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İlk Yapay Enzim!
Bir Test Tübünde Evrim Tarafından Yaratılan İlk Yapay Enzim!
Minnesota Üniversitesi’ndeki Buckhard Seelig’in laboratuvarında, canlılığın Dünya üzerinde ilk defa evrimleştiği
zamanlarda, yani günümüzden milyarlarca yıl önce enzimlere neye benzediğini gösteren ilkel ama yeni bir
biyokimyasal bulunuyor. Günümüzdeki yeni ve gelişmiş yapıların yapıtaşlarının oluşmasından çok çok öncesine ait
bir enzim…
Seeling, yönlendirilmiş evrimi kullanarak laboratuvarında daha yeni doğmuş bir enzim yarattı. İş arkadaşı Gianluigi
Veglia, doktora öğrencisi Fa-An Chao ve diğer ekip üyeleriyle birlikte kademeli olarak yapısını analiz etti ve 9
Aralık’ta, ses getiren bir şekilde Nature Chemical Biology dergisinde yayınladı.
Laboratuvar testleri yaratılan enzimin iki RNA molekülünü birbirine bağlayan bir tip RNA ligaz enzimine işlevsel
olarak benzediğini; ancak günümüzdeki doğal enzimlerde görülen katı ve değişmesi güç yapının aksine oldukça
esnek olduğunu gösterdi. Seeling, bu tip proteinlerin, yaşamın başlangıcında kendiliğinden oluşan sayısız protein
türüne benzediğini ileri sürüyor.
Seelig ve Veglia Biyolojik Bilimler Koleji’nde öğretim üyesidir ve Chao da aynı kolejde okuyan bir doktora
öğrencisidir. İki öğretim üyesi de Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı
zamanda Seelig, Biyoteknoloji Enstitüsü üyesidir. Veglia da, Kimya Bölümü’nde görev almaktadır ve aynı zamanda
üniversitenin Bilim ve Mühendislik Koleji’nde eğitim vermektedir.
Her ne kadar sayısız araştırmacı yapay enzimler yaratıyor olsa da, bu araştırmacıların çoğu mantıksal çözümler
üreterek enzim yapılarını bilgisayar üzerinde yaratıyor. Buna karşılık, Seelig’in laboratuvarı yönlendirilmiş evrimi
kullanmaktadır. Seelig, konuyla ilgili şunları söylüyor:
“Bildiğim kadarıyla, bizim enzimimiz yalnızca doğal seçilim ve evrimin prensiplerini kullanmak suretiyle
laboratuvardaki test tüpü içerisinde yaratılan ilk yapay enzimdir.”
Mantıksal enzim tasarımları bir proteinin neye benzemesi ve nasıl çalışması gerektiğine yönelik önceden bilinen bazı
bilgilere dayanmaktadır. Bunun aksine yönlendirilmiş evrimle protein yaratmak için birçok muhtemel proteinin, çok
sayıda ve kademeli olarak yaratılması gerekir. Bu süreç içerisinde tüm nesiller takip edilir ve istenen özellikteki
protein evrimleşene kadar beklenir. Bu yaklaşım sayesinde, yaratabileceğimiz proteinlerin sayısı, bugüne kadar
keşfettiğimiz ve sahip olduğumuz bilgilerle sınırlı değildir; tamamen sınırsızdır. Seelig bu durumu şöyle açıklıyor:
“Tıpkı doğada olduğu gibi, proteinlerde de, birbirini takip eden her nesilde sadece en adaptif olan, ortama en uygun
olan hayatta kalmaktadır.”
Moleküler evrimin takibi, nesiller ta ki istenen biyokimyasal tepkimeyi katalizleyen bir enzim evrimleşene kadar
sürdürülür. Seelig ve ekibinin durumunda bu özellik, iki RNA parçasını birbirine yapıştıracak olan bir enzimin
evrimleşmesidir.
Seelig, bilim düşmanlarının ünlü -ve aynı derecede saçma- olan “Maymunlara daktilo versek ve rastgele tuşlara
bassalar Hamlet’i yazabilirler mi? Elbette hayır. O zaman rastgele süreçlerle de protein oluşamaz.” analojisine gizli
bir gönderme yaparak şunları söylemektedir:
“Bu, maymunlara daktilo vermek gibidir.
Bir maymun ve bir daktilo asla akıllı bir sonuç yaratamayacaktır. Ancak eğer ki yeterli sayıda maymununuz ve yeterli
sayıda daktilonuz varsa, yeterli deneme süresi sonucunda elbet biri şans eseri ‘olmak ya da olmamak’ yazabilecektir.
Sayısal loto da benzer bir analojiye sahiptir. Eğer ki daha fazla bilet alırsanız, kazanma şansınız daha yüksek olur.”
Günümüzde, canlılığın cansızlıktan, kendiliğinden ve tamamen doğal süreçlerle, tıpkı elmasın kömürden
kendiliğinden oluşması gibi oluştuğu bilinmektedir. Bu süreçte, proteinlerin ve enzimlerin moleküler evrimleri
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bilimsel anlamda önem taşımaktadır. Çünkü bu enzimlerin cansızlıktan evrimin anlaşılması, canlılığın nasıl var
olduğunu anlamamıza büyük katkılar sağlamaktadır.
Onlarca yıldır, doğal enzimler, sanayi tarafından endüstriyel ürünlerin daha hızlı ve kolay üretilebilmesi için modifiye
edilmektedir. Ancak yoktan enzimleri yaratabilmek, doğada halihazırda var olan enzimlere olan bağımlılığımızı yok
edecek, yepyeni ürünlerin yaratılabilmesine imkan tanıyacaktır.
Seelig, gelecekte enzimlerin kökeni ve evrimiyle ilgili daha fazla araştırma yapmak istediğini söylüyor ve sözlerini
şöyle bitiriyor:
“Enzimler her zaman başımı döndürmüştür. Yaşamın dünyada nasıl evrimleştiğiyle ilgili pratik çalışmalar yürütmek
her zaman onurlandırıcıdır.”
Çeviren ve Hazırlayan: ÇMB (Evrim Ağacı)
Kaynaklar ve İleri Okuma:
• Fa-An Chao, Aleardo Morelli, John C Haugner III, Lewis Churchfield, Leonardo N Hagmann, Lei Shi, Larry R
Masterson, Ritimukta Sarangi, Gianluigi Veglia, Burckhard Seelig. Structure and dynamics of a primordial
catalytic fold generated by in vitro evolution. Nature Chemical Biology, 2012; 9 (2): 81 DOI:
10.1038/nchembio.1138
•

University of Minnesota (2013, January 30). First artificial enzyme created by evolution in a test tube.
ScienceDaily. Retrieved January 31, 2013, from http://www.sciencedaily.com
/releases/2013/01/130130132411.htm

Zemzem Mucizesi

“Kutsal Su Zemzem / Zübeyde Su Yolu” belgeseline konuşan Japon ve Alman bilim adamları zemzemle ilgili
hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Zemzem, ezan okunduğunda berraklaşıyor, çan çaldığında ise kararıyor.
ZEMZEMLE 35 DAKİKADA RAHATLADI
Türkiye gazetesinden Hayrettin Turan, kaleme aldığı yazı dizisinde TRT’nin çektiği belgesele konuk
olan bilim adamlarının zemzem suyu hakkında yaptığı açıklamaları anlattı.
Uzun yıllardır zemzem suyu ve kristalleri üzerinde araştırma yürüten bilim adamları kaynağın sırlarını çözdü.
Ren Nehri’nin suyundan içen kişinin enerjisinin azaldığını belirleyen Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer, sular
üzerine araştırma yaparken bir şekilde bir miktar zemzem bulur ve içer, 35 dakika sonra da rahatladığını hisseder.
“ZEMZEM ASLA DEĞİŞMEZ”
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Araştırmasını derinleştiren Alman bilim adamı Dr. Pfeiffer, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşır. Zemzemin mayalama
özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı
olduğunu tespit eder.
Dr. Pfeiffer, “Su, her şart altında değişmiyor, ama değiştiriyor. Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla
zemzem suyuna yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş.
Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Ve yine gördüm ki hepsi zemzeme dönüşmüş.
Bunun sebebi nedir, neden? Zemzem’de öyle bir enerji var ki başkasını değiştirir, ama kendi değişmez.”
diyor”

EZAN SESİYLE PARLIYOR
Zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceleyen Japon bilim adamı Dr.Masura Emot , suyun moleküler (kristal)
düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını görür. Zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını Kur’an-ı
Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını fark eder. İncelemede her bir kristalin, Kâbe-i muazzamaya benzeyen bir
doku oluşturduğu, zemzemin çan sesinde kristallerinin karardığını, Kur’an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını
ve netleştiği tespit edildi.
YAPISI ÇOK FARKLI
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Zemzem üzerine kaleme aldığı kitabı Japonya’da en çok satanlar arasına giren Dr. Emoto’ya göre zemzem, fiziksel
ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Dr. Emoto,
“Zemzem, çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki
diğer elementlerin efendisi yapıyor. Müslümanların niçin hastaları tedavi etmek ümidiyle Kur’an-ı Kerim’den
sûreler okunup, suya üflediğini daha iyi anlıyorum” ifadesini kullanıyor.
İlgili;
Bu arada hemen ZEMZEM SUYU`ndaki sırra işaret edelim.
Zemzem suyu Kâbe`nin altında bulunan, bir tür jeneratör gibi yayın yapan bu pozitif radyasyon kaynağından geçerek
kuyuda toplanmaktadır.
Hemen hatırlayın yakın tarihteki «Çernobil nükleer santralındaki» kazâ dolayısı ile yayılan menfi radyasyonu ve
bunun suları nasıl zehirlediğini. Siz bu sulardaki zehirlenmeyi asla fark edemezsiniz, ama bu sular sizi öyle bir
zehirler ki hiç de anlayamazsınız!.. Ve sular yıllar yılı da radyasyonunu kaybetmez!.. Olayın önemini bilen batıdaki
paniğin sebebi de budur.
İşte bunun tam zıddı bir biçimde, ZEMZEM suyu da Kâbe`nin altındaki pozitif radyasyon kaynağının içinden
geçmekte ve bu suyu içenlerde sayısız faydalar oluşturmaktadır. Bunu oraya gidip de o sudan içenler, abdest alanlar
fark ederler.
Gene Kâbe-i şerîf altındaki bu radyasyonun beyinlere yüklediği güç dolayısı ile, tavaf sırasında kabiliyetli beyin
sahiplerinde çeşitli olağanüstü yaşamlar gerçekleşmektedir.
Peki Kâbe böylesine muazzam enerji merkezi, ya da bir diğer ifade ile «nûr menbâı»dır da; Hacc niçin Arafat`ta
olmaktadır?.. Hac niçin Arafat`tır?.. Arafat`taki olay nedir?..
Kâbe-i Muazzama`nın altında bulunan son derece güçlü müsbet radyasyon kanalının bir uzantısı da Arafat
tepesinin altında ikinci bir düğüm meydana getirmektedir, demiştik az evvel.
İşte Arafat tepesi ve civarında toplanan yüzbinlere, milyonlarca insan, yerden aldıkları son derece güçlü radyasyon ile
beyinlerinden tek bir mânâda yayın yapmaktadırlar. «Vakfe» denen olay, insanların bu tek manâ üzere toplu
«yönlendirilmiş dalga» yayınına yönelişleridir.
«ALLAHIM BİZİ AFFET!..»
Yüz binlerle, milyonlarca insan beyni; sanki laser ışını gibi, tek bir dalga boyundan yayın yapmakta ve bu dalga
boyundan oluşan dev bir manyetik bulut tüm Arafat Bölgesini kaplamaktadır!..
Şimdi hemen hatırlamaya çalışın.
Üzerine herhangi bir film çekilmiş video bandını, çalışırken video cihazının üzerinde unutursanız ne olur?.. Video
cihazının yaydığı manyetik alan bandın üzerindeki kaydı siler!.. İsterseniz siz buna görünmeyen eller bandı siler de
diyebilirsiniz!..
Evet. İşte misâl yollu anlatmaya çalıştığım gibi.
Siz orada «ALLAHIM GEÇMİŞ GÜNAHLARIMDAN DOLAYI BENİ AFFET» dediğiniz anda hem bu tür bir
dalga oluşturmuşsunuzdur. Hem de beyninizi bu mânâdaki dalgalara açmışsınızdır!.. Ve açılan bu kanaldan, o güçlü
manyetik alan bir anda beyninizi etkiler ve o ana kadar ruhunuza negatif yükle beyniniz tarafından kaydedilmiş tüm
yazımlar siliniverir!..
Ve siz anadan doğmuşcasına günâhsız olarak. O ana kadar ruhunuza yüklenmiş olan tüm negatif yüklerde arınmış
olarak Arafat`dan dönersiniz.
Rasûlullah salla`llâhu aleyhi ve sellem buyuruyor ki;
-Arafat`tan dönüp de, acaba benim günâhlarım afvoldu mu, diyen kişi en büyük günâhkârdır!..
Çünkü olay böylesine kesin bir olaydır!..
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Allâh, günâhlarından arındırmayı murad ettiği kuluna nasibeder oraya gitmeyi; ve orada da böyle bir sistem içinde
arınmayı bahşeder!..
Ahmed Hulûsi – 17. 10.1986 – Şehremini İSTANBUL / İnsan ve Sırları “Zemzem’in Sırrı” Bölümünden

Mısır Şurubu Nasıl Aç Hissettiriyor ve Şişmanlatıyor

Market rafları “yüksek fruktozlu mısır şurubu” içeren yiyecek ve içeceklerle dolu. Gazlı içeceklerde de
bulunmaktadır ve ketçaptan yemek büfelerine kadar herşeyde karşımıza çıkmaktadır.
Bu ucuz tatlandırıcı son zamanlarda çok popüler bir katkı maddesi haline geldi ve obezite salgınında öncü
etkenlerden biri olarak gösterilmektedir.Bu korkular pek de yersiz değil. Yeni bir araştırmaya göre fruktozun, açlığı
düzenleyen beyin bölgesi üzerinde belirgin bir etkisi var.Bu da mısır şurubunun ve diğer fruktoz türlerinin aşırı
yemek yemeyi, glukozdan daha fazla tetikleyebileceğini göstermektedir. Sofra şekerinde hem fruktoz hem de glukoz
bulunmaktadır.
Ama yüksek fruktozlu mısır şurubunda, adından da anlaşıldığı üzere, daha fazla früktoz bulunmaktadır.
Fruktozun beyni nasıl etkilediğini bulmak için, araştırmacılar 20 sağlıklı, gönüllü yetişkin insan üzerinde çalıştılar.
Deneklerin tatlandırılmış içecekler içtiği süreçte, araştırmacılar da fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeile
hipotalamusun tepkilerini ölçtüler. Hipotalamus, ödül ve motivasyon işlemlerinin yanı sıra açlıkla ilişkili pek çok
sinyali düzenler.
Denekler 75 gr fruktoz ile tatlandırılmış (yaklaşık 300 kalori) 300mililitrelik, vişne aromalı bir içecek aldılar. Aynı
içecek, yine aynı miktarda bir de glukoz ile tatlandırıldı. Bu farklı içecekler,1 ila 8 aylık dönemler içinde gelişigüzel
bir şekilde deneklere verildi. Araştırmacılar ayrıca farklı zamanlarda kan örnekleri aldılar ve deneklerden açlık ve
tokluk hislerini derecelendirmelerini istediler.
Fruktoz ve glukoz ile tatlandırılmış içecekleri içtikten 15dk sonraki değerlendirmelerde, deneklerdeki hipotalamusa
ait aktivitelerde önemli farklılıklar olduğu görüldü. Glukoz hipotalamus aktivitesini azaltırken, fruktozun bu bölgede
küçük bir artışa sebep olduğu görüldü. Bu sonuçlardan beklenebileceği gibi, sadece glukozlu içecek alan denekler
tokluk hislerinin arttığını belirtti.
Bu da gösterir ki, glukozla tatlandırılan bir şey yedikten sonra daha kalorili birşeyler yeme isteği çok fazla değil.
Diğer taraftan fruktozla tatlanan yiyeceklerden sonra yine de birşeyler yeme isteği devam edebilmektedir.
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Fruktoz ve glükoz moleküler olarak benzerdirler. Ama fruktoz vücut tarafından farklı metabolize edilir ve glükozdan
daha az insülin salgılamak üzere vücudu harekete geçirir. ( Tokluk hissetmede ve vücudun yiyecekten aldığı ödül
hissini körleştirmede insülinin rolü bulunmaktadır.) Fruktoz ayrıca grelin dolaşım miktarının azaltılmasında glukoz
kadar başarılı değildir. (grelin: açlık sinyali hormonu.) (Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar fruktozun aslında kanbeyin bariyerini geçebildiğini ve hipotalamusta metabolize
edilebildiğini göstermiştir.) Önceki çalışmalar bu etkinin hayvanlarda görüldüğünü göstermiştir.
Kathleen Page tarafından Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen ve 1 Ocak’ta JAMA’da (The Journal of the
American Medical Association) yayınlanan bu çalışma küçük bir çalışmaydı ve tatlandırıcılardan kaynaklanabilecek
nöral devreleri tam olarak belirtmiyordu. “Diğer araştırmayla birlikte bu sonuçlar gösteriyor ki, fruktozun
alımını arttıran gıda işleme ve ekonomik güçlerdeki ilerlemeler sayesinde, ilave şeker ve yüksek fruktozlu
mısır şurubu aslında büyük beden anlayışını toplumun kollektif bel ölçüsüne taşımaktadır.” (Portland Sağlık ve
Fen Bilimleri Üniversitesi Endrokronoloji, Diabet ve Klinik Beslenme Bölümü’nden Jonathan Purnell ve yine aynı
üniversiteden Davranış Sinirbilimi Departmanı’ndan Damien Fair. Her ikisi de JAMA’da aynı konuda yayımlanmış
ortak bir makaleye sahipler.)
Fruktoz tüketimi tek başına böyle bir rol oynayıp, beden ölçülerimizde bu derece değişiklik yapıyor olabilir mi? Çok
yaygın bir karşıt görüş de, yemeğin değil, aşırı kalorinin önemli olduğunu söylüyor. Purnell ve Fair sadece “daha az
yiyin” diyorlar. “Aslında açlık ve tokluk insanların ne kadar yiyeceğini belirleyen ana etmenler; tıpkı
susuzluğun ne kadar su içeceğimizi belirlemesi gibi. Bu hisler öylece bırakılamaz ya da göz ardı edilemez.”
Daha az yemek ve daha az kalori tüketmek için, açlık hissini bastıramayan içeriklere sahip yiyeceklerden kaçınılması
gerektiğini belirttiler. Bunlarda yeni araştırmanın sonuçlarına göre früktozla tatlandırılmış yiyecekler ve içecekler.
Çeviren : Sıdıka Özemre
Kaynak :http://blogs.scientificamerican.com/observations/2013/01/01/how-corn-syrup-might-be-making-us-hungryand-fat/

STEPHEN HAWKING ile Röportaj
YAŞAYAN EN BÜYÜK BİLİM ADAMI STEPHEN HAWKING
AYŞEGÜL EKİNCİ’YE KONUŞTU

Tanrı’yı evrenin yaratılışının dışında tutan ve ‘Yaratıcı’ya ihtiyaç yok’ diyen Stephen Hawking’den yeni
Tanrı açılımı…
Profesör Stephen Hawking :
‘ Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu, bilimin kurallarını yaratan bir Tanrı olmadığı
anlamına gelmez’…
O sadece yaşayan en büyük bilim adamı değil, insan iradesinin ve hayata sıkı sıkı bağlanmanın evrensel sembolü. 21
yaşında yakalandığı ALS ( Amyotrofik lateral skleroz) hastalığı nedeniyle, ömrü boyunca tekerlekli sandalyede
yaşamak zorunda kalsa da, hayatını adadığı evren bilim çalışmalarıyla hayata tutundu Stephen Hawking.
Profesör Stephen Hawking, tartışmasız bilim dünyasının gelmiş geçmiş en renkli kişiliklerinden biri.
Yanağındaki ufacık bir kas sayesinde dünya ile iletişimini korusa da, gündelik yaşamını sürdürebilmek için 10 kişilik
bir ekibe ihtiyacı olsa da, o hep farklı.
Bu efsane bilim adamını hiç bir fotoğrafında üzgün göremezsiniz. Gözlüklerin ardındaki o gözlerin içi hep güler.
Yaşama, soluk aldığı evrene sevgi ile bakar.
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‘Evreni, Tanrı yaratmadı’ derken, Kuantum Teorisi ve kara delikleri açıklarken, Görelilik Kuramı’ndan M
Kuramı’na iddialarını ortaya koyarken, olumlu ve olumsuz tüm eleştirilere gülümseyerek cevap veren Profesör
Stephen Hawking, yarın 71 yaşına basıyor. 2012 Paralimpik Olimpiyatları’nda yaptığı unutulmaz konuşmayla
milyonlara mesaj veren Profesör Hawking, kendini engelli olarak görmüyor. Çünkü, o engelin insan bedeninde
değil beyninde başladığına inanıyor.
Okuyacağınız yazı ve röportaj, bilim dünyasının yaşayan efsane ismiyle yapılan ve Türk basınına özel röportajıdır.
Okuyacağınız bu röportaj, bilim adamının ilerleyen yaşı ve hastalığına, doktorlarının ‘ dinlenmelisin’ uyarılarına ve
röportaj yasağına rağmen yapılan bir röportajdır.
Neden Profesör Stephen Hawking?
Bilim dünyasının yaşayan en büyük ismi. O’ na ulaşmak hiç kolay değil. Peşinde onlarca gazeteci var. Nasıl olmasın
ki, ağzından çıkan her söz tartışmalar yaratırken, o , eleştirilere kulak asmadan kendi yolunda ilerliyor. Engel
tanımıyor. Bedeni fiziksel anlamda engel tanısa da, o, beyniyle, iradesiyle ve inandığı yolda ilerleyerek ‘engelsiz’
yaşamın sembolü oluyor. Profesör Stephen Hawking’ i, sadece fotoğraflarına bakarak ya da konuşmalarını dinleyerek
içinde bulunduğu durumu anlamak pek de mümkün değil. Onunla bire bir yan yana kaldığınız zaman, ona olan
saygınız, hayranlığınız daha da artıyor.
Neden mi Profesör Stephen Hawking?
Onlarca sebepten.
Her buluşu tartışma yaratan, ‘Tanrı’yı kozmoloji dışında tutan’ tavırları nedeniyle radikal ilahiyatçıların
eleştirilerine hedef olan, renkli yaşamıyla dikkat çeken, bilim dünyasında yazdığı kitapların anlaşılabilir yazı dili
sayesinde, 7’den 70’e evren bilimi okutan, sevdiren bir bilim adamı ‘ O’…
O’na ulaşmak, onunla konuşmak hiç kolay olmadı. Aylar aldı, büyük emek harcandı. Ama, bugüne kadar yaptığım
en anlamlı röportajlardan biri oldu. Profesör Stephen Hawking’e ve bütün ekibine teşekkür ediyorum.
Profesör Hawking’e 10 kişilik ekip nöbetleşe bakıyor
1960’ lı yılların başında tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanan Stephen Hawking, motor nöronların zamanla
yüzde seksenini öldürerek
sinir sistemini felç eden, ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede
yaşamaya mahkum oldu.
Bilim adamı, 1985 yılında sesini de yitirince, koltuğuna yerleştirilen, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı
sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.
Kitapları 40 dile çevrilen, evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı
sağlayan Profesör Hawking, İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyor.
Amerika’ya sağlık kontrolleri için giden ve kendi deyimiyle seyahat etmeyi seven bilim adamına gün içinde nöbet
halinde 10 kişilik bir ekip yardımcı oluyor. Yanından 24 saat hiç ayrılmayan doktorları, hemşireleri ve bakıcıları
sayesinde ihtiyaçları karşılanan Profesör Stephen Hawking, günde 8 saat uyuyor.
Sinema, tiyatro, opera seven Profesör Stephen Hawking akşam yemeklerinde kalabalık bir masa etrafında
toplanmayı, sevdikleri ile bir arada olmayı tercih ediyor. Yardımcılarının anlattıklarına bakılırsa, yalnız kalmayı pek
sevmiyor ünlü bilim adamı. Hayata aşık biri o. Basında çıkan tüm haberlere inat, yardımcıları Profesör Hawking’in
çocuklarına ve torunlarına çok düşkün biri olduğunu söylüyor.
Günün birinde baba olabileceğini düşünmemiş
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Röportajımız için bir araya geldiğim Profesör Stephen Hawking, yazıları sese dönüştüren bilgisayarı aracılığıyla
konuştuğu için, onunla konuşabilmek saatler alabiliyor. Bu, benim için her şeye değer! Aylarca beklediğim bilim
adamını, bir o kadar daha bekleyebilirim. Ama, bu fiziksel aktivite onun için oldukça yorucu oluyor. Bu nedenle,
röportaj boyu aralarda dinleniyor. Harika bir ekibi, hemşiresi ve asistanları var. Hepsi, Profesör Hawking’in etrafında
dönüyor. Bu bağlılık zorunluluk sonucu oluşan bir ilişki değil yürekten, saygı ve sevgiyle dolu bir bağ. Bu bağ, sizi
de içine alıveriyor.
Evet, Profesör Stephen Hawking 21 yaşında hayatının henüz çok başında yakalandığı ALS hastalığı karşısında önce
şaşırıyor. ‘ Neden ben?’ diye soruyor. Hayata isyan ettiği de oluyor. Ve o dönem, ilk tepkisinin ‘ korku’ olduğunu
öğreniyorum. Bilim adamını hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmeye mahkum eden bu hastalık, onu önceleri bir
hayli korkutmuş. Ama, ilk şaşkınlığı attıktan sonra onu hayata bağlayan yine aynı şaşkınlık ve evrene olan merakı
olmuş. Bilim adamı, ilk kız arkadaşı Jane Wilde ile hastalığına rağmen evlense de yakınlarının iddialarına göre, o
dönemler baba olabileceğini hayal bile etmemiş. Sonradan, Profesör Hawking 30 yıllık ilk evliliği boyunca üç çocuk
babası oluyor.
Tanrı’yı evren bilim dışında tutan Profesör Hawking’den yeni Tanrı yaklaşımı
Bilim, felsefe ve din üçlüsünde en karmaşık olan ve dillendirilmesi bile çeşitli toplumlarda büyük tartışmalar yaratan,
‘Yaratıcı’ kavramı, yaşayan en büyük bilim adamının da başını bu alanların önemli isimleriyle derde soktu. 50 yıllık
evren bilim çalışmaları çerçevesinde, ‘Tanrı’ kavramını evrenin yaratım süreci dışında bırakarak, ‘Tanrı’ kavramını
bu konular içinde önemsemediğini yansıtarak, radikal kesimlerin de hedef tahtası olmuştur. Profesör Stephen
Hawking, Her Şeyin Teorisi( Birleştirilmiş Alan Kuramı)’ne ulaşıldığı zaman, Kainat’ın yaratım sürecinde, ‘Tanrı’
kavramına ihtiyaç olmadığını da net bir dille ifade etmiştir.
İşte o röportaj ….
Profesör Hawking, Türkiye’ye hiç geldiniz mi? Türkiye’nin sizde bıraktığı imaj nasıl?
20’li yaşların başında hastalığa yakalanmadan, otostopla Türkiye, oradan da İran’a geçtim. Türkiye’de, İstanbul ve
Erzurum’a gittim. Türkiye’yi çok beğendim. Çok etkilendim. Oradan da İran’a geçtim.
İran? Ne kadar kaldınız?
İran’a gittiğim sırada yanlış hatırlamıyorsam 1962 yılında büyük bir deprem oldu. Neredeyse ölüyordum!
Profesör Hawking, son yazdığınız Büyük Tasarım kitabında evren
ve çoklu evren hakkında pek çok şeyin sırrını açıklıyorsunuz. Yaşadığımız bu fiziksel dünyada insan beyninin
somut cevaplar bulamayacağı bir şey var mı? Varsa nedir?
Bilim, evren hakkındaki en anlaşılmaz şeyin evrenin anlaşılabilir olduğunu söyler. Evreni yöneten kanunları bizler
keşfedip anlayabiliriz. Bu yüzden de yaşamak haricinde insan beyninin anlayamayacağı hiçbir şey olmadığının
kanaatindeyim. Bununla beraber, benim anlayamadığım tek şey kadınlar. Kadınlar, hala bana anlaşılamaz geliyor!
Profesör Hawking, siz milyonlarca insanın idolüsünüz. İnsanın, bir şey yapmaya karar verdiğinde iradesi
sayesinde engel tanımadan yapabileceğini milyonlara kanıtladınız. Sembol oldunuz. Kendinize has bir ününüz
var. Bilim dünyasında sizin gibi biri görülmedi. Peki, siz nelerden
ilham alırsınız?
Evreni ve içindeki herşeyi anlatan eksiksiz ve tam bir teori arayışı bana ilham veren şey oldu. Buna dair bazı şeyleri
bulduğumu geçmişte iddia etmiş olsam da, hala açıklayamadığımız çok şey var.
Profesör Hawking, belki sizin iddialarınızla ters düşecek sorum ama evrenin yaratılışı, doğum ve ölüm. Yaşam
denen bu süreç, bizim elimizde olmadan başlıyor yine bizim elimizde olmadan sonlanıyor. Hatta az evvel, ilk
soruma yanıt olarak siz de yaşamın anlaşılamaz olduğunu söylediniz. Sizin iddianıza göre Kainat’ın yaratılış
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sürecinde ‘ yoktan var eden’ bir Yaratıcı kavramına ihtiyaç yok. Öyleyse hala yaşam dediğimiz bu süreç,
çalışmalarınız Her Şeyin Teorisi’ni inşa etmeye muvaffak olmaya yaklaşsa da, hala canlılık- ya da vücuda gelme
kavramı tam ve net olarak açıklanamıyor. Şunu merak ediyorum, bilimin açıklayamadığı bunca görünen boşluk
varken, hala ‘Tanrı’ yok ya da ‘Evrenin yaratılışında Tanrı gereksizdir mi?‘ diyorsunuz? Umarım, sorum sizce net
ve sizi kızdırmamıştır.
Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu, Bilim Kuralları’nı koyan (onları da yaratan) bir Tanrı
olmadığı anlamına gelmez…( Burada uzun bir sessizlik oluyor, Profesör Hawking’in kızdığını düşünüyorum.
Ama o da ne, uzun sessizlikten sonra hem ben hem de Cambridge Üniversitesi’ndeki Uzay ve Evren Bilimi
Kürsüsü’ndeki çalışma ekibi, yardımcıları odada şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Uzun yıllardır bütün
akademik çalışmalarını organize eden emektar yardımcısı ise inanılmaz bir ifadeyle bana bakıyor. Ağzından
şu cümle çıkıyor : ‘Profesör Hawking ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. İnanılır gibi değil, bunu tüm dünya
sizden duyacak’.
Şaşkınlık ve mutluluk içindeyim. Bir gazeteci olarak, yaşayan en büyük bilim adamından bunu duyabilmek, tarihi bir
an. O an eminim ki, bu sözler ve röportaj da çok tartışılacak!)
Yardımcılarının gözünden Profesör Stephen Hawking nasıl biri?
Profesör Stephen Hawking, 10 kişilik bir ekiple birlikte. Bu ekip onun evinde yatılı kalan ekibi . Bir de Cambridge
Üniversitesi’nde, kendisini hiç yalnız bıtakmayan kemikleşmiş yardımcıları var. İşte bir de onlarin dilinden
dinleyelim ünlü bilim adamını : ‘Profesör Hawking çok ilginç biridir. Tekerlekli sandalyede yaşamasına, hastalığına
rağmen hiçbir şeyi yokmuş gibi hayata bağlıdır. Biz onu engelli olarak görmüyoruz. Çünkü o bunu hiç hissettirmez.
Hayat dolu biridir. Enerjisi çok yüksektir. Genelde güler yüzlüdür ama nadiren kızdığı da olur.
O’nun yanında olmak bile bizim için onur. O’ndan her gün çok şey öğreniriz. Bazen, onunla ilgili basında çıkan
haberlere çok şaşırıyoruz. Profesör Hawking’i tanımak bile ayrıcalıktır ‘…
Eserleri bilimsel kitaplara bakış açısını değiştirdi
Stephen Hawking’in yayınlanmış bilimsel ve popüler çok sayıda makalesi ve kitabı vardır.
Popüler kitaplarından üçü ‘Zamanın Kısa Tarihi’, ‘Kara Delikler ve Bebek Evrenler’ ve
‘Ceviz Kabuğundaki Evren’ isimleri altında Türkçeye çevrilmiştir.
2010’da yayınlanan son popüler kitabı olan ‘ Büyük Tasarım-The Grand Design’ Türkçeye
çevrilmeyi beklemektedir.
Hawking’in kitaplarından bahsedip de, Zamanın Kısa Tarihi’ne değinmeden geçmek doğru
olmaz. Sağlık masrafları akademisyen maaşıyla başa çıkılamaz hale geldiğinde, Cambridge
Üniversitesi yayınevi Hawking’e popüler bir kozmoloji kitabı yazmasını önermiştir.
Kitabı editöre teslim ettiğinde, Hawking ile kitabın satış tahminini yapan editörün arasında geçen konuşma tarihe
geçmiştir : ‘2,500 satarsa masrafını kurtarır, 10,000 satarsa hem sen hem de üniversite bu işten para kazanırsınız,
şayet 25,000 satarsa bu mükemmel demektir’. Söz konusu kitap, 1988’den bu yana dünyanın hemen bütün dillerine
çevrilerek 15,000,000’a yakın bir satış yapmıştır. Bu, popüler bir bilim kitabı için öylesine inanılamaz bir olaydır ki,
bilim kitapları yayıncıları, Zamanın Kısa Tarihi’ni sektörde bir milât olarak kabul etmek zorunda kalmışlardır.
Hawking’in, çocuklara kozmolojiyi sevdirmek için yazdığı üç kitabı, bu alanın en iyileri arasında gösterilmektedir.
Kaynak : http://t.co/cO3L1d6p
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Açlık ile Tedavi
Nefislerinizi aç bıraknız ki kalpleriniz Allah’ı (Onun Cemalini ) müşahede edebilsin”
Hz. İSA (a.s)
”İbadetlerimden en Çok hazzı açken aldım”
Hz. EBU BEKİR
Dünyada ilk orucu tutan hz Adem idi. Sonra diğer peygamberler onlarda ümmetlerine emretmişlerdir. Musa ve İlyas
(a.s) 40 gün, İsa a.s ise 60 gün kadar oruçlu olurdu. Abdul Kadir Geylani ise 40 günde iftarını açardı.
Oruç nefis terbiyesi ve sağlık açısından vazgeçilmezlerdendir.İnsan vücuduna günde 250 gram kadar yemek kafidir.
Bu ölçüden fazlası hastalık ve kalıntılar yapmaktadır. Eğer fazla yemeye devam edersek bünyemiz hastalıklara karşı
koyamaz, hazım etmek için bütün enerjisini harcamaya başlar.Oruç ise hastalıklardan korunmanın ve vücutta biriken
toksinleri ağır metalleri hastalanmış hücreleri temizlemenin en güzel yollarından dır.

Dr. Aidin Salih
Bünyemiz oruçlu iken hazım işinden azad olur ve tedaviye başlar. karaciğerden bağırsaklarımızdan dışkı ile,
akciğerden öksürmek ve nefes ile, beynimizden ise hapşırma ile, göz yaşı, kulak akıntısı ile, geniz akıntısı ile
böbreklerden idrar ile, kanden terleme ile, dışarı atmaya başlar. Bu işlerin yapılması büyük bir işlemdir.
Bünyemiz bunu yapabilmesi için gerekli olan enerji için öncelikle glikojenlerimizi ve yağ depolarımızı kullanmak
zorunda kalır. Orucun ilk 3-4 gününde insan hergün 1 kilo kadar vermiştir.
4 gün süre zarfında temizlenen kanlarımız damarların iç çeperlerinde bulunan kolestrol toksin ve kireçlenmeleri
temizler. Bünyemizden atmaya başlar. Bu safhada ağızda, nefesde, terde kokular olabilir tükürük bezleri daha fazla
çalışacağından tükrükte artma olur koyulaşır ve tutkalımsı bir hal alır.
İdrar koyulaşır, rengi değişir, kokusu ağır olur, eğer böbreklerde taş veya kum oluşumu varsa bunlarda düşebilir.
Titreme, tansiyon, düşmesi, veya yükselmesi, olabilir. Midede bulantılar, kusma, kaşıntı,
olabilir, aft, uçuk sivilce, hatta çıbanlara kadar yaralar görülebilir, ibadetlerini yapan insanlarda bu oruçlar çok rahat
gecer, bu insanlarda az titreme, ve nabız düşmesi olur.
Orucun 6. günü ağızdan ve deriden aseton kokusu gelmeye başlar. Bu koku vücudun iç beslenmeye iç tedaviye
geçtiğini bildirir. ve o gün oruç tüm ağırlığını hissettirir ; nedeni ise açlık tedavisi artık hücrelere
indiğini gösterir, bu safhada hücrelerden fonksiyonları bozulmuş olanları tedavi etmeye başlar.
Tedavisi mümkün olmayan hücreleri ise teker teker temizler açlık tedavisinde kendine gıda olarak kullanır.
Hastalıklarımız kökten tedavi olmaya başlar, kireçlenmeleri ve depolanan fazlalıkları eriterek
kısmen kullanır, kullanamadığı kısmını ise dışarı atar.
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7. gün ise çok kokulu büyük abdest gelir, bu günlerde oruçlu kişinin tükürüğü, iltihaplı yaraları iyileştirir, virüs ve
mantar enfeksiyonu bulunan kulaktaki mantarı kurutur, virüsü yok eder, yeni oluşmuş kataraktı eritir; akrebi bile
öldürür.
Açlık sırasında su da içilmezse, vücut daha fazla hasta hücre yer ve daha fazla fayda verir. Hastalık biterse yani vücut
bütün hasta ve allah’ı zikirden vazgeçen, hücreleri yiyip bitirirse, oruçlu insanın iştahı hemen açılır, iştah açılmazsa
oruca devam etmek gerekir.
Açlıkta niyet çok önemlidir, açlığa niyet edildiği zaman vücut kendini göre programlar. Vücudun programını
bozmamak için niyeti bozmamak lazımdır .
Açlıktan korkmak için sebeb yoktur. açlıktan hiçbir zarar ve yan tesir yoktur, çünkü Allahû tealâ yı zikirden hücreye
kabirde kurt böcek dokunamadığı gibi açlık da vücuttaki zikreden hücrelere dokunamaz.
Açlıkta beden aç kalmaz nedeni ise her bir hücrenin 40 günlük gıdası rızkı vardır. Bununla birlikte vücut yıllardan
beri toplanmış olan fazlalıkları gıdaya dönüştürür, bu olayı idrak eden oruc tedavisi çok rahat geçer.
Dr. Aidin Salih

Mavi Beyin Projesi
Beynin, biz insanların şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık organ/yapı olduğu düşünülüyor ve işin komik yani, bu
karmaşıklığı düşünürken yine aynı beyni kullanılıyoruz. Bu kısır döngünün içinden çıkabilmenin bir yolu insan
beynini silikon tabanlı bir ortamda simüle etmek olabilir, böylece bu yapıya dışarıdan bakabilir, nasıl çalıştığına dair
yeni fikirler ortaya atabiliriz

.
Tabiî bir beynin (ya da şimdilik bir kısmının) simülasyonunu yaratmak için tek sebep bu değil: Acaba böylesi bir
simülasyon, doğru şekilde yapıldığında, bilinçli ya da yarı-bilinçli (yarı: quasi anlamında) bir “şey“in yaratımına
önayak olabilir mi? Bu soruları artık daha sık duymaya başlayabiliriz, çünkü bir farenin beyninin bir kısmı BlueGene
L süperbilgisayarında modellenmiş bulunuyor.
Nevada Üniversitesi’nde konuşlanmış bilim insanlarının yaptığı bu araştırmada yaklaşık olarak 8 milyon sinir
hücresi, 6300 kadar da sinaps, gerçek bir fare beyninde 1 saniyeye denk gelecek kadar süre boyunca (gerçekte 10
saniye sürmüş) simüle edilmiş. Araştırmacılar gerçek bir beyinde gördükleri fiziksel durumların bazılarını
gözlediklerini bildirmişler.
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8 milyon sinir hücresi, ortalama bir fare beyninde bulunan hücre sayısının yaklaşık olarak yarısı ve buna ek olarak her
bir hücrenin 8 bine kadar sinaps yaptığı biliniyor. Ayrıca, beyin sadece bir hücre kümesi değil, kendi içinde yapısal
farklılıkları bulunan, 3-boyutlu bir organ. Bu yüzden, bu deneyin beyin hakkında çok kısıtlı veri sağlayabiliyor.
Ancak araştırmacılar da bunun farkında ve gelecekte daha iyi deneyler yapmak için laboratuarlarına çoktan dönmüş
durumdalar.
Doğal olarak, bir de şunu soruyoruz: acaba bir insan beyni de simüle edilebilir mi? Ve öğreniyoruz ki EPFL (Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne) ve IBM çoktan bu iş için bir işbirliği içine girmişler ve Blue Brain Project’i
hayata geçirmişler. Bu projenin de çok iyi gittiğini okuyor ve heyecanlanıyoruz.[1]
Mavi Beyin Projesine Giriş: Sayısal Kedi Beyni
Bilim insanları 144 terabaytlık RAM kullanarak kedinin 1 milyar nöron ve 10 trilyon sinapstan oluşan beyin zarının
benzetimini yapmayı başardılar. Kedilerin kendini beğenmişlikleri hâlâ bir sır perdesi olarak duruyor ama bilim
insanları 144 terabaytlık işleyen belleği sayısal kedi beynine çevirebilecek bir süper bilgisayarla kedi beyninin
benzetimini yaparak bu sır perdesini aralayabilir.

IBM ve Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir kedinin beyin zarını “Mavi Gen” (Blue Gene) isimli dünyanın
en güçlü dördüncü süper bilgisayarını kullanarak modellediler. Bu araştırmacılar 2007′de fare beyninin tümünü ve bu
yıl içinde de insan beyin zarının %1inin benzetimlerini yapmışlardı.
Sayısal kedi beyni, gerçek kedi beyninden yaklaşık 100 kat daha yavaş çalışıyor. Fakat “Mavi Madde” (Blue Matter)
adını verdikleri yeni bir algoritma sayesinde IBM araştırmacıları, insan beynindeki zar ve zarın altındaki bağlantıların
şemasını çıkarabildiler. Bu bilgilerin ışığında 1 milyon beyin hücresi ve 10 trilyon nöron arasındaki bağ olan
sinapslardan oluşan kedi beyin zarının benzetimini yaptılar.
İsviçreli bilim insanlarından oluşan başka bir grup da IBM’in süper bilgisayarını kendi projeleri olan sayısal fare
beyninin nöronlarının kendi kendine nörolojik özellikler edinmeye başladığı “Mavi Beyin Projesi” için kullandılar.
Grup, insan beynini de 10 yıl içinde taklit edebilmeyi umuyor.
Stanford Üniversitesi’nden diğer bir özgün adım ise insan beyninin darmadağınık, düzensiz
yapısını “Neurogrid”dedikleri ufak bir aletle oluşturmaya çalışmalarıyla atılıyor. Neurogrid, alışılmış süper
bilgisayarların aksine insan beyninin kullandığı kadar az enerjiyle çalışabilecek.[2]
Yapay Beyin 2018 Yılında Üretilecek
Teknolojinin hızına erişmek mümkün değil. Daha 10 yıl öncesinde bugünkü cihazların pek çoğu hayatımızda yokken,
bugün hepsi günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girdiler. Teknolojinin hızının katlanarak artması her yeni
haberde şaşırmamıza neden oluyor. Bunun son örneği ise Oxford Üniversitesi’nde görevli Henry Markram’ın yaptığı
bir açıklama. Markram, yapay bir şekilde üretilmiş insan beyni için sadece 10 yıl gerektiğini açıkladı.[3]
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Geçen yaz Oxford’daki teknoloji konferansında bir araya gelen bilim insanları onun açıklamalarıyla şaşkına döndü.
Doktorluktan bilgisayar mühendisliğine geçen profesör Henry Markram ekibinin 2018 yılına kadar dünyanın ilk
bilinçli yapay zekasını hayata geçireceğini açıkladı ve şimdi ekibiyle birlikte bunun için çalışıyor.
[4]
2018 yılına kadar bilinçli ve zeki bir yapay beyin oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen İsviçre Lozan Enstitüsü’nden
Prof. Henry Markram, bu beynin düşünebilecek, hissedebilecek ve aşık bile olabileceğini söylüyor.[5]
Bu Projeye Mavi Beyin (Blue Brain) adı verilmesinin nedeni, IBM’in gelişmiş karmaşık bilgisayarlarının takma
adının Büyük Mavi (Big Blue) olması. Çünkü bir farenin beyninin bir bölümü, bunlardan biri olan BlueGene/ L
süperbilgisayarında modellenmiş bulunuyor.[6]
“Gerçek Frankenstein deneyi” diye nitelenen, “Mavi beyin” adlı proje için Prof. Markram, şunları söyledi:

“2018 yılına kadar bilinçli ve zeki yapay beyin yaratmayı amaçlıyoruz. Yaratacağımız beyin, düşünecek,
hissedecek ve hatta aşık olacak. Projemize daha şimdiden karşı çıkılıyor ancak bu proje sayesinde insanın
öğrenme yetisinin ve zekasının gelişeceği göz ardı edilmemeli.”
Başlangıçta “Mavi beyin” projesinin önündeki en büyük engel, finansal kaynaktı. Ancak İsviçre hükümeti
ve IBM şirketi bu çalışmaya destek verdi. Prof. Markram’ın hesabına, milyonlarca Euro adeta akıyor. Prof.
Markram, “Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu gerçekleştiğinde, akıllı yapay beyin özellikle
tıbbi araştırmalarda kullanılacak” diye iddialı konuşuyor.[7]
Şu anda başarılı bir şekilde bir fare beyninin elementlerinin simüle edildiğini açıklayan Markram, işi büyütüp insan
beyni üretmek için önümüzde 10 yıllık bir süre olduğunu iddia etti. Profesör Markram, üretilecek olan sentetik insan
beynin özellikle zihinsel sorunları anlamak konusunda büyük bir aşama olacağını da sözlerini ekledi. Fakat bu
konuyla ilgili en büyük sorun Mavi Beyin Projesi olarak adlandırılan çalışmanın gerektirdiği büyük alt yapı. Yapay
insan beyninin her bir nöronun ayrı bir bilgisayar tarafından incelenmesi gerektiğini
ve bu da çok ciddi bir bilgisayar ağı ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi.[3]
Markham’ın modeli elektronik olarak gerçek bir beynin biyolojik davranışlarını yansıtacak. “Beynin mikrodevresini
üretmeyi başardık“ diye konuşan Markham, “Bundan sonra yapacağımız tek şey bu modelin ölçeğini
büyütmek“ diyor.[8]
Markram’ın ‘Blue Brain’ (Mavi Beyin) projesi, bilim tarihindeki en olağanüstü çabalardan biri. 47 yaşındaki Güney
Afrikalı İsrailli profesör başarılı olursa, bu, ilk kez Mary Shelley’in kaleme aldığı ‘Frankenstein’romanında hayal
edilmiş olan asırlık fantezinin, hayata geçirilmesinin eşiğinde olduğumuz anlamına geliyor.
Ne ilginç bir tesadüf ki, Frankenstein romanı da halihazırda bu bilimsel uğraşın gerçekleştiği yerin birkaç kilometre
uzağında kaleme alınmıştı.
Deneyin başarıya ulaşması halinde felsefi, ahlaki ve etik tartışmaları patlak vermesi ve bu durumun tüm insanları
insanlığın gerçekten ne anlama geldiğiyle yüzleşmek zorunda bırakması bekleniyor.
Profesör Markram, yapay zekasının, insanların zekasını ve öğrenme kabiliyetini geliştirebileceğini düşünüyor.
Markram, beynin bilgisayar bir kopyasını yaratmayı amaçlıyor. Çalışmalarına fare beyni üzerindeki deneylerle
başlayan profesör çalışmalarını bundan sonra insan beyninde sürdürecek. Çalışmaların sonunda düşünebilen,
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arzularını ifade edebilen, anıları depolayabilen ve hatta belki aşk, öfke, üzüntü, acı ve neşe gibi duyguları tecrübe
edebilen bir yapay zekanın yaratılabilmesi umuluyor.
Markram, “2018’e kadar bunu yapacağız. Çok paraya ihtiyacımız var, ama bunu ayarlıyorum. Dünyada benim
kullandığım kaynaklara sahip olan az sayıda bilim insanı var” diyor. Kaçınılmaz olarak Markram’ın yapmaya
çalıştığı şeye kuşkuyla bakanlar da var. Ama eleştirenler bile genel olarak Markram’ın bir şey üzerinde çalıştığını ve
en önemlisi bunun için kaynağa sahip olduğunu biliyor. Markram’ın Lozan’daki Ecole Polytechnique’teki Brain
Mind Enstitüsünde bulunan laboratuvarına on milyonlarca euro’luk fon akıyor. Sponsorlar arasında İsviçre hükümeti,
AB ve bilgisayar devi IBM’in de aralarında bulunduğu özel şirketler bulunuyor.
Markram, yaratmaya çalıştığı yapay zekanın insan beyninin seviyesine ulaşacağında ısrarlı. Markram, sayısız bilim
kurgu filminde gösterilen sadık hizmetkar robotlar yaratma peşinde değil. Gerçek robotlara bilgisayarlar aracılığıyla
yürüme ve konuşma gibi niteliklerin kazandırabileceğini belirten profesör, son tahlilde bunların bulaşık makinesinden
daha zeki olmayacağını belirtiyor ve bu oyuncakları ‘arkaik’ diye niteliyor. Markram, bunun yerine, gerçek bir insan
ya da en azından gerçek bir insanın en önemli ve en karmaşık parçası olan zihni olmasını umduğu bir şeyi yaratmaya
çalışıyor. Bir beynin yaptıklarını kopya etmeye çalışmak yerine biyolojik olarak beynin kendisiyle işe başlıyor.
Beynimiz nöron adı verilen sinir hücreleriyle dolu. Bunlar miniskül elektriksel impulsları kullanarak birbirleriyle
iletişim kuruyor. Projede kadavra üzerinde karmaşık kesim işlemlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle beyindeki bu sinir
hücrelerinin bağlantılarının anlaşılması ve bir bilgisayarda hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yani beynin işlemlerinin
kopyasının veritabanı olarak bilgisayara aktarılması planlanıyor.
Proje, ‘gerçek bir beyin modeli yapılırsa, bu modelin gerçek bir beyin gibi hareket etmeye başlaması
sağlanabilir‘ düşüncesine dayanıyor. Markram bunun için korkunç bir işkence aletine benzeyen bir makine
kullanıyor. Bu makineyle ölü fareye ait beynin en ince parçalarına ayrılması sağlanıyor. Daha sonra bu bağlantıların
haritası çıkarılıyor ve bunlar bir bilgisayar kodu haline getiriliyor.
Sekiz yıl içinde tamamlanacağı söylenen ve bu anlamda hayli iddialı bir vade konulan proje başarıya ulaşır mı
bilinmez, ama başarıya ulaşması durumunda bilim dünyasında bir çığın açacağı muhakkak.[4]
Blue Brain ekibi başarılı olursa, bilim adamları ilk kez insan beyninin anlamlı fiziksel bir modeline sahip olacaklar.
Bu aşamada şu soruya yanıt aranacak: “Beynin tüm işlevlerine sahip sanal bir beyin kendi düşüncelerini yaratacak
yeteneğe sahip olabilecek mi?”. Markham bu konuda henüz kesin bir şey söyleyemiyor. Ancak Blue Brain’in kendi
kararlarını vermesini bekliyor. Bunun da “bilinç“in yaratılması anlamına geldiğine işaret eden Markham, “Tüm
beyni inşa ettiğimiz zaman, eğer bilinç ortaya çıkarsa, bilinci sistematik olarak inceleme şansını elde
edeceğiz“ diyor.[6]
Bu aşamada şu soruya yanıt aranacak: “Beynin tüm işlevlerine sahip sanal bir beyin kendi düşüncelerini yaratacak
yeteneğe sahip olabilecek mi?”. Bunun da “bilinç“in yaratılması anlamına geldiğine işaret eden Markham, “Tüm
beyni inşa ettiğimiz zaman, eğer bilinç ortaya çıkarsa, bilinci sistematik olarak inceleme şansını elde
edeceğiz” diyor. Projeyi yürüten doktorlardan Henry Makram’ın geliştirdiği bir yapay beyin ilk olarak robot farelere
takılmış ve robot farelerde normal farelere benzer tepkiler görülmüştü.[8]
Fare Beyni Tamam, İnsan Beyni 10 Yıl Sonra
Dünyanın önde gelen bilim insanlarından Henry Markram halihazırda fare beyninin bir benzerini yaptı. Mavi Beyin
Projesi’ne başkanlık yapan Markram İngiltere’nin Oxford kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada
sentetik insan beyninin özellikle akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini söyledi. Markram dünyada
yaklaşık iki milyar kişinin beyninde bir tür sorun olduğuna da dikkat çekti. Markram, “İnsan beyni yapmak imkansız
bir şey değil ve biz bunun 10 yıl içersinde yapabiliriz” dedi. 2005 yılında başlatılan Mavi Beyin Projesi memelilerin
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beynine ters mühendislik tekniğini uygulamayı amaçlıyor. Markram ve ekibi çalışmalarını özellikle memelilerin
beyninde neokorteks olarak bilinen ve işitme ve görmeye ait olan bölge üzerinde yoğunlaştırıyor. [9]
IBM, İsviçre, HAL, Yapay Beyin, Mavi Kitap ve 2010
İsviçre’deki Lozan Enstitüsü’nde görevli Prof. Henry Markram başkanlığındaki ekip, 2018 yılına kadar, bilince sahip
yapay beyin üretebilecek. Buna, “Gerçek Frankenstein deneyi” diyorlar. Esasen, sahteleri yoktu da, başarısızları
vardı diyelim. Başarılıları varsa da bilemiyoruz. Projenin ismi “Mavi beyin”. Bu mavi işi ilginçtir. UFO konusundaki
en önemli projenin, üstelik hükümet kaynaklı, ismi de “mavili“dir: “Blue Book”!
Projenin başındaki isim Prof. Markram, “2018 yılına kadar bilinçli ve zeki yapay beyin yaratmayı amaçlıyoruz.
Yaratacağımız beyin, düşünecek, hissedecek ve hatta aşık olacak. Projemize daha şimdiden karşı çıkılıyor ancak
bu proje sayesinde insanın öğrenme yetisinin ve zekasının gelişeceği
göz ardı edilmemeli” açıklamasını yapmış. Gerçekten korkutucu. Para da hazır. Hatta oluk oluk milyon
Euro’lar akıyormuş ve “sponsor” da-muhtemelen yapay beyine kavuştuktan sonra konuşurken, “bu söyleşi
IBM tarafından desteklenmektedir” şeklinde tekrarlarda bulunabilirsiniz-İsviçre hükümeti ve IBM imiş!
Bu ikisini duyar duymaz işkillenmemek olmaz ve ayıp. Zira, İsviçre zaten sabıkalı. CERN daha ortada duruyor!
Başımıza ne kadar iş çıkardığını biliyorsunuz. Demek İsviçreliler iyice ipi kopardı. CERN ile kıyamet kopartıp,
geriye “suni beyin”leri bırakacaklar. IBM’e gelince. Bu firma kendi adından, işkilli başka isimler üretmeye
mütemayildir. Efsanevi film “2010”!!! Buyrun işte daha yazarken aklımıza geliyor, tam
da “bugün”! “2010”filmindeki yine efsanevi bilgisayarın, hani yapay zekası olan, adı HAL’dı. Yeni IBM’in her bir
harfinden sonra gelen harfler. Pek bilinir. Şimdi de Blue Brain’in WEB sayfasındaki linklerde aynı izi görmek
mümkün!

Kısaca bu netameli konularda İsviçre’de IBM da haddini aşmakta.. Ama.. Daha aşanı da var. CERN işini de Melekler
ve Şeytanlar’da Don Brown başımıza sarmıştı. “Blue Brain”i de Kayıp Sembol’de yine o başımıza saracak gibi
geliyor bize. Bu kadar tesadüf olur mu? Olmaz ise, var burada bir iş, olur ise, biz de gidip “Mavi beynimizi” Prof.
Markram’dan alalım.[10]
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Zaman Bir İllizyon mu?
ANAHTAR KAVRAMLAR:

■ Zaman, bilhassa şu anda fizikteki sıcak gündem maddesi. Birleşik Teori için olan araştırma, fizikçileri çok temel
varsayımları yeniden gözden geçirmeye zorluyor ve birkaç şey zamandan daha temel.
■ Bazı fizikçiler zaman gibi birşeyin olmadığını iddia ediyorlar. Diğerleri de zamanın alt sınıfa indirilmekten ziyade
desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu iki pozisyonun arasında zamanın varolduğu, fakat esas olmadığının
enteresan fikri var. Her nasılsa, statik bir dünya algıladığımız zamana sebebiyet veriyor.
■ Filozoflar böyle fikirleri Sokrat’ın zamanından önceden bu yana tartıştılar, fakat fizikçiler onları şimdi
somutlaştırıyorlar. Bir tanesine göre zaman, evrenin parçalara ayrılma biçiminden kaynaklanmış olabilir. Zaman
olarak gözlemlediğimiz şey parçalarının arasındaki ilişkiyi yansıtır. — Editörler
Bu cümleyi okudukça muhtemelen siz bu ânın-şu ânın ne olduğunu düşünüyorsunuz. Mevcut ân özel hissediliyor. O,
gerçek. Geçmişi ne kadar çok hatırlasanız veya geleceği ne kadar çok bekleseniz de; şu anda yaşıyorsunuz. Tabii ki, o
cümleyi okuduğunuz esnadaki ân artık meydana gelmiyor. Bu meydana geliyor.
Bir başka deyişle; şimdiki zaman kendini sık sık güncelleştiriyor anlamında zaman akıyormuş gibi hissediliyor.
Geleceğin şimdiki zaman haline gelinceye kadar açık olduğunun ve o geçmişin değişmez olduğunun derin bir
önsezisine sahibiz. Zaman aktıkça, bu değişmez geçmişin yapısı, şu ânki şimdiki zaman ve açık gelecek zamanda ileri
taşınıyor. Bu yapı lisanımızın, düşüncemizin ve davranışımızın içerisinde oluşturulmuştur.
Yaşamlarımızı nasıl yaşadığımız ona bağlı olmaktadır. Yine de bu şekil düşünme ne kadar doğal olsa da; onu bilime
yansımış olarak bulamayacaksınız.
Fiziğin denklemleri ân itibarıyla hangi olayların oluştuğunu bize anlatmıyor, onlar ‘’buradasınız’’ sembolü olmayan
bir harita gibiler. Sürmekte olan ân onlarda mevcut değil ve bundan ötürü de zamanın akışı.
Buna ilaveten, Albert Einstein’ın İzafiyet Teorileri yalnızca tek bir ‘özel bir ânın’ olmadığını değil; bundan başka tüm
ânların aynı derecede gerçek olduğunu ileri sürer [Scientific American, Eylül 2002 sayısında Paul Davies tarafından
yazılan ‘’O Gizemli Akış’’ adlı makaleye bakın]. Esasında, gelecek geçmişten daha fazla açık değildir.
Zamanın bilimsel anlayışı ve hergünkü zaman anlayışımız arasındaki boşluk, düşünürleri tarih boyunca rahatsız
etmiştir.O, çoğunlukla ona atfettiğimiz pek çok zaman özelliğini fizikçiler gitgide ortaya çıkardıkça genişlemiştir.
Şimdi fiziğin zamanı ve deneyimin zamanı arasındaki çatlak mantıksal sonucuna ulaşmaktadır, teorik fizikteki pek
çokları zamanın esasında var dahi olmadığına inanmaya başladılar.
Zamansız bir realite fikri başlangıçta o kadar şaşırtıcıydı ki, onun nasıl tutarlı olabileceğini görmek zordu. Her
yaptığımız şeyi zamanda yapıyoruz. Dünya zamanla beraber birbirine yapışık bir olaylar zinciri. Saçımın
beyazladığını kim olsa görür, o objeler ve diğerleri hareket ederler. Değişimi görürüz ve değişim zamana ilişkin
özelliklerin varyasyonudur. Zaman olmadan dünya tamamen hareketsiz olurdu.
Eğer dünya gerçekten değişmiyorsa, zamansız bir teori değişimi nasıl gördüğümüzün açıklamasının meydan
okuyuşuyla yüzleşir. Yakın zamandaki araştırma teşebbüsleri, sadece bu başarıyı gerçekleştirmek içindir. Zaman
temel düzeyde varolmayabilse de; daha yüksek düzeyde ortaya çıkabilir, bir masanın çoğunlukla boş alandan
meydana getirilmiş bir parçacıklar yığını olmasına rağmen katı cisimmiş gibi hissedilmesi gibi. Katılık, parçacıkların
müşterek veya ortaya çıkan niteliğidir. Zaman da, dünyanın temel bileşenleri ne olursa olsun meydana çıkan bir
niteliği olabilir.
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Bu meydana çıkan zaman kavramı, potansiyel olarak İzafiyet Teorileri’nin gelişimi ve bir asır önceki Kuantum
Mekanik Teorileri’nin gelişimi kadar devrimcidir. Einstein, İzafiyet’i geliştirmenin önündeki anahtar adımın zamanın
yeniden kavramsallaştırması olduğunu söylemiştir. Fizikçiler İzafiyet’in Kuantum Mekanik’le birleştirilmesi rüyasını
sürdürdükçe, zamanın yeniden merkez olduğuna inanıyorlar. 2008’de Vakıfsal Sorular Enstitüsü (FQXi), zamanın
doğası ve modern fizikle kimin meşgul olduğunun gerçeği üzerine bir kompozisyon yarışmasını finanse etti. Pek
çokları bir birleşik teorinin zamansız bir dünyayı tasvir edeceğini kavradı. Diğerleri zamandan kurtulmayı hiç
istemedi. Katıldıkları tek şey, zaman hakkında derin bir şekilde düşünmeden birleşme üzerindeki gelişimin oldukça
imkansız olabileceğiydi.
Zamanın Yükselişi ve Düşüşü
Zamanla ilgili sağduyulu zengin görüşlerimiz çağlar boyu onu alt sınıfa indirmenin utandıran serileriyle zarar gördü.
Zamanın fizikte yapacak pek çok işi vardır fakat fizik ilerledikçe bu işler birer birer dış kaynaktan temin edildi.
Başlangıçta belli olmayabilir, fakat Isaac Newton’ın Hareket Kanunları pek çok belirli özellik için zamanı
gerektirmektedir. Prensipte tüm gözlemciler olayların meydana geldiği art arda seyir üzerinde mutabık
kalmaktadırlar.
Ne zaman veya nerede bir olay meydana gelirse gelsin; klasik fizik onun evrendeki bir diğer olayla daha önce, daha
sonra veya aynı anda meydana gelip gelmediğini objektif olarak söyleyebileceğinizi varsayar. Bundan dolayı, zaman
dünyadaki tüm olayların tam bir düzenlemesini sağlar. Eşzamanlılık mutlaktır, bir gözlemci bağımsız olgudur. Daha
da fazlası, zaman sürekli olmalıdır, böylelikle hız ve hızlandırmayı belirleyebiliriz.
Klasik zaman fizikçilerin metrik olarak adlandırdığı süreç kavramına da sahip olmalıdır, böylelikle olayların
birbirinden ne kadar uzak olduklarını söyleyebiliriz. Diyelim ki olimpik kısa mesafe koşucusu Usain Bolt saatte 27
mil kadar hızla koşabiliyor, ‘bir saatin’ ne olduğunun ölçümüne ihtiyacımız var.
Olaylar dizisi gibi, süreç de gözlemci-bağımsızdır. Eğer Alice ve Bob okuldan saat 3’te çıkarlarsa, ayrı yollarına
giderler ve daha sonra saat 6’da tekrar evde buluşurlar. Alice için geçen zamanın miktarı Bob için geçen zamanın
miktarına eşittir.
Esas itibariyle, Newton dünyanın usta bir saatle donanımlı olduğunu ileri sürmüştür. Saat özgün olarak ve objektif
olarak dünyayı zamanın anlıklarına bölmektedir.Newton’ın fiziği bu saatin tık tık etmesini dinler, bundan başkasını
değil. Bu ekstra özellikler kanunlar tarafından tam olarak talep edilmese de; Newton ilaveten zamanın aktığını
hissetmiştir ve bu akışın geleceğin hangi yön olduğunu söyleyen bir oku verdiğini hissetmiştir.
Newton’ın zamanı bize şimdi modası geçmiş görünebilir, fakat bir ânın yansıması onun ne kadar hayret verici
olduğunu gözler önüne sermektedir. Onun pek çok özelliği; düzen, devamlılık, süreç, eşzamanlılık, akış ve oku
mantıksal olarak çıkarılabilir, buna rağmen hepsi de Newton’ın ‘’zaman’’ diye isimlendirdiği usta saatte
birbirlerinden ayrılmamaktadırlar. Özelliklerin bu birleşmesi o kadar iyi başarılı olmuştur ki; neredeyse iki asırdır
zarar görmeden ayakta kalmıştır.
Daha sonra 19’uncu yüzyılın sonlarının ve 20’inci yüzyılın başlarının saldırıları gelmiştir. İlki onu kanıtlamaya
çalışan Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann’ın çalışmasıydı, çünkü Newton kanunları zamanda ileri veya geri
tamamen eşit ölçüde giderek işler, zaman hiçbir gömülü oka sahip değildir. O bunun yerine geçmiş ve gelecek
arasındaki ayrımın zamana esas olmadığını, fakat evrendeki ‘madde nasıl organize olduysa’daki asimetrilerden
kaynaklandığını ileri sürmüştür.
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Fizikçiler bu önerinin detaylarını hâlâ tartışsalar da; [Scientific American Haziran 2008 sayısında Sean M.Carroll
tarafından yazılan “Zaman Okunun Kozmik Orijinleri’’ adlı makaleye bakın], Boltzmann ikna edici bir şekilde
Newton zamanının bir özelliğini çıkarmıştır.
Einstein bir sonraki saldırıyı Mutlak Eşzamanlılık görüşünü yaparak düzenlemiştir. Onun özel İzafiyet Teorisi’ne
göre, aynı anda hangi olaylar meydana geliyorsa onlar sizin ne kadar hızlı gittiğinize bağlı olmaktadırlar. Olayların
hakiki arenası zaman veya uzay değil, birleşimidir: Uzayzamandır. Farklı süratlerde hareket eden iki gözlemci bir
olayın ne zaman ve nerede meydana geldiğine itiraz ederler, fakat onun uzayzaman konumuna katılırlar. Einstein’ın
üniversite profesörlerinden biri olan Hermann Minkowski’nin meşhur şekilde beyan ettiği gibi, uzay ve zaman ‘’ salt
gölgelerin içerisinde gözden kaybolmaya’’ mahkum edilmiştir.
Ve şeyler 1915’te yerçekimi gücünün etki ettiği yerde özel izafiyeti durumlara yayan Einstein’ın Genel İzafiyet
Teorisi’yle sadece daha kötüye gitmiştir. Yerçekimi zamanı bozar, böylelikle oradaki bir ikincinin geçişi aynı şey
manasına gelmeyebilir. Yalnızca nadir durumlarda saatleri senkronize etme ve onların prensipte senkronize olarak
kalmalarını sağlamak bile mümkündür.
Dünyayı genelde tek bir zaman parametresine göre, dakika gün aylık bazda katlanan olarak düşünemezsiniz. En uç
noktadaki durumlarda, dünya zamanın anlıklarına hiçbir biçimde parçalara bölünmüş olmayabilir. O, daha sonra bir
olayın daha önce veya bir diğerinden daha sonra meydana geldiğini söylemek için olanaksız hale gelir. Genel İzafiyet
ingilizce kelime ‘’zaman’’ın ona bağlı pek çok fonksiyonunu kapsar: Koordinat zamanı, doğru zaman, evrensel
zaman. Hepsi birlikte Newton’ın tek zamanının yaptığı pek çok işi yerine getirirler, fakat tek tek hiçbirisi isme layık
gözükmemektedirler.
Fizik ya bu saatleri dinlememektedir ya da dinlerse, o saatler sadece evrenin küçük parçaları veya belirli gözlemciler
için geçerli olmaktadır. Bugün fizikçiler bir birleşik teorinin zamanı ortadan kaldıracak olmasından endişelenseler de;
zamanın zaten 1915’te kaybolmuş olduğu ve sadece hâlâ bizim onu tamamen idrak edemediğimizin iyi bir tartışması
yapılabilir.
Zaman ‘Büyük Masalcı’ Gibi
Öyleyse zaman nasıl iyidir? Uzay ve zaman arasındaki farkın neredeyse ortadan yok olduğunu ve izafi bir evrendeki
olayların gerçek arenasının büyük dört boyutlu bir blok olduğunu düşünmeye tahrik edilebilirsiniz. İzafiyet zamanı
uzaysallaştırıyor gözükür, bloğun içerisinde sadece bir yöne doğru döndürür. Uzay zaman değişik şekillerde
dilimleyebileceğiniz, neredeyse isteğe bağlı olarak ya ‘’uzay’’ ya da ‘’zaman’’ olarak adlandırılan bir somun ekmek
gibidir. Buna rağmen Genel İzafiyet’te zaman farklı ve önemli bir fonksiyon olarak, yani o ‘’zamana benzer’’ ve
‘’uzaya benzer’’ yönler arasında lokal ayırım yapma olarak tutulur.
Zamana benzer bağlantılı olaylar nedensel olarak bağlantılı olabilenlerdir. Bir obje veya bir sinyal ne oluyorsa onu
etkileyerek bir olaydan bir ötekine geçebilir. Uzayabenzer bağlantılı olaylar nedensel olarak bağlantısızdır. Hiçbir
obje veya sinyal birinden bir diğerine geçemez. Matematiksel olarak sadece bir eksi iki yönü ayırt eder, yine de bu
eksi işareti muazzam etkilere sahiptir. Gözlemciler uzayabenzer olayların sırasına katılmıyorlar, fakat zamanabenzer
olayların düzenine hep birlikte katılıyorlar.
Eğer bir gözlemci bir olayın bir diğerine neden olabileceğini algılarsa, tüm gözlemciler algılıyor. İki sene önceki
FQXi yarışması için olan kompozisyonumda, bu zaman özelliğinin ne manaya geldiğini keşfettim. Uzayzamanı
geçmişten geleceğe dilimlediğinizi hayal edin, her dilim zamanın bir ânındaki uzayın 3 boyutlu bütünüdür. Tüm bu
uzayabenzer bağlantılı olayların dilimlerinin toplamı 4 boyutlu uzayzamandır.
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Alternatif olarak, dünyaya yönlerden baktığınızı ve onu buna göre dilimlediğinizi hayal edin. Bu perspektiften, her 3
boyutlu dilim uzayabenzer bağlantılı olan olayların (sadece iki boyutta) ve zamanabenzer bağlantılı olayların garip
bir amalgamıdır. Bu dilimleme yöntemi, bir ekmek somununu ya dikine ya da yatay olarak bölme gibidir. İlk metoda
fizikçiler ve bunun yanısıra sinemaya gidenler aşinadır.
Bir sinemanın kareleri uzayzamanın dilimlerini temsil eder, uzayı zamanın ardışık ânlarında gösterirler. Olaylar
dizisini anında çözen ve bir sonrasında ne olduğunu tahmin eden film meraklısı gibi, fizikçiler tek bir bütün uzaysal
dilimi alabilirler ve basitçe fizik kanunlarını uygulayarak diğer uzaysal dilimler üzerinde ne olduysa onu yeniden inşa
edebilirler. İkinci dilimleme metodu hiçbir basit analojiye sahip değildir. O, uzayzamanı geçmişten geleceğe, fakat
doğudan batıya bölmeye işaret etmektedir. Böyle bir dilimin bir örneği evinizdeki kuzey duvarı artı o duvar üzerinde
gelecekte ne olacağı olabilir.
Bu dilimden, fiziğin kanunlarını evinizin geri kalanının neye benzediğini (ve gerçekten evrenin geri kalanını) yeniden
inşa etmek için uygularsınız. Eğer bu garip gelirse, gelmelidir. Fiziğin kanunlarının onu yapmanıza izin verip
vermediği hemen açık değildir. Fakat McMaster Üniversitesi’nden matematikçi Walter Craig ve Waterloo
Üniversitesi’nden filozof Steven Weinstein’ın yakın zamanda gösterdikleri gibi, en azından onu bazı basit
durumlarda uygulayabilirsiniz.
Dilimlemenin iki metodu da prensipte mümkün olsalar da; çok farklıdırlar. Normalde geçmişten geleceğe
dilimlemeyi, bir dilim üzerinde toplamaya ihtiyacınızın olduğu veriyi sağlamanız epeyce kolaydır. Örneğin, tüm
parçacıkların hızlarını ölçüyorsunuz.
Bir yerdeki bir parçacığın hızı, ölçmek için ikisini de ölçmeyi kolay hale getirerek bir başka yerdeki bir parçacığın
hızından bağımsızdır. Fakat ikinci metodda parçacıkların özellikleri bağımsız değildir, çok belirli şekilde
yerleştirilmelidirler veya aksi halde tek bir dilim tüm diğerlerini yeniden inşa etmek için yeterli olmayacaktır.
İhtiyacınız olan veriyi biraraya getirmek için parçacıklar grubu üzerinde son derece zor ölçümleri yerine
getirecektiniz. İşleri daha zor hale getirmek için sadece bazı durumlarda Craig ve Weinstein’ın keşfettiği gibi, bu
ölçümler tüm uzayzamanı yeniden inşa etmenize bile izin vereceklerdi. Çok belirli bir manada zaman, iyi tahminin
mümkün olduğu, en bilgi verici masalları anlatabildiğimiz uzayzamanın içerisindeki yöndür. Evrenin öyküsü uzayda
açılmaz. O, zamanda açılır.
Kuantum Zaman
Modern fiziğin en yüksek hedeflerinden bir tanesi, hem yerçekimsel hem de maddenin kuantum bakış açılarının
üstesinden gelen tek bir teoriyi üretme, Genel İzafiyet’le Kuantum Mekanik’i birleştirmektir. Tökezleyen bloklardan
bir tanesi, Kuantum Mekanik’in şimdiye kadar söylediğimle çelişen nitelikleri zaman için gerektirmesi olmuştur.
Kuantum Mekanik, objelerin pozisyon ve hız gibi klasik miktarlarla muhtemelen çekim alanına alabileceğimizden
daha zengin bir repertuara sahip olduğunu söylemektedir.
Bir objenin tam tanımı Kuantum Hal olarak adlandırılan matematiksel fonksiyon tarafından verilmiştir. Bu hal
zamanda durmaksızın evrim geçirir. Onu kullanarak, fizikçiler her an herhangi bir deneysel sonucun olasılıklarını
hesaplayabilirler. Eğer bir elektrona onu bir uçtan bir uca aşağı veya yukarı döndürecek bir aygıtı gönderirsek;
Kuantum Mekanik hangi sonucun beklendiğini katiyetle söyleyemeyebilir.
Bunun yerine, Kuantum Hal bize yalnızca sonuçların olasılıklarını verebilir, örneğin elektronun yukarıya yön
değiştirme şansı yüzde 25 olacaktır ve onun aşağıya yön değiştirme şansı yüzde 75 olacaktır. Aynı kuantum halleriyle
tanımlanan iki sistem farklı sonuçlar verebilirler. Deneylerin sonuçları olasılıklıdır. Teorinin olasılıklı tahminleri
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zamanın belirli özelliklere sahip olmasını gerektirmiştir. İlki, zamanın çelişkileri mümkün kılmasıdır. Yuvarlanmış
bir zar aynı anda hem 5 hem de 3 önyüze sahip olamaz.
Onu yalnızca farklı zamanlarda öyle yapabilir. Buna bağlı nitelik, ‘altı sayının her birinin konma olasılığı yüzde
100’e tekabül etmelidir’in de hakikatidir, aksi halde olasılık kavramı anlamlı olmayacaktır. Olasılıklar zamanda belli
olur, bir yerde değil. Aynısı, bir pozisyon veya momentum verilmiş olan kuantum parçacıklarının olasılıkları için de
doğrudur. İkincisi, Kuantum ölçümlerinin geçici düzeni fark yaratır.
Diyelim ki, ilk olarak dikey yön boyunca ve daha sonra da yatay yön boyunca döndüren bir aygıt aracılığıyla bir
elektronu geçiriyorum. O ortaya çıktıkça, onun açısal momentum’unu ölçerim. Deneyi bu kez elektronu yatay olarak
daha sonra dikey olarak döndürerek ve onun açısal momentumunu tekrar ölçerek tekrar ederim. Aldığım değerler çok
farklı olacaktır. Üçüncüsü, bir kuantum hal bütün uzay için olan olasılıkları zamanın bir ânında sağlar.
Eğer hal bir çift parçacığın etrafını çevirirse; o zaman bir parçacığı anında ölçme, Einstein’a Kuantum Mekanik
konusunda endişe veren, adı ’bir uzaklıktaki garip harekete’ çıkmış olana yönlendirerek, nerede olursa olsun bir
diğerini de etkiler. Onu rahatsız etmesinin nedeni, parçacıkların aynı zamanda tepki vermesi için evren İzafiyet’in
açıkça olanak vermediği esas bir saate sahip olmalıydı [Scientific American Mart 2009 sayısı David Z.Albert ve
Rivka Galchen tarafından yazılan “Özel İzafiyet’e Kuantum Bir Tehdit’’ adlı makaleye bakın].
Bu konuların bazıları tartışmalı olsa da; Kuantum Mekanik’teki zaman aslında Newton mekaniğindeki zamana
soyaçekimdir.Fizikçiler İzafiyet’teki zamanın yokluğu hakkında dert yanmaktalar, fakat belki de daha kötü bir
problem Kuantum Mekanik’in zaman rolüdür. O, birleşmenin neden çok zor olduğunun anlaşılmaz nedenidir.
Zaman Nereye Gitti?
Çok sayıdaki araştırma programları Genel İzafiyet ve Kuantum Mekanik’i bağdaştırmak için uğraşmıştır: Süperstring
Teorisi, Nedensel Üçgenlere Bölme Teorisi, Değiştirilemeyen Geometri ve daha fazlası. Kabaca iki gruba ayrılırlar.
Süperstring kuramcıları gibi, Kuantum Mekanik’in daha sıkı temeli sağladığını düşünen fizikçiler özbeöz zamanla
başlarlar. Genel İzafiyet’in zamanın zaten alt sınıfa indirildiği bir teoriyle başlayan daha iyi bir başlama noktası
sağladığına inananlar, bundan dolayı zamansız bir realite fikrine daha açıktırlar.
Emin olmak için, bu iki yaklaşım arasındaki ayrım bulanıktır. Süperstring kuramcıları zamansız teorileri yakın
zamanda araştırmışlardır [sayfa 9’daki George Musser tarafından yazılan ‘’Kaderin Basit Bir Düğümü’’ adlı
makaleye bakın]. Fakat zamanın ortaya çıkardığı basit problemi devretmek için ikinci yaklaşıma odaklanacağım.
Bu stratejinin başlıca örneği daha önce standart Kuantum Yerçekimi olarak bilinen programdan inen Halka Kuantum
Yerçekimi’dir [Scientific American Ocak 2004 sayısında Lee Smolin tarafından yazılan “Uzayın Atomları ve
Zaman’’ adlı makaleye bakın]. Standart Kuantum Yerçekimi’ni, Elektromanyetizm Kuantum Teorisi’ni geliştirmek
için kullanılan aynı tekniklerin daha sonra yerçekimi için de uygulanabileceği fikri 1950’lerde ve 1960’larda
fizikçiler yerçekimi için olan denklemlerini Elektromanyetizm’in denklemleriyle yeniden aynı biçimde yazdıklarında
ortaya çıkmıştır.
Fizikçiler John Wheeler ve Bryce DeWitt, bu prosedürü 1960’ların sonlarında denediklerinde çok garip bir sonuçla
karşılaştılar. Denklem (Wheeler-DeWitt denklemi adı verilen) zaman değişkeninden tamamen yoksundu. Zamanı
ifade eden t sembolü basitçe ortadan kaybolmuştu. Bu nedenle, onlarca yıl fizikçiler arasında hayret doğurdu. Zaman
nasıl ortadan kaybolurdu?
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Geçmişe bakıldığında, bu sonuç tamamen sürpriz değildi. Daha önce bahsettiğim gibi, zaman zaten fizikçiler onu
Kuantum Mekanik’le birleştirmeye teşebbüs ettiklerinden önce bile Genel İzafiyet’ten neredeyse kaybolmuştu. Eğer
bu sonucu kelimesi kelimesine alırsanız, zaman gerçekten var değildir. Halka Kuantum Yerçekimi’nin
kurucularından biri olan, Fransa Marsilya’daki Akdeniz Üniversitesi’nden Carlo Rovelli, FQXi tezini ‘’Zamanı
Unutun’’ olarak isimlendirdi.
O ve İngiliz fizikçi Julian Barbour bu fikrin en göze çarpan taraftarıdırlar. İzafiyet gerektirdikçe, Kuantum Mekanik’i
zamansız bir biçimde yeniden yazmaya kalkıştılar. Bu manevranın mümkün olduğunu düşünmelerinin sebebi; Genel
İzafiyet’in evrensel zamandan yoksun olsa bile, değişimi tarif etmeyi hâlâ idare etmesiydi. Esas itibariyle o; evrensel
zamanın bazı kuramsal fikirlerindense, fiziksel sistemleri direkt olarak birbirine bağlayarak böyle yapıyordu.
Einstein’ın düşünce deneylerinde, gözlemciler olayların zamanlamasını ışık sinyalleri kullanan saatlerle
karşılaştırarak oluştururlar. Dünyanın etrafındaki uydunun yerindeki varyasyonu mutfağımdaki bir saatin tıkırtılarıyla
veya aksini tasvir edebiliriz. Ne yaptığımız, iki fiziksel obje arasındaki korrelasyonu, aracı gibi olan herhangi bir
evrensel zamanın eksiyi ifade etmesidir.
Zamanla değişen saç rengimi tasvir etmektense, onun uydunun yörüngesiyle bağlantısını kurabiliriz. Bir beyzbol
topunun her saniyede bir 10 metre hızlandığını söylemektense, onu bir buzulun değişimi yönünden ifade edebiliriz.
Ve bunun gibi. Zaman, fazlalık haline gelir. Değişim onsuz olarak tarif edilebilir. Bu korrelasyonların geniş ağı
düzgün bir şekilde organize edilmiştir, böylece ‘’zaman’’ olarak adlandırılan birşeyi ve ona bağlı olan herşeyi
kendimizi tüm o direkt bağlantıların kaydını tutmaktan kurtararak tanımlayabiliriz.
Fizikçiler evrenin çalışmasını zamanda bitirilmiş fiziksel kanunlar bakımından kompakt bir biçimde
özetleyebiliyorlar. Fakat bu elverişli durum zamanın dünyanın mobilyasının bir parçası olduğunu düşünmeye
kandırmamalı. Ayrıca para, kahve almak istediğinizde hep bir değiştokuş işlemi gibi müzakerede bulunmanızdansa,
hayatı çok daha kolaylaştırmaktadır.
Fakat o değer verdiğimiz şeyler için oluşturulmuş bir yer tutucudur; değer verdiğimiz veya kendine değer verdiğimiz
bir şey değildir. Benzer bir şekilde, zaman bir buzulla bir beyzbol topunun tam olarak nasıl bağlantılı olduklarını
hesaplamaya çalışmadan bize izin verir. Fakat aslen o da doğal dünyada paranın olduğundan daha fazla var değildir.
Zamandan kurtulma çekiciliğe sahiptir fakat büyük ölçüde kollateral zararı vermektedir. İlk olarak, Kuantum
Mekanik’in en ince ayrıntısına kadar yeniden düşünülmesini gerektirmektedir.
Schrödinger kedisinin meşhur durumunu gözönünde bulundurun. Kedi yaşamla ölüm arasında, kuantum parçacığının
bir haline bağlı olarak durdurulmuştur.Klasik düşünme biçiminde, kedi bir ölçüm veya bazı eşdeğer süreç olduktan
sonra o veya bir diğeri haline gelmektedir. Yine de Rovelli, kedinin durumunun hiçbir zaman çözülmeyeceğini
tartışmaktadır.
Zavallı şey kendine ilişkin olarak ölebilir, odadaki bir insana relatif olarak hayatta kalabilir, odanın dışındaki ikinci
bir insana relatif olarak ölebilir ve bunun gibi. Özel İzafiyet’in yaptığı gibi, kedinin ölümünün zamanlamasını
gözlemciye dayanarak yapmak birşeydir. Rovelli’nin ileri sürdüğü gibi o, İzafiyet’in ruhunu gittiği yere kadar takip
ederek onun relatif olarak meydana gelip gelmemesini oluşturmak tercihen daha sürprizdir. Çünkü zaman çok
temeldir, onu akıldan çıkarma, fizikçilerin dünya görüşünü dönüştürecektir.
Zamanın Geri Kazanılması
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Eğer dünya esasında zamansızsa, yine de o sanki zamana sahipmiş gibi görünüyor. Zamansız Kuantum Yerçekimi’ni
benimseyen herhangi biri için acil bir soru dünyanın neden geçici göründüğünü açıklıyor. Genel İzafiyet de Newton
zamanından yoksundur, fakat en azından yerçekimi zayıftır ve relatif hızlar düşük olduklarında hep beraber Newton
zamanıymış gibi davranan belirli kısmi yedeklere sahiptirler.
Wheeler-DeWitt denklemi o yedeklerden bile yoksun bırakıyor.Barbour ve Rovelli’nin ikisi de zamanın hiçlik’ten
nasıl fırlayabileceği için (veya en azından zamanın illüzyonunun) bir öneri sundular. Fakat klasik Kuantum
Yerçekimi daha gelişmiş bir fikri sunuyor bile. Kısmen klasik olarak bilinen zaman, bir helyum nükleus’u ve daha
büyük bir atom arasındaki çarpışmayı 1931 tarihli bir tezde tasvir eden İngiliz fizikçi Nevill F. Mott’a kadar geri
gidiyor. Bütün sistemi modellemek için Mott, zaman eksik olan bir denklemi uyguladı ve onu çoğu zaman sadece
statik sistemlere uyguladı.
O daha sonra sistemi iki alt sistemin içerisine böldü ve helyum nükleus’u atom için bir “saat” gibi kullandı. Atom,
dikkat çekecek derecede nükleus’a relatif olarak Kuantum Mekanik’in standard zamana bağlı denklemine uyar.
Uzayın bir fonksiyonu zaman rolünü oynar. Böylece sistem bir bütün olarak zamansızsa da; başlıbaşına olan parçalar
değildir. Tüm sistemin zamansız denkleminde saklı olan, alt sistem için bir zamandır. Neredeyse aynısı Kuantum
Yerçekimi için de işlemektedir.
Almanya’daki Köln Üniversitesi’nden Claus Kiefer; Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesi’nden Thomas Banks’in ve
diğerlerinin adımlarını izleyerek bunu FQXi tezinde tartışmıştır. Evren zamansız olabilir, fakat onu parçalara bölmeyi
eğer hayal ederseniz; bazı parçalar diğerleri için saatler olarak hizmet edebilir. Zaman, zamansızlıktan ortaya çıkar.
Zamanı algılarız, çünkü biz kendi doğamıza göre o parçalardan bir tanesiyiz. Bu fikir ilginç ve hayret verici oldukça,
bizi daha fazlasını isteyerek terkediyor.
Evren her zaman saat olarak işlev gören parçalara ayrılamaz ve o durumlarda, teori hiçbir Olasılık Teorisi tahminini
yapmaz. O durumların üstesinden gelme, tüm Yerçekimi Kuantum Teorisi’ni ve zamanın yeniden daha derin
düşünülmesini gerektirecektir. Tarihsel olarak fizikçiler büyük ölçüde planlanmış deneyimle geçmişin, şimdiki
zamanın ve açık geleceğin sabit zamanıyla başladılar. En sonunda bu yapıyı parçalara ayırdılar, eğer kaldıysa da azı
kaldı.
Araştırmacılar şimdi düşünce trenini tersine döndürmeliler ve temel bir dünyanın statik parçaları arasındaki
korrelasyonların bir ağından yeniden kurulması gereken zaman deneyimini esas olmayan fizik zamanından yeniden
inşa etmeliler. Fransız filozof Maurice Merleau-Ponty, zamanın kendisinin gerçekten akmadığını ve onun görünen
akışının ‘’kendi gidişatının bir tanığı olmasının, gizlice nehire koyulmasının bir ürünü’’ olduğunu söylüyor. Bu da
zamanın aktığına inanma eğilimidir, kendimizi ve bağlantılarımızı resmin içerisine, dünyaya koymayı unutmamızın
eğilimidir.
Merleau-Ponty, subjektif zaman deneyimlerimizden bahsediyordu ve yakın bir zamana kadar hiç kimse objektif
zamanın kendinin o bağlantıların bir sonucu olarak açıklanabileceğini tahmin etmedi. Zaman, dünyayı yalnızca
altsistemlere bölerek ve onları neyin bağladığına bakarak varolabilir. Bu resimde fiziksel zaman, kendimizi diğer
herşeyden ayrı olarak düşünmenin etkisinden ortaya çıkmaktadır.
Yazan: Craig Callender
Çeviren: Esin Tezer
Bu makale http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-time-an-illusion’dan çevrilmiştir.
(Scientific American Dergisi Haziran 2010 sayısı, sayfalar 40-47)
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Epifiz Bezi : Üçüncü Gözümüz
EPİFİZ BEZİ ÜÇÜNCÜ GÖZÜMÜZ İNSANLIK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÜSTÜ ÖRTÜLEN GERÇEK

Kozalaksı bez, beyin epifizi, 3.göz diye de tanımlanan epifiz bezi, vertebre-omurgalı beyindeki küçük bir endokriniçsalgı bezidir. Epifiz bezi, uyku-uyanma modülasyon kalıpları,mevsimsel fonksiyonları etkileyen seratoninin türevi
olan melatonin hormonu üretir. Epifizin şekli küçük çam kozalağına benzer ve beynin iki yuvarlak talamik lobu
arasında, beynin orta yerinde yer alır.
Sır: Onlar sizin BİLMENİZİ neden istemiyor?!

Her bir insanın epifizi ya da üçüncü gözü ruhani alem frekansına aktive olabiliyor ve sizi herşeyi bilen-alim ve
tanrısal bir haz yaşamanızı ve etrafınızdaki her şeyle bütünleşip, teklik hissini duymanızı sağlar.Epifiz bezi bir kere
meditasyon, yoga ya da çeşitli ezoterik, okült metodlarla uyumlanıp, ayarlandığında, popüler olarak bilinen astral
seyahat ya da astral projeksiyon ya da uzaktan seyr şeklinde kişiyi diğer boyutları seyre geçirir.
Daha ileri düzey çalışmalar ve çok eski metodlarla, fiziksel dünyadaki insanların düşüncelerini ve davranışlarını
kontrol etmek mümkündür. Evet, biraz garip ama Amerika Birleşik Devletleri, eski Sovyetler Birliği hükümeti ve
çeşitli gölge organizasyonlar bu çeşit araştırmaları uzun yıllardır yapmaktalar ve hayal edemeyeceğiniz kadar da
başarılı olmuşlardır.
Epifiz bezi, Roma’da katolizmde temsil edilmektedir; epifizi sanatsal olarak çam kozalağı şeklinde resmederler.Eski
çağlardaki toplumlarda, özellikle Mısır ve Romalılar epifiz bezinin yararlarını biliyor ve bunu geniş sembolojilerinde
göz semboli ile sembolize ediyorlardı.
Epifiz bezi ayrıca Amerikan dolarının arka yüzünde “herşeyi gören göz” şeklinde yer alır ve bu, bireye ya da
bireylerden oluşan gruplara epifizlerini kullanmaları ve diğer taraf olan sipiritüel aleme geçmeleri ve fiziksel alemde
neler olduğunu, neler düşünüldüğünün hepsini bilip, insanların düşünce ve davranışlarını kontrol etmeleri için bir
referans niteliği taşır.
Bu zamana kadar yapılan pek çok araştırma, gecenin belirli saatleri olan gece 1 ile 4 arasında beyinde salgılanan
kimyasalların, kişinin derinindeki kaynağa bağlanarak bütünlük, teklik hissine yol açtığı doğrulanmıştır.
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Komplo: Epifiz Bezinizi nasıl öldürüyorlar?
1990ların sonlarında, Jennifer Luke adlı bir bilim adamı, sodyum floridin epifiz üzerindeki etkileri konusunda ilk
çalışmaları başlatmıştır. Luke,beynin orta yerinde bulunan epifiz bezinin, florid için bir hedef olduğunu
bildirdi.Epifiz bezi,bedendeki kemikler de dahil diğer fiziksel maddelerden daha fazla floridi absorbe etmekte,
emmekteydi.
Epifiz bezi tıpkı bir mıknatıs gibi sodyum floridi çeker. Bu da epifizin kireçlenmesine ve bedendeki tüm hormonal
işlemin etkin bir şekilde dengelenmesine engel olur.
Daha sonra yapılan çeşitli araştırmalar da sodyum floridin beyindeki en önemli bezde absorbe edildiğini
kanıtlamıştır.Sodyum florid, beynimizdeki en önemli salgı bezimize saldırıda bulunmaktaydı.Sodyum florid,
yiyeceklerde, içeceklerde, banyolarda,içme sularında bulunur. Sodyum florid, Amerika’daki içme sularının %90’ına
konmaktadır. Marketlerde satılan su filtreleri floridi filtre etmez, sadece tersine ozmoz ya da su damıtma ile
filtrelenebilir. Bunun en ucuz yolu da bir su tamıtıcısı almaktır.
Sudaki,pepsi, kola, yiyeceklerdeki Sodyum florid gerçek anlamda kitleleri aptallaştırır.Naziler ve Ruslar,
konsantrasyon kamplarında kampta bulunanları otoritenin sözünü dinleyen ve otoriteyi sorgulamayan bir hale
getirmek için sularına sodyum florid katmışlardır.
Ben bir komplo teoristi değilim ama eğer ruhun tohumunu alırsanız, bu bizi tanrı ve içimizdeki güç ve ruhaniyetin bir
olduğu tekliğinden kopartır ve bizleri gizli toplulukların, gölge organizasyonların ve çılgına dönmüş kurumsal
dünyanın sıradan köleleri haline getirir.
Yazıma bir alıntı ile son vermek istiyorum…
“Sırf duydunuz diye herhangi bir şeye inanmayın. Sırf pek çokları tarafından konuşuluyor ya da dile getiriliyor diye
herhangi bir şeye inanmayın. Sırf dini kitaplarınızda bulunuyor diye körü körüne inanmayın. Sırf öğretmenleriniz ya
da büyükleriniz dedi diye inanmayın. Geleneklere inanamayın.Çünkü onlar pek çok jenerasyondan beri
süregelmekte.Ama gözlemler ve analizler sonucunda, bir nedenden dolayı oluşan bir şey tespit edersen ve bu da bir şeye
hizmet eder ve birisinin ya da herkesin yararına olursa o zaman kabul et ve bu kabul ettiğini yaşa!”
Budda.

Pineal Gland’ımızın Kireçlenmesini Nasıl Temizler ve Koruruz?
Birinci adım olarak kireçlenmeyi meydana getirici maddelerden uzak durmamız lazım.
1 – Kimyasallar
Flouride, Chlorine and Bromide gibi kimyasal maddeleri hayatımızdan uzaklaştırmamız lazim, bilhassa fluoride
pineal gland tarafindan kolayca cekilen bir madde, burada calcium fosfat kristalleri oluşturuyor, diş macunu ve
genelde musluk sularında mevcut, ağır zehir içeriği olup pineal glandda kireçlenme yoluyla işlevsiz hale getiriyor,
kaynak suyu ve dogal dişmacunu kullanmalıyız (veya flouridsiz macunu)
2 – Kalsiyum
Dışardan aldığımız bütün kalsiyum hapları calcium carbonate içeriyor genelde, işlenmiş yiyeceklerde de calcium
phosphate, calcium carbonate ve dicalcium phosphate formlarında mevcut, kalsiyumu doğal yiyeceklerden almamız
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gerekli. Susam, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal ve brokoli gibi yiyecek ve sebzelerden almamız
gerekli.
3 – Musluk suyu
Musluk suyunda kireçlenme meydana getiren bir çok madde var flourid ve klor, kalsiyum gibi, uzun vadede distile
edilmiş su tavsiye edilmiyor musluk suyundan iyi olsada, en iyi secenek doğal kaynak suyu.
4 – Civa
En kötü pineal toksinlerden biri olup temizlemeside güçtür, civalı diş dolgularımızdan hemen kurtulmamıiz lazım,
ayrıca koruyucu aşıların hepsi (methyl mercury) kimyasal koruyucusu içermekte ve temizlemesi çok güçtür. Büyük
balıklar daha fazla ağır metal içerir. Midye, karides, yengeç, istakoz, kalamar gibi dip deniz ürünlerinden kaçınmak
gerekiyor. Ekolojik lambalar, floresan gibi lambalarin kırılmasında cikan tozda da yüksek civa bulunur. Solunum
yoluyla almamak gerek. İyi haber clorella ve spirulina( iki değişik kültür yosunu), buğday çimi, suyu ve gunluk kişniş
kullanımı beyindeki ağir metal birikimini çıkarmakta ve idrar yoluyla atmaktadır.
5 – Bitki böcek ilaçları
Sebze ve meyvaları bir müddet sirkeli suyun icinde bekletip yıkadıktan sonra kullanmalıyız. Mümkünse organic
sebze ve meyva tüketmemiz gerek, bunlarda ilac kullanılmıyor. Bir çok et ürünlerinde de yiyecek zincirinde
hayvanların aldıkları bitkisellerden bu ilaçlar bulaşmakta ve bize kadar et protein olarak gelmektedir.
6 – Diger toksinler
Yapay tatlandırıcılar, (aspartame K), rafine şeker, phylenanine (meyva ezmelerinde), E numarali koruyucular,
deodorantlar, temizlik malzemeleri kimyasallar, diş ve ağız temizleme gargaraları (tuzlu su en iyi secenek) ve hava
temizleyici spreyler,
7 – Şeker, kafein, alkol ve tütün ürünlerinin pineale verdigi zararı temizlek için en az iki ay bunlardan uzak kalmak
gerekiyor ama en iyisi tamamen bırakmak, beden ruh dengesi bulunup, pineal gland aktivesinde çok gerekli bir enerji
meydana getiriyor
İkinci adım mevcut kireçlenmeyi temizleme
1 – Organik skate fish oil, activator x denilen çok kuvvetli bir madde içermekte.
2 – MSM, cok kuvvetli bir anti oksidant olup deri saç ve kemikler icin cok faydalıdır. Her gün 7000 -10000 mg
kullanılabilir. Yüksek doz daha etkilidir, az kullanıilsa da faydası vardır.
3 – İşlenmemiş kakao, hem cok kuvvetli bir anti oksidant hemde iyi bir pineal gland hareketlendiricisidir. Active
edicidir, yüksek dozda tavsiye ediliyor,
4 – SITRIK asid, çiğ limon suyu ve citric acid ayni işi görüyorlar fakat her gün 7 organik limon suyu boş mideye üç
hafta boyunca suyla kariştırılarak içilmesi tavsiye ediliyor. Yahut uç çorba kaşığı sitrik acid, sitrik asid dişlere zarar
verebiliyor onun icin tercihan limon suyu en iyisi.
5 – Kekik yağı ve neem extresi, nano bakterinin etrafına koruyucu olarak oluşturduğu kalsiyum kabuğa karşi tabii
anti bakteriyel olarak faaliyet gosterir,.
6 – Organik kırmızı elma sirkesi, malik asid içerir ve çok kuvvetli bir anti oksidant ve temizleyicidir. Şişede satılan
ve pastorize edilmemişi tercih edilmelidir. Gündüz ve gece bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı ilavesiyle alınabilir.
7 – Activator x (K1/K2), süper potansiyel detox, vitamin A ve D3 ile karişik alındığında, damar eklem ve pineal g
gibi bolgelerden kireci temizleyici ve gerekli yere sevketme etkisi var. K1 yeşil yapraklı bitki ve sebzelerde. K2 ise
bağırsaklarda mikro organizmalar tarafindan üretilmekte veya kaz ve tavuk ciğeri, yumurta sarısı ve tabii otla
beslenmiş inek sütünden yapılma tereyağı ve peynirde bulunmakta, japon filizlendirilmiş soya fasulyesi (en zengin
kaynak) balik yağları,balık yumurtası ve midyede bulunuyor.
8 – BORON kuvvetli bir detox ve kireç temizleyicidir. Pineal gland icin, floridide temizlemektedir. En cok kırmızı
pancar i.inde vardır(beet). Organic lerinden günlük tüketmek en iyi seçenektir. 1/4 tatli kaşigi sodium borate (Borax)
bir su bardağı yeşil çaya ilave edilebilir. 1/32 -1/4 tatli kaşığı borax 1 lt saf suya katılarak gün boyunca azar azar
alınabilir. Ayrıca, 1/8 tatlı kaşığı deniz tuzu da etkili olur aynı şekilde.
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9 – MELATONIN, pineal gland temizliginde ve floridin atılmasında etklili olduğu düşünülüyor. Melatonin arttırıcı
aktiviteler yapmak gerekiyor. Gün boyunca, egzersiz diyet ve meditasyon ile, ayrıca dışarıdan da alınabiliyor, bunun
icin bir bilene danişmakta fayda var,
10 – IYOT, iyotun, sodium floridi idrar yoluyla kalsiyum florid olarak atılmasında etkin olduğu ispatlanmiş klinik
olarak, deniz yosunu yiyeceklerde ve dışarıdan tablet olarak kombine iyodin ve potasyum iyidin olarak alınabilir.
Bu vucuttan floridi atarken kalsiyumu da düşürdüğü için ,faydalı kalsiyum içeren yiyeceklere ağırlık vermek
gerekiyor ayrıca, iyot alınırken lecittin alınması da tavsiye ediliyor tamamlayıcı olarak.
11 – DEMIRHINDI (hint hurmasi), çayının meyvesinin,kabuk ve yapraklarının alkol extresi ve kullanımının floridi
idrar yoluyla temizledigi biliniyor, hint ayurvedasında çok kullanılan bir bitkidir.
12 – Distile edilmiş saf su ile yapılan 2-3 haftalık kürlerin temizleyici etkisi tespit edilmiştir.
13 – YOGA pratiklerinden <divine nectar>, dili üst damağın sinuse birleştiği yere yapıştırarak ve o bölgeyi dilin
ucuyla masajlamak suretiyle temizlik ve aktivasyon gercekleşiyor ama bu cok uzun zaman alabiliyor. Damağın o
bölgesi pineal glandla baglantılı. Asidik olmayan sebze meyva ve yiyecekleri tercih etmemiz ve aynıi zamanda kan
gurubuna göre diyet uygulaması da tavsiye ediliyor.
Çeviren: A.Selçuk Vural
Kaynak: http://decalcifypinealgland.com/how-to-decalcify-the-pineal-gland/
BURADA ESAS OLAN PiNEAL GLAND`IN TEMiZLENMESi .. AKTiVASYONU ISE EN ÜST DÜZEYDE
MELEKİ OLARAK YAPACAK OLAN DİREKT DATADAN İNZAL OLAN ESMA VE AYET
ZİKİRLERİDİR. RAHMANİ SAATLER OLAN GECENİN SON ÜÇTE BİRİNDE YAPILACAK TESBİH
NAMAZI VE TEFEKKÜRLE EPİFİZİ AKTİVASYONA HAZIRLAMAK EN GÜZEL YOL OLSA GEREK..
(A.S.V)

Yengeç Nebulası Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi!
Yengeç nebulasının pulsarından çıkan enerji bilim insanlarını şaşkına çevirdi!
Boğa takım yıldızındaki Yengeç nebulasının ortasındaki pulsarın yaydığı enerjinin yoğunluğu, uzay cisimleri
konusundaki mevcut fizik teorilerini alt üst etti.
HADİS:
“Semâ gıcırdamaktadır!.. Ve gıcırdamak da hakkıdır! Onda bir ayak basacak kadar yer yoktur ki, bunda
secde ya da rükû hâlinde bir melek bulunmasın!..”
Efendimiz (aleyhisselâm) mi’râca çıktıklarında kale burçları gibi bir mevkide bir takım melâike görmüştü…
Bunlar birbirlerinin yüzüne doğru karşılıklı olarak yürüyüp gidiyorlardı…
Rasûlullah, Cebrâil’e sordu.
Cebrâil:
– Bilmiyorum; ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görürüm ve daha evvel gördüğümün bir tanesini bile bir
daha görmem! dedi…
Onlardan birine ikisi birden sordular:
– Sen ne zaman yaratıldın?..
Cevap verdi o melek:
– Bilmiyorum… Ama Cenâb-ı Allâh her dört yüz bin yılda bir yıldız yaratır; ben yaratıldığımdan beri de dört yüz
bin yıldız yarattı!..
Bizim zaman birimimizle o boyutun bir günü Kurân’a göre elli bin yıl olursa…Varın buna göre bu boyutu ve
varlıklarını siz düşününün!..
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Bir hususa da açıklık getirmek gerekir.
Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm, Cebrail’i gördüğünü ifade ediyor,
“Mi`râc”dan dönerken… “Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplamıştı.“diyor.
Altı yüz kanadı ile bütün ufku kaplayan Cebrail Aleyhisselâm, bu derece büyüklüğe sahip olmasına karşın; kendi
varlığında, Cebrail`in varlığını hissetmeyen Melekler de mevcut!
Sen, nasıl vücudunda, bir karaciğerini, bir mideni, hiç hissetmiyorsun, iç organlarının varlığının farkında bile
değilsin, dışarıdan söylemeseler…
Aynı şekilde, öyle melekler var ki, Cebrail, o meleğin yanında, yapısı içinde bir melek, bir kuvvet, bir organ! Ve O
varlık, O`nun varlığını hissetmiyor, farkında bile değil!
Öyle bir Melekten söz ediliyor ki, insanın ve dünyanın varlığından, var oluşundan habersiz!!!
400 milyar yıldızlık galaksinin içinde, Güneş`in yeri nedir? Hiç!!!
İlgili :
Ahmed Hulusi’de Kavramlar – Kendi Varlığında Cebrail’in Varlığını Hissetmeyen Melekler Mevcuttur.
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/cebrail/kendivarliginda.htm

İşte bu kadar, Tuz’da ibra edildi!
Hadi bakalım..! Senelerce bizlere yumurta yedirmedi bu herifler, şimdilerde de tuz’u kesmiştik bıçak gibi..?
Tevekkeli değil kramplar fazlalaştı… Ben her gün 1 yumurta ve tereyağ tüketiyorum. Bu günden tez’i yok
tuz’a da kat’i dönüş yapıyorum… Haberiniz ola..! Ölümümüz varsın TUZ dan olsun. İşte bu kadar..!
Tuzsuz diyet daha mı riskli?
Yıllar önce Dr. Mehmet Öz, ülkemizde konuk olduğu bir TV programında uzak durulması gereken 3 beyazı şöyle
tarif etmişti: Un, şeker ve süt!
Önce şaşırmış, sonra tuz yerine süt demesini heyecanına ve kırık Türkçesine yormuştum. Çünkü 3’üncü
zararlı beyazın tuz olduğundan hepimiz çok emindik. Tansiyonu yüksek hastaya ilaç başlamadan önce
mutlaka tuzsuz diyet önerirdik. Bu görüş hala hekimler arasında revaçta olmakla beraber, yeni görüşler
tam tersini savunuyor. Özellikle asit detoksu üzerine çalışmalar yürüten Calvin Newstead gönderdiği
e-mail’de tuzla ilgili bilinenlerin çok yanlış olduğu savında.
Yaşamın en temel öğeleri
1. Oksijen 2. Su 3. Tuz 4. Potasyum 5. Egzersiz 6. Yağlar
1 – Kimse bunlar olmadan yaşayamaz.
Tıp su ve tuzun diyet olarak alımını gözardı ederken, bir yandan da serum verir. Serum dediğimiz şey ise su ve
tuzdan oluşur.
2. Sağlıksız kişiler az su içer ve vücutta adeta kuraklığa yol açan diüretik, kafein ve alkol v.b. kullanırlar.
3. Vücudumuzda hücre dışındaki tuz oranı okyanustaki su/tuz oranına çok yakındır.
4. Ortaçağ’da insanlar tuzdan yoksun bırakılarak korkunç ölümlere maruz kalıyordu.
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5. Anne rahmindeki bebeğin çevre ortamı su ve tuzdan oluşur..
Öncelikle, rafine tuzla deniz tuzu arasında çok fark var. Deniz tuzunda bulunan 80 elementten bazıları:
Klor 50.90 Çinko. 00275
Sodyum 33.00 Bakır. 00195
Sülfür. 820 Manganez. 0018
Magnezyum. 441 Alüminyum. 0095
Potasyum. 227 Silikon. 052
Kalsiyum. 128 Karbon. 049
Demir. 012
Alzheimer’e yol açtığı bilinen ve vücutta bulunmasının hiç bir yararı saptanmayan Alüminyum’u bir tarafa
bırakırsak, diğer elementlerin hemen hepsi kemik yapısından enerji üretimine, kansızlıktan bağışıklık sistemine pek
çok yaşamsal süreçte gerekli.
Deniz tuzunun yararları ve hayati fonksiyonları :
Bölüm Başkanı Dr. Michael Alderman, araştırmalarının sonucunda tuzsuz diyet yapanların zamansız ölüm riskinin
daha fazla çıktığı iddiasında.

1. Tuz düzensiz kalp atımının en etkili önleyicisidir. Yüksek tansiyona yol açtığına ilişkin yanlış kanının aksine, su
ile birlikte tansiyonu düzenlemekte önemli role sahiptir. Önemli olan oranlardır. New York Albert Einstein Tıp Okulu
Epidemiyoloji
2. Tuz, özellikle beyin hücreleri olmak üzere vücuttan asidin uzaklaştırılmasında hayati işlev görür. Asidin kanser ile
ilişkisi nedeniyle kanserden korunmada da deniz tuzunun çok etkili olduğu iddia ediliyor.
3. Tuz, kan şeker düzeyini dengelemekte hayati önemdedir. Diyabetli hastalara gerekli bir elementtir.
4. Hücrede hidroelektrik enerji üretimi içi gereklidir.
5. Doğum anından ölüme kadar sinir sistemi hücrelerinin iletişim kurmaları ve beynin çalıştığı her anda bilgi işlemek
için gereklidir.
6. Besin parçacıklarının barsaktan emilimi için gereklidir.
7. Akciğerlerin mukus ve balgamdan temizlenmesinde etkilidir.
8. Sinüslerin temizliğinde etkilidir.
9. Uykuyu düzenler. Doğal bir hipnotiktir.
10. Kas kramplarının önlenmesinde önemlidir.
11. Uyku esnasında ağızdan salya akmasını önler. Aşırı salya tuz eksikliğine işaret eder.
12. Sağlam bir kemik yapısı için gereklidir. Tuz ve su eksikliği kemik erimesinin ana nedenleridir.
13. Dile tuz koymak ısrarlı kuru öksürüğü keser.
14. Gut ve artritin önlenmesinde önemlidir.
15. Cinsellik ve libidoda önemlidir.
16. Bacak ve uylukta varis v örümcek ağsı damarlanmayı önler.
17. Aşırı tuz eksikliği ölümcül su intoksikasyonuna (zehirlenmesine) yol açabilir.
Tuzsuz diyet konusunu yeniden gözden geçirmekte fayda var!
Calvin Newstead & Dr. Michael Alderman
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Şifa Evi
15 yıldan bu yana çeşitli yakınmaları olan insanlar görürüm
Onlar kendilerini hasta kabul eder
Ben farklı şeyler görürüm
Gördüklerim padişah ya da sultandır
Kendi hükümranlıklarını ilan etmiş ancak bunun farkında olamayan insanlar
Trafikte tüm yollar onun olacak
Herkes onun ‘suyuna’ gidecek
Sözünün üstüne söz söylenmeyecek
Sevdikleri ölmeyecek
Hep varlıklı kalınacak
Kısaca her istediği her an olacak
Beklentileri karşılanmaz ise hasta olunacak
Zorunlu genetik hastalıklar (tip 1 diyabet gibi çocukluk döneminde başlayan hastalıklar ki oranları %1’i geçmez)
dışında kalan hastalıkların hemen tümünün nedeni padişahlık ya da sultanlıktır
Namı diğer, stres
Hastalıkların gelişimi genetik etki altındadır
Zorunlu genetik hastalık durumunda genler kendiliğinden aktive olur ve hastalık startı verilir
Ancak çoğu hastalıklar, hastalıklı genlerin uyarılması ile gelişir
Her insan hastalıklı genler taşır
Bu genlerin aktivasyon zamanını bizler belirleriz
120 yaşında aktive olacak bir hastalık geni, üstün(!) çabalarımız sonucunda 50 yaşında etkinlik kazanabilir
Baştan başlayalım
Önce şu hanedanlık nasıl kurulur
Sonra genler nasıl tetiklenir
Ve hasta olunur
Buyrun
Stresin kaynağı hayata bakış açımızdır
Bizleri hayata baktıran, veri tabanımızdır
Namı diğer; bilinçaltı= bellek kaydı= limbik sistem= hard disk = subliminal
Bilimsel olarak gösterilmiştir ki; tüm kararlar burada alınır ve bize bildirilir
Bildirilen kararı onaylar ve benimseriz
Başka bir değişle; kararı veren bilinçaltı’dır, bize o karara uymak düşer
Daha başka bir değişle özgür irade yoktur
Özgür irade gerçekten olsaydı insanlar beyinlerini kontrol edebilirlerdi
Özgür irade yerine otomatik, makina gibi işleyen bir beyin çalışma sistemi var
Bu nedenle keşkelerimiz var
Bu nedenle ‘elimde değil’ diyoruz
Bu nedenle savaşlar ve kötüler var, çünkü ‘elimizde değil’
Burada sonucu belirleyen, hayatımızın mihenk noktası; bellek bölgesine olan girdilerin ‘kalitesi’dir
Giren verinin kalitesi çıktının kalitesini belirler
Çıktı(karar) = düşünce, duygu ve davranış
Giren verinin kalitesi; verinin girdiği andaki bilinç durumu ile ilgilidir
Merak edilen bir konu araştırılırken elde edilen bilginin beyne katacağı bilinç hali ile kahvede okeye dönen kişinin
elde edeceği bilinç hali birbirinden farklı olacaktır
Veri tabanına bir konuyla ilgili ne kadar çok bilgi girerse o konuyla ilgili alınacak karar esnekliği o derece fazla
olacaktır
Bu nedenlerle bilinçaltını oluşturan bilginin derinliği ve çeşitliliği alınacak olan kararı etkiler
Ancak tek başına yeterli değildir
Bilginin esnek, uyumlu ve yenilenebilir özellikler kazandırması gerekir
Sabit, değişmeyen bilgi, sadece yüktür
21. Yüzyılın cahilleri, okuma yazma bilmeyenler değil; yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden öğrenmeye,
değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır
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Alvin toffler
Rethinking the future adlı kitabından
Çoğu insan, bellekteki sabit bilgilerle kendiliğinden yaşarlar
Bir konu hakkında karar verirler ve konuyu kapatırlar
Konu artık kesin doğrudur, sorgulanmaz
21.yüzyıl cahili işte budur
Bu durumda neyi ne kadar çok bildiğinin de kendisine bir faydası yoktur
Sabit bilgi içeren veri tabanına sahip insanların çıktıları da sabittir
Sabit bilgi kadar değer yargıları tetiklenir
Değer yargısı ise duyguları…
Duyguların bedene yansıması ile stresin fiziksel belirtileri ortaya çıkar
Stresin hastalıklar üzerindeki etkisi böyle başlar
Kısaca;
Stres, kendi veritabanını oluşturan sabit bilgilerle hayatı değerlendiren kişinin içinde bulunduğu duygusalliktir
Duygular, bilinçaltını oluşturan beyin yapılarından amigdala’nın kontrolü altında oluşur.

Beyinde bulunan hipotalamus, hormonal ve sinirsel yollarla vücut kontrol sisteminin CEO’su konumundadır
Amigdala’dan aldığı duygusallık verilerini vücuda iletir Böylece beynin içinde bulunduğu durumu bedene yansıtır.

Bedene yansıyan beyin bilgisi, normal işleyen sistemi anormal hale getirir
31

Allostatik durumda
1. Kan şeker artar
2. Kan basıncı-tansiyon-artar
3. Kolesterol ve yağ asitleri artar
4. Kemikten kalsiyum kana salınır
5. Tiroid hormonları artar
6. Stres hormonları, adrenalin ve kortizol, artar
7. Iç organların damarları kasılır
8. Kaslara giden damarlar gevşer
Hipotalamus’un kan basıncı ayarlama yolları

Bu şemaya bakarak, eski türk filmlerinde kızı ile ilgili acı haberi alan nubar terziyan’ın nasıl kalp krizi geçirdiğini
anlayabiliriz; duygusallık ile hipotalamus aktivasyonu sonucu kalp damarlarında spazm.
Klinik deneyimlerime göre kalp ve beyin damar hastalıkları sonucu gelişen felç ve kalp kirizi vakalarının büyük bir
çoğunluğunun nedeni ‘spazm’dır, infarkt-tıkanma değil
Hastalıkların hemen tümünü tetikleyen bir stres faktörü mutlaka vardır
Her insanın genetik hastalık kodu ve anormal çalışma özellikleri-allostatik durum-kendine özeldir
Bu nedenle hastalık yoktur, hasta vardır
Şeker hastalığı
Kişinin içinde bulunduğu allostatik duruma bağlı olarak kan şekeri yükselmiştir
Kimi insanlarda tepkisel olarak geçici dönem yükselir
Kimilerinde ise duygusal etkinlik o derece yoğundur ki, eğer genetik yatkınlıkta varsa, hipotalamus ‘artık bu iflah
olmaz’ der gibi olayı kalıcı hale getirir
Bu durumu diğer belirtiler için uyarlayın lütfen; çarpıntı, başağrısı, premenstrüel sendrom, safra ve böbrek taşları vb
Kolesterol yüksekliği
Kolesterol vücudun yapı taşıdır
Allostaz durumunda ‘şifa’ olsun diye artar
Kemik erimesi
Allostaz durumunda kemikten kana kalsiyum salınır
Damar sertliğinin en önemli elemanı kalsiyumdur
Ağır metal ve diğer toksinler vücutta sıklıkla yağ ve kemik dokuya yerleşir, 20 yıl kalabilir
Duygusallığın yaşandığı her an yağ ve kemik dokularından ağır metal ve toksinler kana karışır
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O an hedef organda ‘icraatlarını’ görürler vur
Sonra tekrar depo yerlerine dönerler kaç
Ve böylece ağır metallerin hastalıklar üzerindeki etkisi anlaşılamaz
Tedavilerin başarısı, diyetlerin sürdürülebilir olması, operasyonların sonuçları, cinsel yaşam, spor ve sanat dahil her
türlü etkinlik, tamamen allostatik duruma bağlıdır
Allastatik durum içinde mutlu olunamaz
Allostaz, yangın yeridir
Allostaz, olağanüstü durumdur
Allostaz alarmdır
Allostaz altında beyin, stres hormonları etkisiyle önceleri geçici güçlenmeler yaşasa da (iyi stres(!)) zaman geçtikçe
güçlenme yıkıma dönüşür
Allostaz altında, allostaz nedeni olan duyguların kaynağı amigdalanın etkinliği daha da artar
Bu kısır döngü hastalıkların sağaltımında direnç yaratır
Hastaların iyileşmesi için önce allostaz durumunun düzeltilmesi gerekir
Bunun için 2 yöntem ön plana çıkar
1. Fiziksel sağaltım
2. Düşünsel sağaltım
Fiziksel sağaltım
1. Beslenme
2. Spor
3. Ilaçlar
Beslenme
Doğal olmayan gıdalar amigdala etkinliğini artırır
Basitçe; gıdaya bakın, doğada bu şekilde var mı?
Doğada meyve ve bal dışında tatlı yok
O halde rafine tüm şekerli besinleri kesin
Margarin yağlarını kesin
Unlu besinler ‘tam’ olmadığından doğal sayılmaz
Olabildiğince dikkatli tüketin
Mesela makarna yoktur doğada, bunun yerine kepekli pirinç daha mantıklı
Doğal olupta amigdala etkinliğini artıran 4 sebze var
Sarmısak, soğan, pırasa, turp
Uzak durun (belki yemeklerde az miktar soğan sorun olmaz)
Spor
Allostaz ile oluşan potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüştürülerek yangın’a müdahale edilebilir
Her yaşın ve her durumun (sağlık-hastalık) bir sporu vardır
Yoğun bakımda bile hastalara pasif eğzersiz yaptırılır
Standart öneri; kardiyo eğzersizi ve ağırlık çalışmasıdır
Şehirli ve çağdaş bir insan mutlaka spor yapmalıdır
Spor, uyumak gibi, hayatınızın bir parçası olmalıdır
Çok koşturmak spor değildir
Zaman mazereti olanlara önerim
Her sabah ip atlar gibi zıplayın
Ardından mekik, şınav ve araştırarak bulduğunuz eğzersizler
Sayı ve beceri önemli değil, hele bir başlayın
Zamanla sayıyı artırın
Örneğin 100 kez zıplayabildiniz, 2 şınav, 5 mekik çektiniz
15 gün 100 zıpla, 2 şınav, 100 zıpla, 5 mekik, 100 zıpla
Sonraki 15 gün 120-3-120-7-120
Her 15 günde bir sayıyı artırın, sonra akşamları da yapın
1 yıl sonra muhteşem olacaksınız
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Düşünsel sağaltım
Otomasyon sistemi gereğince, beyin sürekli olarak spontan düşünce üretir
Düşünce kaynağı bilinçaltı’dır
5 duyu ile gelen her türlü bilgiye ve o anki düşüncesine göre verecek bir değer yargısı vardır
Iyi-güzel, kötü-çirkin, doğru-yanlış gibi yargılarla sürekli değerlendirir
Sonuç olarak duygular gelişir
Duygular, vücudun anormal çalışma sistemi (allostaz) içine girmesine neden olur
Değer yargıları varlığında duygular otomatik olarak gelişir
Haliyle sadece duyguları tek başına ortadan kaldıramayız
Değer yargıları, bilinçaltı bilgileriyle şekillenir
Haliyle sadece değer yarğılarını tek başına ortadan kaldıramayız
Bilinçaltı bilgilerini de ortadan kaldıramayız
Temel düşünce sağaltım biçimi, bilinçaltı bilgilerinin sürekli yenilenmesi ve yeni bilgilerin eklenmesiyle
gerçekleşecektir
Ancak bu yeni bilgilerin işlevsel olabilmesi için, araştirma-sorgulama sonucunda edinilmesi ve kişiye, yeni bakiş
açisi kazandırıyor olması gerekir
Sürekli yenilenen ve eklenen bilgi ile;

1. Gerçekte iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış olmadığı; bu değerlerin bize öğretildiği ve gerçekle bağdaşmadığı
2. Hayatı ‘kendi’ bakış açımıza-veri tabanımıza göre değil gerçeğe göre değerlendirmemiz gerektiği
3. Bu nedenle araştırma-sorgulama konusunun gerçeği anlama üzerine olması gerektiği sonuçlarına ulaşılır
Gerçek bilgi, değer yargılarından sıyrılarak hayata yorumsuz bakan yüksek bilinç sahibi insanlarının eserlerinde yer
alır
Beyin otomasyon sistemi, duygular ve allostaz ‘üçgeni’; tıp dünyasında tartışılmıyor
Çünkü tıbbi sistem hastalıkların nedenine değil sonuçları üzerine kurulmuştur
Hekimler, veri tabanlarında bulunan hastalık bilgilerini hastalarla eşleştirerek tanıya gitmeye çalışırlar
Aldıkları eğitim gereği, ‘neden hasta oldu’ sorusunu soramıyorlar
Sorunduğunda alacağınız cevap; çoğunlukla idiopatiktir
Yani, nedeni bilinmiyor
Güncel tıbbi anlayışın temelleri 100 yıldan daha önceleri atılmıştır
Bir zamanlar günümüz beyin otomasyon sistemi ve allostaz bilgilerine sahip olmayan akıl, tıbbi yapılanmayı sonuçlar
üzerine kurmuş ve hastalık nedenlerini gok (sadece tanrı bilir) ile açıklamıştır
Günümüzde tıbbi veri tabanını yenilenebilir ve sorgulayıcı özellikler kazandırabilmek için devrim yapmak gerekir
Önce hastane adının değiştirmekle başlamak lazım
Belirtilerle veri tabanındaki hastalıkların eşleştirilmesi sonucu, örneğin kan şekeri yüksek ise hastaya şeker hastalığı
tanısı konuyor
Ve ondan sonra beyin otomasyon sistemine veri giriliyor
sen şeker hastasısın
Artık bilinçaltına alınan bu yeni veri ile beyin çalışmaya devam ediyor
Tüm beden ve tüm benlik şeker hastası oluyor
Yani tıbbi sistem tedavi etmiyor
Hasta ediyor
Bu nedenle ilk iş hastane yerine şifaevi sözcüğünü kullanarak bir yerden başlanmalı
Sadece isim değişikliği bile fark yaratır
gucluildiz@me.com
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Ne Yediğinizi Düşünüyorsanız Siz O’sunuz!..
Yediğiniz besinlerde esas sorun yanlış şeyi yiyiyor olmanız değil, ama yedikleriniz hakkında yanlış düşünmenizdir.
Yale Üniversitesi’nde klinik psikoloji bölümünde araştırmacı Alia Crum’a göre, zihnimizin yediklerimizi “diyet“ ya
da “az yağlı“ diye etiketlemesi, o besini yedikten sonra vücudun ona olan fizyolojik tepkisini etkileyebilir; ki bu da
metabolizmamızı değiştirir.
Araştırmacılar 46 gönüllüye içmeleri için 2 milkshake (dondurma ve şurupla karıştırılıp çalkalanmış süt)
vereceklerini söylediler. İlk testte, gönüllülere yağsız, ilave şeker barındırmayan ve sadece 140 kalori
olan “sağlıklı” bir milkshake deneyecekleri söylendi. Ayrı bir testte ise, aynı grub üyelerine daha “toleranslı“ ama
kendilerini suçlu hissettirebilecek 620 kalorilik, yağ oranı yüksek bir milkshake ile ödüllendirildikleri söylendi.
Testte bir hile vardı. Aslında her iki milkshake de tıpatıp aynıydı ve 360 kalori içermekteydi. Sadece tanımlamalar ve
de etiketler farklıydı.
Bu noktada Crum ve ekibi, gönüllülere hangi milkshake’in kendilerini daha doymuş hissettirdiklerini sorabilirlerdi.
Ama sormak yerine onlar, bu doygunluk hissini ghrelin seviyesindeki değişiklikleri gözlemleyerek ölçmeyi denediler.
Midedeki “açlık hormonu” denen ghrelin, beyne, ne zaman yemek yiyeceğinizin ve ne zaman yemeyi
bırakacağınızın sinyallerini gönderir.
Açken ghrelin seviyeniz yükselir ve beyninize yiyecek bulmanızı söyler.
Yemekten sonra, ghrelin seviyeniz düşer ve daha fazla yemenize gerek kalmadığı konusunda sizi ikna eder.
Ghrelin seviyelerini ölçebilmek için gönüllülerden milkshake içmeden önce, içerken ve de içtikten sonra kan
örnekleri alındı.
Sonuçlar göstermiştir ki, katılımcılar “sağlıklı” milkshake’i içtiklerinde ghrelin seviyeleri nerdeyse aynı seviyede
kaldı ya da çok az yükseldi. Ama toleranslı“ karışımı içtikten sonra, ghrelin seviyeleri önemli derecede düştü. Başka
bir deyişle, ne yedikleri konusundaki algılamaları vücutlarının farklı tepkiler vermesine neden oldu.
Aynı karışım fakat farklı fizyolojik tepkiler.
Bu çalışma geçen ay “Sağlık Psikolojisi Dergisi“nde yayınladı.
Peki, gelin bunu gerçek yaşama uygulayalım. Düşük kalorili, az yağlı “sağlıklı“ besinler yiyerek kilo vermeye
çalışıyorsunuz. Ama bir taraftanda bu yemeklerin yağlı, peynirli bir burger kadar doyurucu olmadığı önyargısına
sahipsiniz. 500 kalorilik meyve sebze yemek, 500 kalorilik patates kızartması yemek kadar tatmin edici gelmiyor.
Crum: “ Sonuçların mantığa aykırı olması çok ilginç” diyor. “Toleranslı” olduğu düşünülerek içilen milkshake,
“akıllıca“ (sağlıklı) olduğu düşünülerek içilenden daha faydalıydı. Ghrelin seviyesinde çok daha keskin bir azalmaya
neden oldu. “Toleranslı“ karışımı içerek aslında daha sonrasında daha az yemek yiyebilirsiniz.Çünkü ghrelin
seviyeniz beyninize gönderilen açlık sinyalini düşürecektir.
Crum şöyle diyor: “Bence bu çalışmadan alınan en önemli mesaj, tüketicilerin yemek yerken içinde
bulundukları zihniyetin farkında olmaları gerektiğidir.Özellikle kilolarını korumak ya da kilo vermek
isteyenlerin otomatik olarak kabullendikleri zihniyet. “Akıllıca davranma” ya da “kendini dizginleme” zihniyeti
– her ne yersek yiyelim – diet yapma gayretlerimizi boşa çıkararak, vücudumuzun fizyolojik tepkisini yanlış
yönlendirebilir. İnsanlar yine de sağlıklı besinler tüketmeyeçalışmalılar; bunu yaparken de toleranslı bir
zihniyet içinde olmalılar.”
Beyni yanıltmak Crum için yeni bir şey değil. Daha önce 2007’de New York City bayan otel odası görevlilerini,
yaptıkları günlük işlerin sağlıklarını iyileştirmesi için yeterli olduğuna ikna ettiği, çığır açan bir farkındalık
araştırmasında psikolog Ellen Langer’a yardım etmişti. 84 bayan otel çalışanıyla otel dışında yaptıkları günlük
egzersizler konusunda görüştüler. Çoğunluğu artık dışarda nerdeyse hiç çalışmadıklarını söylediler.
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Sonra grubun yarısını çarşafları değiştirmenin, yerleri süpürmenin vs. aslında nasıl çok iyi bir egzersiz olduğu
konusunda eğittiler. Bir ay sonra , eğitilen grubun kan basıncının ek bir çalışma veya egzersiz olmaksızın %10
düştüğü rapor edildi. Langer ve Crum’a göre egzersiz yapmakta oldukları anlayışı ile oluşan placebo etkisi kadınların
sağlığını değiştirmişti. Bu çalışmayI eleştirenler de oldu ancak her şeye rağmen ilginç bir bulguydu.
Bu sebeple, bir Big Mac sağlığınız için kötüyse, bu yöntem, o gün daha az yemeniz konusunda sizi ikna edebilir ve
ardından da içi havuç dolu torbanızın aslında peynir kaplı patates kızartmasıyladolu olduğunu düşündürterek
beyninizi yanıltmaya çalışabilir.
Çeviren : Sıdıka Özemre
Kaynak : http://www.science20.com/sports_are_80_percent_mental/you_are_what_you_think_you_eat-80499

Beyin Dalgaları
Berlin’deki bir grup araştırmacı kafaya 128 adet elektrot yerleştirerek EEG ile insan beyin dalgalarını, saptayıp
bunları bir bilgisayar programına veri olarak giriyorlar. Bu program, dalgaların ayırımını yapıyor ve hangi
dalganın hangi harekete ait olduğunu kısmen de olsa söyleyebiliyor. Tabii tüm dalgaların çözümlemisini yapmak
oldukça zor; çünkü beyinde aynı anda birçok bölgeden dalgalar yayılıyor. Ancak bazı basit hareketler, bilgisayar
sayesinde önceden belirlenebiliyor. Örneğin, kişinin sağ ya da sol elini kullanacağı, yaydığı dalgalar sayesinde
önceden anlaşılıyor. ABD’deki Rochester Üniversitesi bilgisayar bilimleri laboratuvarında geliştirilen bir bilgisayar
sayesinde, televizyon beyin dalgalarıyla uzaktan kumanda edilebiliyor.
Bilgisayarı açıp kapatmak isterken insan beyninden yayılan dalgalar bilgisayar tarafından algılanıyor. Bilgisayar
hangi dalganın açma, hangi dalganın kapama olduğunu ayırt edebiliyor. Bu sinyaller televizyona gönderilerek
kontrol sağlanıyor. Böylece kişi televizyonu açmak istediğinde yayılan dalgalar “aç” olarak algılanarak televizyon
açılıyor. Kapatmak istediğindeyse bilgisayar tarafından algılanan “kapa” dalgası televizyonu kapatıyor. Tabii bu
buluş tembel televizyon bağımlıları için yapılmış değil. En önemli amacı, yerinden kalkamayan ve hareket edemeyen
felçli hastaların kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak. Almanya’da yapılan bir başka çalışmadaysa beyin
dalgaları kullanılarak felçli bir hastaya bir cümle yazdırıldı.
Beyin Dalgaları
Beyinden yayılan elektrik sinyalleri kafatasına bağlanan alıcılarla ölçülebiliyor. Elektroensefalogram (EEG) denen
bir aletle ölçülen bu sinyallere “beyin dalgaları” deniliyor.
Esas olarak 4 tür beyin dalgası var. Bunlar alfa, delta, teta ve beta. İlk bulunan beyin dalgasına, Yunan alfabesinin ilk
harfi olan alfa deniyor.
Bu dalgalar, bir voltun milyonda biri kadar düşük bir voltaja sahip. Saniyede 10kez salınan alfa dalgaları bir
görülüyor bir kayboluyor, yani sürekli mevcut değiller. Örneğin, derin uykuda ya da aşırı heyecan durumlarında bu
dalga neredeyse hiç yok.
Alfa dalgaları, genellikle insanın rahat olduğu, çok fazla efor sarf etmediği durumlarda görülüyor. Delta dalgaları,
uykunun derin evresinde ortaya çıkıyor. En fazla saniyede 4 kez dalgalanan delta dalgaları, en yavaş titreşen dalgalar.
Teta dalgaları uykuya geçerken ya da uykunun ilk evrelerinde görülüyorlar. Bunlar biraz daha hızlı; saniyede 4-7 kez
salınıyorlar. Beta dalgaları çok stresli durumlarda, kafamızı toplayamadığımız ve dikkatimizi veremediğimiz
zamanlarda ortaya çıkıyor. Saniyede 13-40 kez salınan beta dalgaları alfa ve teta dalgalarından daha hızlı. Son
yıllarda üzerinde çalışılan diğer bir dalga türü de “gama”. Gama dalgaları saniyede 40 kez titreşiyor. Bu dalganın,
algılama bilinç ve entelektüel düşüncenin kaynağı olduğu düşünülüyor.
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Her bir dalga türü, bilinç durumunun bir aşamasıyla bağlantılı. Bu dalgalar arasında eşgüdümlü bir geçiş
sağlanamazsa çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor.
Örneğin, gerektiği zamanda delta ve teta dalgaları oluşmazsa, kişide uykusuzluk sorunu başlıyor. Arabanın viteslerine
benzetilecek olursa, delta birinci, teta ikinci, alfa üçüncü ve beta dördüncü vites. Arabayı kullanırken nasıl her vitesin
ayrı önemi varsa, her dalganın da kendine göre bir önemi var. Bu viteslerin geçişinin oldukça yumuşak olması
gerekirken, durum her zaman böyle değil. Örneğin bir pazartesi sabahı, uykumuzun en derin yerinde delta dalgaları
üretmekte olan beynimiz, alarmın çalmasıyla bir anda stresli bir güne başladığımızı hatırlayıp beta dalgaları üretmeye
başlıyor.

Bir fincan kahve sonrasındaysa alfa ve teta dalgalarını iyice baskılayıp beta dalgalarına kendimizi alıştırmaya
çalışıyoruz. Beynin zıt dalgalara ani geçişi, insanda stres yaratabiliyor. Alfa dalgaları günlük performansımızı artıran,
beyni stresten koruyan ve genellikle yaratıcı olmamızı sağlayan dalgalar. Bu nedenle bu dalganın baskılanması
insandagerilim, yani stres oluşturuyor. Yaratıcılığımızı ve günlük hayatımızdaki performansımızı geliştirmek için
delta dalgalarının artırılması gerekiyor. İnsanın kendisini rahatlatarak stresten uzak kalması, bu dalgaları artırıp
performansımızı yükseltiyor. Beyin Dalgalarını Kullanmak Beyin dalgalarını kullanarak cihazları çalıştırmak, artık
hayal olmaktan çıkıyor.
Duke Üniversitesi’ndeki bilim adamları maymunların beynine yerleştirdikleri elektrotlarla, beyin dalgalarını bir
bilgisayara aktardı. Maymunlar, çeşitli hareketleri yaparken elde edilen dalgalar bir bilgisayarda toplandı. Bir nesneyi
tutmak, el çırpmak gibi basit hareketler sırasında elde edilen beyin dalgaları bilgisayar tarafından analiz edilerek
sinyallere, bu sinyaller de üç boyutlu görüntülere çevrilerek, bilgisayara bağlı bir robot koluna aktarıldı ve böylece
kolun hareketi sağlandı. Bu çalışmalar oldukça umut verici. İkinci aşama, robot kolunun maymunlar tarafından
algılanmasını ve idare edilmesini sağlamak. Bilim adamları bu çalışmaları daha da ileri götürdü.
Berlin’deki bir grup araştırmacı kafaya 128 adet elektrot yerleştirerek EEG ile insan beyin dalgalarını, saptayıp
bunları bir bilgisayar programına veri olarak giriyorlar. Bu program, dalgaların ayırımını yapıyor ve hangi dalganın
hangi harekete ait olduğunu kısmen de olsa söyleyebiliyor. Tabii tüm dalgaların çözümlemisini yapmak oldukça zor;
çünkü beyinde aynı anda birçok bölgeden dalgalar yayılıyor. Ancak bazı basit hareketler, bilgisayar sayesinde
önceden belirlenebiliyor. Örneğin, kişinin sağ ya da sol elini kullanacağı, yaydığı dalgalar sayesinde önceden
anlaşılıyor. ABD’deki Rochester Üniversitesi bilgisayar bilimleri laboratuvarında geliştirilen bir bilgisayar sayesinde,
televizyon beyin dalgalarıyla uzaktan kumanda edilebiliyor.
Bilgisayarı açıp kapatmak isterken insan beyninden yayılan dalgalar bilgisayar tarafından algılanıyor. Bilgisayar
hangi dalganın açma, hangi dalganın kapama olduğunu ayırt edebiliyor. Bu sinyaller televizyona gönderilerek kontrol
sağlanıyor. Böylece kişi televizyonu açmak istediğinde yayılan dalgalar “aç” olarak algılanarak televizyon açılıyor.
Kapatmak istediğindeyse bilgisayar tarafından algılanan “kapa” dalgası televizyonu kapatıyor. Tabii bu buluş tembel
televizyon bağımlıları için yapılmış değil. En önemli amacı, yerinden kalkamayan ve hareket edemeyen felçli
hastaların kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak. Almanya’da yapılan bir başka çalışmadaysa beyin dalgaları
kullanılarak felçli bir hastaya bir cümle yazdırıldı.
Beynimizden yayılan dalgalar oldukça karmaşık. Aynı anda birçok nöron ateşleme yaparak elektrik yayıyor. Bunları
teketek algılayarak çözümlemek oldukça zor. Bir konser salonundaki alkışların tek başına değil de toplu olarak
algılanması gibi, beyindeki olumlu ya da olumsuz sinyaller bilgisayar tarafından kabaca algılanabiliyor. Felçli bir
kişiye ilk önce alfabenin yarısı gösteriliyor. Eğer istediği harf o yarıdaysa beyindeki evet sinyalleri algılanıyor. Daha
37

sonra bu kısım tekrar ikiye bölünerek işlem tekrarlanıyor, ta ki istenilen harf bulunana kadar. Adeta küçükken
oynadığımız sıcak-soğuk oyunu gibi hedefe yavaş ama emin adımlarla yaklaşılıyor.
Bu yöntemle bir sözcüğün yazılması 16 saat kadar sürebiliyor. Buna karşın, bütün gün uğraşarak arkadaşına doğum
günü kartı yollayan felçli bir hastanın aldığı zevk tüm çabalara değiyor.Beyin Çipleri Yalnızca beyin dalgalarıyla
çeşitli cihazları kullanmak için yapılan çalışmalar, neredeyse başdöndürücü bir hızla ilerliyor.
Artık beyin dalgalarını algılamak için kafaya onlarca elektrot yerleştirmek gerekmeyecek. Geçtiğimiz yıl Brown
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada maymunların beynine yerleştirilen bir mikroçip sayesinde beyin dalgaları
algılanarak bilgisayara gönderildi.
Bunu yapmak için ilk önce, maymunlara bilgisayar ekranında renkli bir nokta gösterildi. Daha sonra ellerindeki
kumandayı kullanarak bu noktayı hedefe götürmeleri öğretildi. Maymunlar bunu öğrendikten sonra beyinlerine bir
mikro almaç yerleştirilerek sinyaller bilgisayara yönlendirildi.
Ellerinde kumanda olmayan maymunlar ekrana renkli nokta gediğinde bunu yalnızca düşünerek hedefe yönelttiler.
Böylece ellerini hiç kullanmadan oyunlarına devam edebildiler. Bilgisayar programlarının geliştirilmesi sayesinde
beyindeki dalgaların hangi merkezden ve ne amaçla yayıldığı daha iyi anlaşılabilecek. Bu çalışmalar sayesinde belki
de yakın bir gelecekte insan beynindeki tüm düşünceleri okumak mümkün olabilecek. Kafaya yerleştirilen küçük bir
çip sayesinde insan beyninden yayılan düşünce dalgaları söze ya da yazıya dönüştürülebilecek. Böylece ağzımızı ve
ellerimizi kullanmadan düşüncelerimizi bilgisayar yardımıyla söyleyebilecek ve yazabileceğiz. Geliştirilen bu
teknolojiler sayesinde birçok araç ya da cihaza uzaktan kumanda edilebilecek. Bu gelişmeler, konuşma ve hareket
bozukluğu olan ya da felçli hastalar için çok önemli.
Beyin dalgalarıyla kontrol edilen robotlar felçli hastaların hayat kalitesini artıracak. Önümüzdeki yıllarda beyin
dalgalarını algılamak için, belki de kablolara da gerek olmayacak. Geliştirilecek olan sistemler sayesinde, cep
telefonlarının havadaki sinyalleri algılaması gibi, çevreye yayılan beyin dalgaları da algılanabilecek. Bu gelişmeler
çeşitli hastalıkların tedavisinde çığır açarken diğer bir taraftan insan zihninin mahremiyetini de ortadan
kaldırabilecek.Bilimin bu hızlı gidişine bakılırsa, cebimizde taşıdığımız küçük bir cihazla karşımızdaki insanın ya da
çevremizdeki tüm insanların düşüncelerini okuyabileceğiz.
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Seven kalp yoktur, Seven beyin vardır.
“Seven kalp değil, beyindir” diyor NLP Master Trainer Mustafa Kılınç ve benim beyinde adeta bir çırpılmış
yumurta, bir kaşıntı hali (zaten bitmedi gitti bu kaşıntı halim, ah bi rahat duramadın gitti benim güzel beyinciğim) Bu
okuduğum yazı ilginç bir yazıydı. Okurken olabilir mi dedim ve dikkatlice düşündüm. Çokta yanılmadığını farkettim.
Aslında çok uzak değil söyledikleri herkesin deneyimlediği şeyler ancak deneyimlerken anlayan azdır. Bu nedenle
böylesine bir yazıyı okuyunca “hadi canım ordan” yada “insan kalple sever bi kere” diyenleriniz mutlaka
çıkacaktır. Sizden ricam sindirerek okuyun aşağıda yazanları ve düşünün.
Şimdiye dek kalbiniz mi sevmiş, beynininiz mi? Ya da neden ayrılmışsınız sevgilinizden veya eşinizden, kalbiniz mi
istememiş beyniniz mi?
Kalp, beynin hizmetinde olan bir uşaktır. Beyin ona buyurur. Kalpte uyar ve gerçekleştirir. Merak etmeyin asilik
yapması da beynin iznine tabidir. Çünkü beyniniz asi davranmak istiyordur. Uygulayıcısı kalptir. (Şu anda bahsimiz
aşk ve ikili ilişkilerden) Sizde kalbiniz sevdi sanırsınız. Start butonuna basan beyniniz ve bilinçaltınızdır. Konuşur
ama siz duymazsınız. Herşeyi kalbinizin eseri sanırsınız. Oysa orkestra şefi orkestrayı yönetir. Enstrümanlar sadece
çalar.
Hadi bakalım ben hamiş yorumumu da yaptıktan sonra sizi bırakıyorum. Yazıyı okuyalım, efenim buyursunlar;
Doğru bildiğiniz yanlışlardan birisi de “Aşkların kalpte başladığıdır.” Oysaki aşkın kaynağı “KALP” değil
“BEYİNDİR.” Aşk bir beyin işlevi sonucunda oluşan duygulanmadır. Duygularımızın merkezi ise kalp değil
Beyindir. AŞK duygusu kalbimizde değil, beynimizdeki korteks
ve limbik merkezde oluşur. Beynimizin emriyle salgılanan kimyasallar kalbimizin etrafında hissedildiği için,
sevgilimizi kalbimizde sanıyoruz.
SEVEN “KALP” YOKTUR. SEVEN “BEYİN” VARDIR.
Kadın ve Erkeği Yönlendiren Beyin
Kişilerin hayatı nasıl değişiyor? Hangi yöne doğru değişiyorsunuz? Ayaklarınızdan başınıza doğru mu? Yoksa
Başınızdan aşağıya doğru mu? Kadın ve Erkeği yönlendiren, bir takım şeyleri “doğru” gösteren “Beyindir.”
• Kadını ve Erkeği inançları ve değerleri kapsamında harekete geçiren beyindir.
•

Aşk hayatına, evlilik hayatına yön veren beyindir. Çünkü duygular beyinde oluşur.

•

Kadın ve erkek arasında ilişki başlatan beyindir. Çünkü kişiliğimizin ve davranışlarımızın kodları Bilinçaltı
Zihnimizdedir.

•

Sağlımıza yön veren beyindir. Çünkü hastalıkların çoğu Bilinçaltı kodlara dayanır.

•

Siyasete yöne veren beyindir. Çünkü oy verme kararı beyinde oluşur.

•

Aldatmaya yön veren beyindir. Çünkü partnerimizi aldatma kararı beyinde oluşur.

•

Cinsel ilişkiye yön veren beyindir. Çünkü “Zevk Alma” ya da cinsellikten kaçma kararı Beyinde oluşur.

•

Kadın ve erkek arasında kıskançlığa yön veren beyindir. Çünkü kıskançlık düşüncesi kıskançlık duygusunu
oluşturur.

•

Kadın ve erkek arasındaki “Sevgi” “Saygı” ve olumlu yaşamaya yön veren beyindir. Çünkü olumlu ya da olumsuz
düşünme beyinde oluşur.
Kadın ve erkeklerin beklentilerine yön veren beyindir. Çünkü beklenti içine girme ve beklentilere karşılık verme
kararı Beyinde oluşur.

•
•

Kadınların isteklerine yön veren beyindir. Çünkü kadının Bilinçaltı dünyasına göre davranış kalıbı Beyinde
otomatik olarak programlıdır.
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•

Erkeklerin ne vereceğine yön veren Beyindir. Çünkü Bilinçaltı düzeydeki kodlu kalıpların merkezi Beyindir.
Nasıl ki yeni tanıştığımız birini tanımak için çaba sarf ediyorsak, Bilinçaltımızı tanımak ve onu kullanmak içinde
biraz çaba sarf edelim. Bilinçaltı gücünüzü keşfettiğinizde “her kapıyı açan sihirli anahtara sahip olacaksınız.” Bu
sizin hakkınız. İster kadın olun ister erkek Bilinçaltınız size hizmet etmek için hazır! Peki, ya siz? Sizde hazır
mısınız? Beyninizin kıvrımlarından daha derinlere doğru inmeye “Bilinçaltı Zihninizle” tanışmaya onu kullanmaya.
Zaman şimdi.
“BİLİNÇLİ OLARAK BİLİNMEYE DOĞRU YÜRÜMEK ZORDUR.”

Kalp
Bu yazı sadece öğünlerden sonra sıcak su içme konusuna değil kalp krizi risklerine değinmektedir. Çinliler ve
Japonlar yemeklerinden sonra soğuk su değil sıcak çay içerler. Belki biz de yemekten sonra sıcak bir şeyler içme
alışkanlığımızı onlardan edindik.Eğer yemeklerden sonra soğuk şeyler içiyorsanız bu yazı size hitap ediyor.
Yemekten sonra soğuk bir şeyler içmek sizi rahatlatabilir.
Ancak tükettiğiniz soğuk su katılaşarak yağlı bir madde haline döner ve yavaş bir şekilde sindirilir. Bu asitli tepkime
bozularak bağırsakta katı maddelerden daha hızlı bir şekilde emilir. Bir kısmı bağırsağa yapışır.Kısa bir süre sonra
tamamen yağ haline döner ve kansere yol açar.
Yemekten sonra sıcak su veya çorba içmek en iyisidir.
Kalp krizi hakkında önemli birkaç bilgi – Kalp krizi belirtisi her zaman sol kolun uyuşması değildir. Çenedeki
şiddetli ağrıların da farkında olun. İlk göğüs ağrınız kalp krizi sırasında gerçekleşmez. (Daha önce mutlaka göğüs
ağrın ız olmuştur) Mide bulantısı ve şiddetli terleme de önemli kalp krizi belirtilerindendir. Kalp krizi geçiren
insanların %60 ı uyurken ölür.Göğüsteki ağrılar sizi uykudan uyandırabilir. Lütfen dikkatli olun ve olanların farkına
varın

Hafif Kafa Darbeleri !.
32 yaşında, mesleki açıdan başarısının zirvesinde, yaşamayı seven, sahip olduklarının değerini bilen bir iş kadını Lale
hanım. Sabah işe giderken özel yapım makam aracının sol arka koltuğunda günlük gazetelere göz atıyor. Yolunu
kesen yaya nedeniyle araç ani fren yapıyor. Başını ön koltuğun başlığına çarpıyor. Bir kaç saniyelik yaşanan şaşkınlık
ardından “iyi” olduğu söylüyor ve yola devam ediyor.
Aynı gün ögleden sonra başlayan baş dönmesi nedeniyle hastaneye gidiyor. Beyin MRI dahil olmak üzere yapılan
ayrıntılı sağlık incelemesi (check-up) sonucu normal olduğu, sabah yaşadığı kazanın önemsiz olduğu, son günlerde iş
yorgunluğuna ve olasılıkla kulak içinde yeralan denge organının etkilenmesi sonucu baş dönmesinin olduğu, istirahat
ile düzeleceği söyleniyor. 3 gün sonra kendisini daha iyi hisseden Lale hanım yoğun iş temposuna tekrar geri
dönüyor.

1 ay sonra isteksizlik ve başında boşluk hissi nedeniyle psikiyatriste görünüyor. 2 ay sonra regl düzensizliği nedeniyle
kadın doğum uzmanına muayene oluyor. 3.ay içinde başdönmesi, isteksizlik, halsizlik, uyku bozukluğu, başında
boşluk hissi, dikkatini yoğunlaştıramama, gözlerde sulanma, çabuk yorulma yakınmaları sonucu depresyon tanısı ile
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antidepresan ilaçlar kullanmaya başlıyor. İş başarısı olumsuz etkileniyor. Geçici olarak işten ayrılıyor. Zaman zaman
kendini iyi hissetse de dikkatini toplama ve sürdürmede zorluk nedeniyle 3 ay önceki verimini yakalamakta zorluk
çekiyor.
Ahmet 27 yaşında. Son aylarda nedenini anlamadığı kadar sinirli. “Kendimi bildim bileli sinirliyim aslında” diyor.
“Ama neden son zamanlarda bu durum çok arttı. Sevdiklerimi haksız yere kırıyorum. Olmadık yerde ani çıkışlar
gösteriyorum”. Ali bey 6 ay önce mühendisliğini yaptığı şantiyede başına kalas düşmüş. “Aslında bir şey olmadı”
diyor. Zaten çekilen tomografi de normalmiş. “2 gün başım ağrıdı, o kadar” diyor.
Erdem 10 yaşında, “arkadaşlarıyla sürekli kavga eden, çok sinirli, geçimsiz, ders çalışmayan bir çocuk oldu”
diyor annesi. “Oysaki yaz tatili başlamadan önce oğlum kuzu gibiydi, çok iyi bir çocuktu, dersleri çok iyiydi,
yaz tatilinde birden huyu değişiverdi“. Erdem tatilde bisikletten düşmüş ve başının sol yan tarafını kaldırıma
çarpmış. “Çekilen filmler normal çıktı, bir şeyi yok diye gönderdiler” diyor annesi.
Ziyarete gelen meslektaşım 70 yaşında ve 45 yıldır astım hastası. “Ailede hiç astım yok neden beni buldu bu bela”
diye söylenirken, hiç kafa darbesi alıp almadığını soruyorum gençliğinde. Hemen atılıp “yok” diyor. Ama
gerçek yanıtı 1 gün sonra telefonla aradığında söylüyor. “İlk astım krizinden 1 ay önce araba kazası yapmıştım.
Kafamı direksiyona çarptım. Okuduğum bir tıp kitabında astımın kafa darbesi sonrası ortaya çıkabileceğini
yazıyordu. Tabi o zamanlar önemsememiştim. Gerçek olsa bile yapılabilecek bir şey yoktu”
50 km. sabit hızla giden aracın birden durması ile beden durur, kafa durur ama beyin duramaz. Kendi kafatası içine
çarpar.(şekil) Kafatası içi, dış yüzeyi gibi düzgün olmayıp çeşitli kemik çıkıntıları bulunur.(şekil) Kafanın ivmeli
hareketleri sonucu beyin bu çıkıntılara çarpar ve dokuda duyarlılık oluşturabilir.
Örneklerden de anlaşılacağı gibi önemli olsun ya da olmasın alınan tüm kafa darbeleri beyni etkiliyor. Darbenin
etkisinin ne olacağı darbenin şiddetinden öte, darbe alan beynin özellikleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü her
darbe alan beyin yakınma yaratmıyor ya da çok küçük bir darbe beklenmedik olaylara yol açabiliyor. Sonuç olarak
tirilyonlarca ağ ile birbirine bağlanan milyarlarca beyin hücresinin her kişide yarattığı, kişilik, duygu, düşünce ve
davranış özellikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle yaşamış olan ve yaşayan insanlar tam olarak birbirine benzemez.
Beynin bu karışık özelliği nedeniyle her alınan darbenin etkisi, her insanda farklı sonuçlar doğuracaktır.
Farklılığı yaratan önemli bir neden, darbe öncesinde var olan beyin çalışma duyarlılıklarıdır. Duyarlılıkların her
insanda farklı özellikler içermesiyle kişilik farklılıkları ortaya çıkar. Grinin tonlarına benzetebileceğimiz bu duyarlılık
farkları, ton karardıkça hastalık, ton rengi açıldıkça normal kişilik özellikleri ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. İşte,
alınan kafa darbeleri var olan ton rengini karartarak beyin çalışma özelliklerini hastalık boyutuna sokabilir ya da açık
tonlarda olan duyarlılık derecelerini koyulaştırarak duyarlı kişilik özellikleri geliştirebilir.
Darbe alınan bölgenin özelliklerine göre, yakınmalar çeşitlilik gösterebilir. Çoğunlukla alın (prefrontal) ve şakak
(temporal) bölgelere alınan darbeler sonucu duygu, düşünce, davranış ve bedensel yakınmalar ortaya çıkar.
Alın-beyin ön bölgesi (prefrontal korteks-PFK), beynin yönetim merkezidir. Zaman yönetimi, yargılama, planlama,
düzenleme, davranış kontrolü, ayrıntılı düşünme ve etkiye gösterilen tepki (dürtü kontrol) düzenlenmesi bu bölgede
gerçekleşir. Nerede, ne şekilde tavır ve davranışlarımızın olabileceği, amaca ulaşmak için gereken davranış modeli,
işin oluşması için gereken yönetim şekli, olgun ve etkili kişilik özellikleri bu bölgede şekillenir.
Neyi, nasıl, ne şekilde söyleyeceğimize karar verir. Dengeli davranmamızı, iş ve sosyal deneyimlerin sentezini
yaparak alternatifleri doğru saptamamızı sağlar.
Örneğin iyi çalışan bir prefrontal bölgeniz varsa, eşinizle olan bir tartışmayı kolaylıkla tatlıya bağlayabilirsiniz.
Duyarlılık var ise davranışlarınız tartışmanın daha da büyümesine yol açacaktır. Kuyrukta bekleyemeyen sabırsız
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kişiye öndeki yerini veriyor ise sabırsız olanın PFK sorunu vardır, sırasını veren kişide ise iyi çalışan bir PFK. PFK
sorunların çözümünde ve durum tespitinde size yardımcı olur.
Düzenli aralıklarla satranç oynayanlar iyi bir beyin ön bölge işlevine sahip olabilirler. Hatalardan ders almamızı
sağlar. PFK iyi çalışan hata yapmaz demek değildir ama hatalarını tekrarlamazlar. PFK iyi düzeyde olanlar elindeki
işleri zamanında ve strese girmeden bitirirler. Sorunu olan ise işi son ana bırakır. Zaman darlığı nedeniyle aşırı strese
girerler. Sorunu olmayan önceki deneyimlerinden işini zamanında yapmayı öğrenmiştir. Sorunu olan davranışlarını
ve amaçlarını deneyimlerine değil anlık düşüncelerine göre gerçekleştirir. Bu nedenle sık hata yaparlar. PFK dikkati
ve devamlılığı sağlar. Önemli duygu ve düşüncelere yoğunlaşmayı, önemsizleri süzmeyi gerçekleştirir. Kısa süreli
hafızayı sağlamada ve öğrenmede bu özellikler çok önemlidir.
PFK beynin diğer bölgelerine bilgi verir ve alır. Dikkatin sağlanması için diğer bölgelerden gelen bilgilerin alımını
azaltır. Dikkat eksikliği ve/ya da hiperaktivite bozukluğunda bu işlev sağlanamaz. Dolayısıyla dış uyaranlar
baskılanamadığından dikkat çabuk dağılır. Duyguların hissedilmesi ve ifadesi; mutluluk, hüzün, neşe, nefret ve aşk’ı
daha ilkel bir yapı olan limbik sisteme aktarır. Sorun olduğunda duygu ve düşünceler ifade edilemez. Çünkü limbik
sistem ile olan ilişki bozulmuştur. Düşünebilmek ve tavırları, tepkileri o ölçüde gösterebilmek PFK’in önemli
işlevlerinden biridir. Eş seçimi, insan ilişkileri, çocuklarla ilgilenmek, para harcamak ve araba sürmek. PFK limbik
sistemi baskılayıcı mesajlar göndererek duygularla değil mantıklı yönden karar verilmesini sağlar. Bu baskı ortadan
kalkarsa limbik sistem baskın hale gelir ve depresyona meyil artar. (Limbik sistem; memeli canlıların eski beyin
bölümlerinden biri olan sistem, deneyim ile kazanılan duyguların dışavurumunda görev alır)
Bellek, öğrenme, duygusal denge ve sosyalizasyon sağlama konuları temporal lob’da (TL) işlenir. Deneyimlerin ana
merkezidir. Görsel ve işitsel belleğin işlendiği yerdir. Bunlar kişiliğin oluşması ve eyleminde temel taşlardır. Kim, ne
ve nerede olduğumuzu ifade eden beyin bölgesidir. Konuşmayı anlama ve işleme, orta ve uzun dönem bellek, dilin ve
sözcüklerin oluşturulması, duygusal açıdan dengenin sağlanması, işitilen ve görülen verilerin depolanarak işlenmesi
bu bölgenin verimli çalışmasıyla sağlanır.
Konuşma dili, insan ilişkilerini sağlayan ve geleceğe yön veren önemli bir araçtır. Konuşulanları anlama, önemseme,
içinde yer alan duygusallığı yorumlama, okuduklarımızın ve yeni bilgilerin yorumlanıp depolanması temporal lob da
gerçekleşir. Uygun sözcükleri bulamamak, iletişimin sağlanamaması ve okuma zorlukları bu bölgenin çalışmasında
bozulma olduğunda ortaya çıkar. Bize neşe veren ya da üzen anıların, hatalarımızın canlanması dolayısıyla özgüven
sağlanması yada güvensizliğimizin oluşmasının kaynağıdır.
TL’dan gelen bellek akımı ile tavır ve davranışlarımız şekillenir. Bu bölgenin çalışmasında çıkan sorunlar bellek
bozukluğuna yol açar. Yaşantımızdaki başarı durumu belleğin tekrar tekrar işlenmesine ve değişmesine yol açar. TL
sorunlu ise bu olay gerçekleşemediğinden bellekteki bilgiler yenilenemez, sabit kalır ve kişinin sabit fikirli olmasına
neden olur. Temporal lobu bir olay ya da bir kişi hakkında bir zamanlar bir karar vermiştir. Sonradan gelen bilgiler o
olay ya da kişinin değiştiğini belirtse de bu bilgiler işlenemediğinden eski kararı kalıcı olacak ve kararını ona göre
verecektir. Duygusal denge kişiliğin özelliğidir. Günlük yaşamın iniş ve çıkışları duygusal yapımızı etkiler. İyi
işleyen TL duyguların dengeli olmasını sağlar. Bozukluğunda duygu durum ve davranışlar etkilenir.
İnsan yüzlerinin tanınması, konuşma tonunun ayarlanması, seslerin işitilmesi, müzik ve görsel öğrenmenin
sağlanması. Sosyal ilişkiler açısından yüzleri tanımak, yüz ifadelerini değerlendirmek, konuşulanların yorumunu
yapmak ve bunlara bağlı olarak yüz mimik ve dil ifadelerimizi belirlemek önemlidir. TL sorunlarında sosyal ilişkiler
önemli ölçüde bozulur.
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Prefrontal bölge duyarlılıkları sonucu gelişen yakınmalar;
Dikkatini uzun süre veremez, sabırsız- acelecidir, zamanı iyi kullanamaz, sorumsuzdur, çabuk parlar- ani tepkiler
verir, beyni durur- düşünmekte zorlanır, dağınıktır- eşyalarını kaybeder, okul ve iş başarısı kararsızdır, hataları tekrar
eder, çok ya da az konuşur, yerinde duramaz ya da çok hareketsizdir, tutumlu değildir, çok merhametli ya da
acımasız, sınav gerginliği, düşünmeden konuşur, maymun iştahlıdır hayırdan anlamaz, sabah zor uyanır, okula
gitmek istemez, verdiği sözleri tutamaz, eşek şakası onlara göredir, unutkandır, isteksizdir, sıkılgandır, tembeldir
Temporal bölge duyarlılıkları sonucu gelişen yakınmalar;
Unutkanlık, deja vu (daha önce bulunmadığı yerle ilgili bulunmuş hissi), Jamais vu (bildik yerleri tanıyamama), ara
ara gelen ve nedensiz olan panik ve korkular, boşluğa düşme duygusu, kulağa gelen ses ve seslerin yorumlanması ile
ilgili sorunlar ;çınlama, hışırtı, sinek uçması vb.., bazen anormal algı nedeniyle seslerin değişik işitilmesi), görme ile
ilgili anormallikler;görme alanının kenarında gölge görülmesi, cisimlerin büyüklük yada şekillerinin yanlış
algılanması, koku duyulması yada tadının hissedilmesi, deri üstünde böcek geziyor hissi..vb, okulda okumayı
öğrenme zorluğu, sonradan gelişen okuma zorluğu, gergin kişilik hali (kolay sinirlenme, aklına nerden geldiğini
bilmediği şiddet düşünceleri ve bunlardan dolayı korku ve tedirginlik yaşanması), hafif kuşkucu düşünce hali ( bu
durum ılımlı paranoya olarak ifade edilebilir ve sizofreniyle ilgisi yoktur.
Benim hakkımda konuşuyorlar, bana gülüyorlar gibi, sosyal ilişkileri olumsuz etkiler), saygısızlık ya da değer
vermeme, yazma ya da konuşma sırasında sözcük bulmada zorluk, duygusal dengesizlik, dini düşüncelerde artış,
sürekli ibadet etme, metafizik konularına aşırı ilgi, baş ağrıları, mide ağrıları, aşırı yazı yazma.
Sayılan her iki bölge anormallikleri, etkilenen beyinlerde farklı derecelerde ortaya çıkabilir. Kimi özellikler daha
belirgin, kimi özellikler daha silik ya da olmayabilir. Bu özellikler yukarıda açıklandığı gibi, darbe öncesi beyin
duyarlılık özelliklerine bağlıdır.
Son yıllarda ortaya çıkan bilimsel gerçekler beyin ön bölgesinin beynin geri kalan bölgelerini yönettiğini ve
dolayısıyla bedenin kendiliğinden çalışan iç organ sistemini de yönettiğini ortaya koymuştur1-29. Bu nedenle kafa
darbesi sonrası etkilenen beyin ön bölge özellikleri dolaylı olarak kan basıncı yüksekliği, astım, guatr, şeker hastalığı,
mide ülseri gibi iç hastalıkların gelişmesine ortam hazırlamakta ya da bu hastalıklara neden olmaktadır.
Beyin çalışma özelliklerinin değerlendirilmesi metabolik olarak SPECT, PET, fMRI ile yapılabilir. Beyin çalışmasını
doğrudan ölçen ve kantitatif analiz ile değerlendiren QEEG ile beyin duyarlılık haritası çıkartılır ve ayrıca kafa darbe
ölçeği ile yakınmaların darbeye bağlı olup olmadığı öğrenilebilir.
Klinik uygulamalarda çok sık karşılaşılan ve yukarıda sözü edilen yakınmalarla ilgili olarak özellikle nöroloji,
psikiyatri ve beyin cerrahı hekimlerinin konu üzerinde yeterince durmadıkları bilinmektedir. Ayrıca sözü edilen tanı
ve tedavi yöntemleri henüz ülkemizde, üniversitelerde bile yeterince yaygınlaşmamış olduğu görülmektedir. Bu
nedenlerden dolayı kafa darbesine bağlı yakınmaları olan hastalar çoğunlukla kafa darbeleri konusunda
sorgulanmadıklarından anksiyete, kişilik bozukluğu gibi geleneksel psikiyatrik tanılar almakta ve psikiyatrik ilaç
tedavisi yöntemlerinden fayda bulamamaktadırlar.
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Gerçek’in Titreşimleri – XIV
Şu lanet olası cep telefonundan biraz uzak durun!
Eğer yandaki görüntüyü korkunç buluyorsanız çok iyi, çünkü bu, çok ciddi bir durum. Şimdi çocuklarının ve
kendilerinin sağlığını düşünenler için çok önemli bir zaman. Burada, benim ‘sessiz soykırım’ adını verdiğim
birşeyden söz ediyoruz. Eğer insanlar bunun farkına varmazlarsa sonuçlar felaket olabilir…
Yıllardan beri milyonlarca insanın maruz olduğu elektromanyetik kirlilik ve bozulmaya dikkat çekmeye çalışıyorum.

Şimdi İngiliz TV sunucusu James Russell’ın bu konuyu mercek altına alan nefis bir belgeseli var. Şimdi burada,
insanların nasıl bir baskı ve kontrol altında olduklarını kapsamlı bir şekilde ele alacağım. Bu aptallıktan veya
sorumsuzluktan oluyorsa tabii ki daha da kötü, ama derinlerde, gölgelerin arasında, insan bedenine, zihinsel ve
duygusal sağlığına karşı açılmış olan elektromanyetik savaş son derece soğukkanlı, acımasız ve kasıtlı eller
tarafından yürütülüyor…
Gölgelerdeki kişiler, yaptıkları şeyin felaket boyutlarındaki etkisini çok iyi biliyorlar, çünkü bu etkiyi, George
Orwell’in 1984 kitabında sözünü ettiği insan nüfusunun azaltılması planına uygun olarak yaptılar. Onların maşası
durumundaki zavallı bilgisiz kişiler, dünyaya, kendilerine ve kendi çocuklarına ne yapmakta oldukları hakkında en
küçük bir fikir sahibi bile değiller, buna anne babaların büyük bir çoğunluğu da dahil.
Ancak bilgi sahibi olmamak, sorumsuzluk suçu için bir mazeret değil, çünkü gerçek ortada. Bütün mesele çoğu
kişinin, yüzleşmek istemediği bu gerçekle karşılaşmamak için başını öbür tarafa çeviriyor olması. Gerçekten
isteyerek, ya da istemeyerek içinde bulundukları bilgisizlik, sadece belirli bir süre için geçerli, nasıl olsa sonunda
gerçekle yüzleşecekler! Şimdi de artık zamanı geldi…
O zaman şimdi ve şimdiye kadar olanlar nedeniyle daha henüz hiçbir şey görmedik.
‘Gerçek’in ve insan bedeninin asıl doğası hakkındaki bastırılmış bilgi; oluşum ve etki arasındaki malum bağlantının,
sırf anlayış yetersizliği nedeniyle saklanmış olduğunu anlatıyor.
Doktor ve bilimadamları arasında bile, gerçekte insan organizmasının ne olduğu hakkında fikri olmayanlar var.
Onlar ve dünya nüfusunun çoğu, insan bedenini sadece et ve kemik, katı ve fiziksel olarak görüyor. Ancak beden bir
hologram olduğu için, bu da aslında bir illüzyon. Biz bedeni, dalga formunu ve elektromanyetik alanları, holografik
illüzyona deşifre ediş şeklimizle bağlantılı olarak, ‘katı’ görüyoruz.
Bütün fiziksel realitede olduğu gibi, beden; beş duyu ve bilinç tarafından taşınan enerji halindeki, gördüğümüzü
sandığımız aleme kurgulandığı zaman bilginin, beynin arkasındaki sadece birkaç santimetre küp olarak algılandığı
formda var oluyor.
Fiziksel beyin bile, asıl beyin olan bilgi/enerji alanı dışavurduğu zaman oluşan illüzyonsu bir hologram.
Fiziksel realite, sadece onu var olmaya deşifre ettiğimiz zaman var olur.
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Bu nedenle, neyse ki biraz daha ‘farkındalığı olan’ bilimadamları, gördüğümüzü sandığımız dünyanın veya alemin,
sadece gözlemlendiği zaman var olduğunu kabul ediyorlar.
Bu da doğru, ama burada deşifre kelimesini kullanmak daha doğru, çünkü gözlemleme eylemi; dalga formu ve
elektromanyetik enerjiyi, ‘holografik realiteye deşifre etme eylemi’ oluyor.
Hologramlar, dalga formu bilgi alanlarından yansıtılan bilgi alanları, yani herşey enerji frekanslarının farklı ifadeleri
oluyor. Bir duvar ile bir nehir arasındaki fark, enerji alanlarının frekanslarından kaynaklanıyor ve onların şifrelenmiş
olan bilgisi de, tıpkı bir bilgisayar programının ekranda bir görüntü oluşturmak üzere farklı veri şifrelerini
kullanmasına benziyor.
İnsan bedeninin temel yapısı da, bir dalga formu alanı. Deşifre işlemi bunu, ‘elektrik/ elektromanyetik bilgi’ şeklinde,
‘dijital’ ve ‘holografik olan’a dönüştürüyor. Varlığın bu farklı seviyeleri, birbiriyle etkileşim içersindedir ve
birbirlerini ya bozar, ya da düzeltirler. Bütün ‘Hayat’ın, elektromanyetik bir varlık seviyesi vardır, dolayısıyla herşey,
bozuk bir elektromanyetik alandan etkilenir.
Eğer dalga formu veya elektromanyetik alan bozulursa, tamamen bunun bir yansıması olan hologram da bozulur.
Bütün dünyadaki milyarlarca insanın elektromanyetik kirlilik ve bozulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusuna
geri dönecek olursak, ‘uzman’ların, yüksek gerilim hattı , nükleer santral veya trafo yakınında oturan insanlarlarda,
genel popülasyona oranla daha fazla kanser vakasına rastlanması arasında bağlantı kurmamaları veya kurmak
istememeleri karşısında söyleyecek kelime bulamıyorum.
Bu ‘uzman’ların çoğu cahil moronlar ise, diğerleri, daha da kötüsü, şirketin parası için ruhunu satan profesyonel
yalancılar oluyor. Sistemin programlanmış personeli için, insan sağlığı ve çekilen acılar değil, enerji, iletişim, biyotek
ve ecza firmalarının karı çok daha önemli. Ancak tavşan deliğinin derinliklerindeki gerçek, paranın çok daha
ötesinde…Bunu kısaca açıklamaya çalışacağım.
Yüksek gerilim hatları, cep telefonu baz istasyonları/komünikasyon direkleri ile insan sağlığının mahvedilmesi
arasındaki bağlantı çok basit.
Bu hatlar ve direkler, insanların elektromanyetik alanlarını bozan çok güçlü elektromanyetik alanlar yaratıyorlar.
İnsanların elektromanyetik alanları, yani enerji meridyen hatları, Çinlilerin verdiği isimle ‘ki’ etkilenince, bedendeki
enerjinin normal akışı engelleniyor, akışta düğümlenmeler oluyor ve kanser gibi hastalıklar oluşuyor.
James Russell’ın filmi ‘Rezonans-Frekans varlıkları’, insan elektromanyetik ortamının, cep telefonları, cep
telefonu alıcı verici ve diğer komünikasyon direkleri, evlerdeki kablosuz telefonlar, kablosuz Internet, bilgisayarlar,
mikrodalga fırınlar, radarlar, uydu ve uydu TV, yeşil ışık lambaları ile inanılmaz derecede kısa bir sürede nasıl
değiştiğini belgesele aktarmış.
Şimdi de, dünya çapında yayılması sağlanmakta olan, her ev ve iş yerine koyulacak bir başka elektromanyetik alan
yayıcı ‘akıllı sayaç’lar piyasaya sunuldu. Malum bir de, sistematik olarak geleneksel ampüller yasaklandığı için,
yerine ekonomik, radyasyon yayan ‘yeşil’ ışık helezoni ampüllerin kullanılması zorunlu kılınıyor.
Yirmi yılı aşkın araştırmalarımdan sonra, bütün bunların kesinlikle tesadüfen değil, soğukkanlılıkla tasarlanmış,
planlanmış ve programlanmış olduğu sonucuna varmış bulunuyorum. Olanlar, sadece maksimum kar elde etmek için
insan sağlığını hiçe sayan açgözlü ve sorumsuz şirketlerin işi değil. Çekirdeğin en iç kısımlarında uygulanması
istenen plan, kâr elde etmekten çok, kitle katliamı.
İnsanların elektromanyetik alanları, gittikçe artan teknolojik bir elektromanyetizma ile bombardıman ediliyor, sonuç
ise fiziksel, zihinsel ve duygusal bir mahvoluş. Bu son derece açık seçik bir sebep- sonuç ilişkisi..
45

James Russell, bu filmi kendisi finanse etmiş. Doğrusu, birilerinin rahat koltuklarından kalkıp da doğru olduğunu
bildikleri birşeyleri yapmaları çok memnuniyet verici. Bunu herkes yapmalı, ama çok az kişi yapıyor, bu yüzden de
şimdiye kadar hep ‘kötüler’ kazandı.
Film, son 25 yıldır elektromanyetik ortamın nasıl değişmiş olduğunu gösteren istatistiklerin verildiği bir tablo ile
açılıyor. 1980’lerin ortalarında nüfusun yüzde 3’ü cep telefonu kullanıyordu.
Şimdi ise, özellikle de ‘gelişmiş dünya’da sayı yüzde yüze ulaşmış durumda. Milyarlarca insan cep telefonu
kullanıyor.
Bunun nedeni, insanların uzun vadedeki sonuçlar hakkında bir fikirlerinin olmaması. Veya “medikal profesyoneller
ve cep telefonu endüstrisindeki personelin fikri yok” diyelim. Aslında gerçekleri bilenler, sonuçların ne olacağını
veya hali hazırda ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Zaten bu sonuçlar da, bütün bu olanların ne olduğu hakkında…
Cep telefonları, elektromanyetik spektrumun mikrodalga bandında çalışıyorlar. Bu aynı mikrodalga fırının, zaten
radyasyonlanmış olan gıdayı yeniden radyasyonlaması gibi. Hiç mikrodalga fırını kafasına geçirip gezecek kadar
güvenli bulan kimse var mı? O halde?
İşte cep telefonunu kulağına tuttuğu zaman insanlara olan bu… Süpermarkette çalışanlardan, taksi şoförlerine kadar,
genç, yaşlı çalışan bütün insanlar, gün boyunca cep telefonlarını sürekli olarak kulaklarına yapışık halde tutuyorlar.
Böylesi tam bir ‘bilişsel uyumsuzluk’, yani iki, ya da daha fazla zıt inancı, aynı anda tutma hali. Kısaca bu
durumda;“Mikrodalgaları beynime tutarken, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum, ama bana zarar
gelmez” diyoruz. Yaptığım şu yorumun korkunçluğuna bakın. Zaten sistem de bunu istiyor. Bir mobil iletişim ağı
kuruyorsun, insanlar senin teknolojini kafalarına tutuyorlar, sen elektromanyetik spektrumun en tehlikeli olanını
kullandığını biliyorsun, çünkü emellerini gerçekleştirmenin en iyi yolu bu!
Bu kadar aptallık olabilir mi? Dünyadaki hükümetler, şirketler, tıp, bilim ve güvenlik kuralları, bunların hepsi ne
yapıyorlar? Yani bütün bu potansiyel tehlikeyi bilmiyorlar öyle mi?
Tıpkı elektromanyetik bir denizde yüzen elektromanyetik balıklar gibiyiz. Denize olan ne ise, aynısı balıklara da olur.
Bütün balıkları birden nasıl hedef alabilirsiniz?
Bunu yapamayacağınızı bildiğiniz için, balıkların içinde yüzdükleri denizi hedef almak gerekir. Peki bütün insanların
hepsini birden nasıl hedef alırsınız? Aynen bu şekilde.

Elektromanyetik komplonun ardında 4 ana amaç var:
1. Nüfusu azaltma planı çerçevesinde insan sağlığına zarar vermek. Bununla ilgili, genetik olarak değiştirilmiş gıda,
içme suyundaki florid, gıdalardaki kimyasal katkı maddeleri, ilaçlar ve sağlığa ve bağışıklık sistemine zarar verici
bir sürü maddeyi içeren uzun bir liste var.
2. Beyin dalgaları faaliyetlerini, elektromanyetik iletişim alanları ile senkronize etmek. Böylece düşünce ve
algılamaların, bireysel ve kollektif insan zihnine doğrudan bu şekilde gitmesi sağlanır.
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3. İnsan bedeninde ve dünyanın enerjisinde öyle olumsuz bir elektromanyetik bozukluk yaratılır ki, beş duyu
realitesinde hapis kalır, bütün gelişmiş farkındalık halinden koparılır, düşünce, algılama ve önsezileri, sadece
sistemin bilgi kaynaklarına bağımlı kalır.
4. Diğer boyuttan varlıkların, dünyanın atmosferini ve elektromanyetik durumunu değiştirip, kendileri için daha
uygun olacak hale getirmeleridir. Bu onların, bizim realitemizde daha uzun kalabilmelerini sağlayacak, böylece
maşa olarak kullandıkları elit soy ailelerinin kadın ve erkek bireylerini kullanmalarına gerek kalmayacaktır.
İnsan sağlığına yapılan saldırı zaten kendisini gösteriyor. Cep telefonunuzu kulağınıza dayadığınız zaman, beyninizin
o tarafı ısınmaya başlıyor ve ne kadar uzun konuşursanız o kadar çok ısınıyor. A.B.D. İlaç istismarı Ulusal
Enstitüsü’nün direktörü olan Dr. Nora D.Volkow, beynin, resmi güvenlik sınırlamalarının çok altındaki mikrodalga
seviyelerinden bile olumsuz etkilendiğini açıklıyor. Pekala, aşağıdaki resimlere bir bakın, başka birşey
söylemeyeceğim…
Soldaki resim: Zararlı cep telefonu radyasyonuna maruz kalmamış termografik kafa görüntüsü.

Sağdaki resim: 15 dakikalık bir telefon görüşmesinden sonraki termografik kafa. Sarı ve kırmızı alanlar, sağlığı
olumsuz etkileyen termal etkiler.
Bana göre son derece şoke edici, ama risklerden habersiz birçok cahil ana babanın, eline cep telefonu verdiği
çocukların ortalama yaşının 8 oluşu da çok acı bir gerçek! Üstelik çocuklar, büyüklere oranla çok daha büyük bir
tehlike içersindeler.
Radyasyondan gıdaya, herşey için verilen güvenlik sınırları, samimi olarak insan sağlığı düşünülerek hazırlanmış
falan olamaz. Bu sınırlamaları hükümetler tayin ettikleri için, bunların hepsi, yine aynı şebekeler tarafından
denetlenen şirketlerin getirdiği sınırlamalar oluyor.
James Russell’ın filminde daha bir ‘uyanmış’ durumdaki bir bilimadamının dediği gibi; eğer kimsenin hız limitini
aşmayacağından emin olmak isterseniz, saatte 1000 mil hız sınırı koyabilirsiniz.
Dolayısıyla cep telefonlarının iddia edilen güvenliliği, SAR/Spesifik Absorbsiyon Oranı denilen birşeyle ölçülüyor.
Bunun, insan bedeninin hangi miktarda elektromanyetik enerji absorbe ettiğini tanımladığı iddia ediliyor.
En popüler mobil telefonlar da SAR’ın maksimumuna göre ayarlı olduğuna göre, bu SAR limiti de güvenlik
bakımından hiçbir işe yaramıyor demektir. Bütün bunlar, şimdi anlatacağım nedenler yüzünden çok sayıda insan için
ölümcül olacaktır.
SAR limiti, 10.000 kişinin, karakteristik kafasına dayanılarak yapılmış olan ‘SAM hayalet kafa’ kullanılarak
yapılmış, ama öyle rastgele kişiler kullanılmamış. Bu çok önemli, çünkü kafatası ne kadar büyük ve kalın olursa
beyine mobil telefon radyasyonundan daha çok korunma sağlanıyor.
SAM kafası, rastgele seçilmiş kafalara göre yapılmış, (tamam, biz de inandık). James Russell’ın filminde belirtildiği
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üzere, sekiz yaşındaki bir çocuktan nispeten daha büyük ve kalın kafası olan Amerikalı askerlerinin kafalarına dayalı.
SAR’ın güvenlik oranı, bunu göz önüne almadığına göre, o zaman mobil telefon kullanan çocukların beyinleri, SAR
limitlerinin çok üzerindeki radyasyon seviyesine maruz kalıyor demektir.
Peki bu yıl Noel Baba çocuklara kaç cep telefonu getirdi dersiniz?
Güvenlik standartları Non İonize Radyasyon Korunma Uluslararası Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu
organizasyonun kullandığı ‘yararsız’ ve ‘bağlantısız’ kelimeleri son derece değişken… Yani beyine ve insan
bedenine gelen potansiyel etkileri göz önüne almıyor ve sadece ısınma etkisine bakıyor! Oysa o zaman bile limitler
gözle görülür bir şekilde ölümcül seviyede…
Bir başka mobil telefon güvenilirlik ve koruma organizasyonu da İngiltere’de yerleşik Mobil Telekomünikasyon ve
Sağlık Araştırması kurumu.
Bence bir kuruluşun adının önüne ‘Araştırma’ kelimesini koymak, Afrikalı diktatörlerin ülkelerini şiddet ve terörle
yönetirken, kendilerine demokrat demelerine benziyor.
Yani isim, sadece göstermelik ve sahte bir realite algılaması sağlama amaçlı. Bu organizasyon, kötü şöhretli bir
bilimsel çalışmayı, başından sonuna kadar finanse etmiş.
Birçok bilimadamı da buna alet oluyor.
Hepsi satılık ruhlar. Endüstrinin finanse ettiği araştırmalar cep telefonlarının güvenli olduğunu söylerken, samimi
dürüst kişilerin yaptığı bağımsız araştırmalar ise bunun tersini söylüyor.
Cep telefonlarının uzun vadedeki etkilerini daha yeni görmeye başladık, çünkü kanserlerin oluşması yıllar alıyor ve
insanlar yaygın olarak cep telefonu kullanmaya 1990’lı yıllarda başladılar. Sözde çalışmaların çoğu, bu zaman
ölçeğini hesaba almıyor. Bu sanayinin kesinlikle bunun farkında olduğu besbelli, çünkü artık gelecekteki bir yasal
eyleme karşı, küçük bir uyarı yazısı koymaya başladılar.
İsveç, Orebro Üniversite Hastanesi’nde epidemioloji ve onkoloji profesörü olan Dr. Lennart Hardell, mobil telefonlar
ve beyin kanseri arasındaki bağlantının kapsamlı bir araştırmasına başkanlık etmiş. Çalışmada beyin kanseri olan
2000 kişinin cep telefonu kullandıkları zamanki seviyeleri tespit edilmiş ve beyin tümörü riskini önemli derecede
arttırdığı görülmüş. Cep telefonlarının beyine yakın kullanılmaları, yavaş yavaş intihardan başka birşey değil!
Ancak sağlığa etkisi bundan da öteye gidiyor.
Yani komplonun amaç listesi hep aynı hedefe odaklanıyor.

Beyinin ortasındaki epifiz bezine…
Epifiz bezini boz, hedefi onikiden vur!
Epifiz bezinin bütün yönlerden saldırı altında olmasına şaşmamak lazım.
Diş macunları ve içme suyundaki florid dahil, her çeşit elektromanyetik güç insanların üzerine salınıyor..
Epifiz endokrin sisteminin ana bezlerinden birisi olup, hipofiz bezi ile birlikte çalışır.
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Beyindeki, aynı zamanda ‘üçüncü göz’ de denilen, beş duyunun ötesindeki algılamalara açılan özelliği oluşturur.
Kontrol sistemi bunun hiçbirini istemiyor, çünkü manipülasyonun ana amacı bu, böylece insanların farkındalığını
izole edip, sadece beş duyu realitesinde tutacak.
Şimdi.. florid görevini yaptıktan sonra artık epifiz bezi bilgiyi algılayabilir mi?
Epifiz bezi, burada, floridli ürünler nedeniyle floride olmuş.
Gölgelerdeki varlıklar, insan toplumunu yönetirlerken tam olarak planlamış oldukları buydu. Dişler için faydalı
olduğuna dair koca bir yalan uydurdukları florid, aluminyum sanayinin bir atık maddesi olup içme suyuna katılıyor.
Epifiz bezinin ‘gelişmiş farkındalık’a katkılarından birisi de DMT/ dimetiltriptamin salgısı olup, zihni daha da büyük
farkındalığa açar. Ayahuasca ve sihirli mantarlar gibi psikoaktif iksirlerde DMT vardır.
Peki insan algılamasında epifiz bezi çalışmazsa sonuç ne olur? Gelişmiş algılamanın kapısı tamamen kapanır.
Epifiz bezinin çalışmamasının başka yaygın sonuçları da vardır, sağlık, hatta yaşam için büyük bir tehdit oluşturur.
Epifiz, hipofiz ve endokrin sisteminin diğer bezleri ile iletişim içerisindedir. Bunlar hipotalamus, tiroid, paratiroid,
adrenalin ve üreme bezleridir. Kalbin de çok önemli bez fonksiyonları vardır.
Bu bezler sistemi, her bir hücre, organ ve beden işlemini etkiler ve ruh hali, büyüme, doku, metabolizma, cinsel
fonksiyonlar ve üremeyi, hormon dediğimiz kimyasalların salgılanması yoluyla düzenler. Endokrin bezleri, sinir
sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Holografik varlığı, enerji varlığın en derin
seviyelerine bağlayan çakra girdap sistemi ile de doğrudan bir etkileşim içersindedir. Çalışmayan endokrin bezleri
çakraların çalışmasını bozar veya tam tersi olabilir.
Düzgün çalışmayan bu bezlerin gövdelerindeki kaos ve kıyımı bir düşünün.
Epifiz bezi elektromanyetik olarak hedef alındığı zaman bunlar olur ve vurucu etki bütün sistemi bozar.
Aynı şey günlük ritm için de geçerlidir.
Yaşıyan organizmalarda günlük beden ritmi uykuyu, hormon salgılarını, beyin dalga faaliyetlerini, hücre üretimini ve
gece gündüz devresini düzenler.
Bu ritmler ciddi bir şekilde bozulursa ciddi hastalıklar oluşur. ‘Jet lag’, günlük ritm karıştığı zaman meydana gelir.
Epifiz bezi, bir pirinç tanesinden biraz daha büyüktür, ama hayat, farkındalık ve sağlık açısından hayati önemi vardır.
Epifiz bezi, melatonin hormonu salgılar ve sentezler, ama sadece karanlıkta.
Bu günlük ritmin bir parçasıdır.
Epifiz bezi ışığa çok duyarlıdır ve ışık az olursa daha çok melatonin salgılar.
Melatonin, uyku sırasında kanser hücrelerini ‘mopp’lar. Bu nedenle karanlık bir ortamda uyumak önemlidir. Gece
lambası da olsa ışıkta uyumak veya odanın dışında sokak lambası bile olsa, melatonin üretimini ciddi bir şekilde
engeller.
Çalışmalara göre, kanser vakalarına, gece çalışıp gündüz uyuyan kişilerde daha çok rastlanır. Gece uykusu olmazsa
melatonin olmaz. Gece çalışmaları, genel olarak günlük ritmi da bozar.
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Gece vardiyası çalışması göğüs kanserini yüzde elli çoğaltır. Göğüs kanserine yakalanmış ortalama kadın sayısı, o
yaştaki kadınlar için gereken melatoninin sadece yüzde 10’una sahiptir. Prostat kanseri olanlarda ise normal
melatonin seviyesi yarıdadır. Aynı şey otistik çocuklar için de söz konusudur.
Beyin, hücre tahribatını geceleri onarır. Hergün yarım milyar hücreyi yeniler. Melatonin bunun için çok gerekli,
inanılmaz derecede güçlü bir antioksidan olup, sağlıklı hücrelere saldıran milyonlarca serbest radikal-onarma işlemi
sırasında arta kalan elektronlarla mücadele eder. Bu saldırılar kansere yol açabilir, oysa melatonin bunun oluşmasını
engeller.
Melatonin yaşlanmaya ve kansere karşı da bir ajandır. Melatoninin seviyesi düşünce bağışıklık zayıflığı, uyku
bozukluğu ve kalp problemleri gibi rahatsızlıklar başlar. Bütün denge, tıpkı ip cambazının ipin üzerinde yürümesi
gibidir. İnsan bedeni için de aynı şey söz konusudur. Ufak bir dengesizlik olduğu anda, cambaz elindeki denge sırığı
ile birlikte aşağıya düşer.
Teknolojik olarak üretilmiş olan elektromanyetik alanlarla olan ise, öyle ufak bir bir rahatsızlık gibi değil, insanlık
tarihinde hiç olmamış birşey! İnsan hayatı ile ilgili çılgınca bir deney yapılıyor. Milyarlarca insanı yok etmek için
büyük bir soğukkanlılıkla hesaplanmış bir plan uygulanıyor…
Melatonin üretimi, sağlıklı bir hayat için o kadar önemlidir ki, eğer teknolojik kaynaklardan kaynaklanan
elektromanyetik alanlara maruz iseniz, sadece karanlıkta uyumak da yeterli olmaz. Bunun sebebi, epifiz bezi için
ışığın da karanlığın da birer tetikleyici olmasıdır. Melatoninin üretilmesi veya üretilmemesini aktive eden unsur ise,
ışık ile karanlık arasındaki ‘frekans farkı’dır.
Karanlık ve ışık, elektromanyetizmanın farklı ‘hal’leridir. Dolayısıyla melatoninin salgılanmasını ya da
salgılanmamasını sağlayan, bizim algıladığımız şekliyle ışık ile karanlık arasındaki görsel fark değil, budur. Bu çok
bağlantılıdır, çünkü teknolojik olarak üretilmiş elektromanyetizma, epifiz bezini, gecenin yarısında bile gün ışığında
olduğuna inandırır ve bu olduğu zaman da melatonin üretimi durur.
Çalışmalar, asıl konunun bu olduğunu teyit ediyor. Buna hayvanlar ve böcekler de dahil. Elektromanyetik alanlar,
melatonin üretimini bloke ediyor.
Yeryüzü ve insan beden aklının, farklı frekanslar arasında uyum içersinde olması gerekir. Dünyanın elektromanyetik
rezonansı Schumann Titreşim Boşluğu olarak bilinir.
Bunu Alman fizikçi Winfried Otto Schumann keşfetmiştir. ‘Boşluk’ kelimesi ile, dünyanın yüzeyi ile üst atmosfer
tabakalarından ‘İonosfer’ arasındaki elektromanyetik ortam kastedilir.
Schumann rezonansı çok düşük frekans/ ELF 6-8 Hertz oranını kapsar. Yani insan beyin faaliyetleri ve biyolojik
sistem ile aynıdır,
Schumann rezonansının frekansı olan 7.83 Hertz’de bir araya gelirler. İnsan beyni meditasyon, sakinlik, gevşeklik ve
yaratıcılık hallerinde, alfa dalgaları yayar, ama bu dalgalar anksiyete ve stres yaratır ve immün sistemi etkiler.
Bunun nedeni, hologramın her parçasının, bütünün küçük versiyonları olması olmalı… Dünya mini bir evren, insan
bedeni de mini dünya/evren. Bu durumda dünya ve insan bedeni uyumlu bir rezonans içersindeler. Tabii bunun başka
nedenleri de var.
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7.83 Hz frekansı, yunus balıklarının biyolojik rezonansı, örneğin Schumann’ın Münih Üniversitesi’ndeki selefi
Dr.Herbert König, memelilerin beyin dalgalarının 6-8 Hz. olduğunu tespit etmiş.
Hayatı tek bir birleşik frekansa bağlayan egemen bir frekans düzeni var, bunun vasıtasıyla ‘bilgi’ formundaki
varlıklar ile düşünce dalgaları ve alanları arasında iletişim kurulabiliyor.
Doğal düzeni bozan ‘Kontrol Sistemi’, dünyanın elektromanyetik alanını manipüle ederek bu uyumlu birliği hedef
alıyor.
Schumann rezonansı, ortak ve uyumlu bir osilasyondaki biyolojik hayatı bozan bir ses çatalı gibi çalışıyor. Belirli bir
nota çalmak için, kemanın iki ya da üç telini çekersiniz. Başkası başka bir nota çalar veya hiç ses çıkmaz, ama
çoğunluğun gücü diğerlerinin de aynı şekilde titreşmesini sağlar.
Beyin faaliyetlerinin dış etki ile bozulması da aynıdır. Bu fenomene Frequency Following Response/(FFR) diyorlar.
Beyin, teknoloji ile üretilmiş frekanslarla bozuluyor.
Ritim sabit ve yeterince güçlü ise, bunu müzik de yapıyor. Sonra da insan düşünce ve algılamasını etkilemenin bütün
kapıları açılıyor.
Şimdi elektromanyetik alıcı-verici teknolojisi labirentinde olanlar bunlar…
İnsan toplumunu gün geçtikçe daha fazla zehirliyorlar. Adım adım bir frekans hapishanesi inşa ediyorlar, çünkü bu
onlar için, insan beyin ve bedenini, dünya gezegeninin elektromanyetik rezonansı ile uyumlu bağlantısından
koparmak için çok gerekli.
James Russell’ın filminde vurgulanan çalışmalar, Schumann rezonansının, teknoloji tarafından üretilen
elektromanyetik oluşum ile yok edilmeye çalışıldığını teyit ediyor. Bir kez bunu başarırlarsa, zihin, beden ve
duygusallığın çeşitli seviyelerinde birbiri ile bağlantılı etki tepkiler ile insan frekansı, kaybolmuş küçük bir çocuğa
benzeyecek. Fizikçi Wolfgang Ludwig şöyle diyor: “Bir şehrin çevresinde veya içinde rezonans ölçmek imkansız
hale geldi. Cep telefonlarının oluşturduğu frekans kirliliği yüzünden ölçümlerimizi denizde yapmak zorunda
kalıyoruz.”
İnsanların,deney yapılması için teknolojik olarak Schumann rezonansından koparılmaları ile derhal fiziksel, zihinsel
ve duygusal etkiler baş gösteriyormuş. Bir raporda ise şöyle deniliyor:
“Erling Andechs’teki Max Planck Davranış Psikolojisi Enstitüsü’nden Prof.R.Wever, manyetik alanlardan tamamiyle
temizlenmiş bir yeraltı bunkeri yaptıklarını ve gönüllü öğrencileri dört hafta süreyle hermetik sızdırmazlığı olan
ortamda tuttuklarını anlattı.
Öğrencilerin günlük ritmleri değişti ve duygusal stres ve migren ağrıları oluştu. 7.8 Hz. frekansı uygulanınca belirtiler
kayboldu.
Aynı tür şikayetler, Schumann dalgalarından yoksun olan, ilk kez uzaya çıkan ilk astronot veya kozmonotlarda da
görülmüştü”.
Fransız virolojist Luc Montagnier, HIV virüsünü tanımlamış ve 2008’deki Nobel Fizyoloji ödülünü bir başka
bilimadamı ile paylaşmış olan bir bilimadamı. Ancak asıl önemli keşfi DNA’nın, çok düşük, 7.83 HZ frekansındaki
elektromanyetik dalgalar yoluyla iletişim kurabildiği imiş.
Bence bunu ilk keşfedenin onun olduğundan şüpheliyim, çünkü bilim dışından da bunun çoktan farkında olanlar
vardı. Ben bile 2003 yılında çıkan“Tek Gerçek Sonsuz Sevgi, gerisi hep İllüzyon” adlı kitabımda, DNA iletişimi ile
ilgili bilgiler vermiştim.
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Ancak yine de, bu iddiaları ifşa eden ilk bilimadamı olarak, ‘Kurulmuş’ bir bilimin kollektif algılamasının, bir
bezelye büyüklüğündeki kutuya rahatlıkla sığacağını göstermiş oldu. Bulguları tahmin edileceği gibi dikkate
alınmadı, ama gerçekliğini koruduğu kesin.
Bu, DNA’nın frekans iletişimini bozan teknolojik olarak üretilmiş elektromanyetik alanların, mutasyona neden
olarak, hatta insan hayatının sürmesini bloke ederek insan genetik yapısını bozduklarını gösteriyor. Zaten sistemin de
bütün istediği bu.
Kuşlar, böcekler, hayvanlar ve insanlar, dünyanın manyetik alanı ile etkileşim içindeler ve bu prosesin ortasında da
günlük ritmi ve gece gündüz melatonin devresini dengeleyen kriptokrom molekülü var.
Kriptokromlar, insanlar da dahil olmak üzere bazı canlıların, manyetik alanları hissederek seyretmelerini sağlıyor. Bu
gerçek, California Üniversitesi’nde fizik ve astronomi profesörü olan Thorsten Ritz’in, bir çeşit bülbül üzerinde
yapmış olduğu çığır açıcı araştırmalarla teyit edildi.
Kriptokromlar, kuşlar ve balina gibi memeli hayvanların, uzak mesafelere göç edip geri dönebilme yeteneklerinin
sebebini oluşturuyor.
Kriptokromlar, arılara ve diğer böceklere de aynı seyretme özelliğini sağlıyorlar. Arılar, A.B.D. dahil bütün dünyada
Koloni Çöküşü diye bilenen bir bozukluk yaşıyorlar. Bunun önemini vurgulamakta yarar var: arılar, diğer bitki
hayatları gibi, insanların temin ettikleri gıdaların yüzde 70’ine polen yayıyorlar. Ayrıca açıklanamayan nedenlerle
balina ve yunusların, kitleler halinde kumsallarda öldükleri vakaları var. Bana göre, bunun nedeni, hayvanların seyir
sistemlerinde oluşan elektromanyetik bozukluk ve bütün bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı.
Fizik profesörü Thorsten Ritz, kuşları, radyo frekans alanlarına maruz bırakarak seyir yetenekleri üzerinde deneyler
yapmış.
Sonuçlara göre, bu manyetik alanlar sadece kuşların göç özelliklerini bozmakla kalmamış, çünkü bu frekanslar
ayrıca, çok düşük yoğunlukta, yani resmi olarak halkın güvenlik limitinin altında oluyormuş.
Bunun, diğer hayvan ve böcekleri de kapsayan bir durum olduğu görülüyor.
Manyetik pusulaları olan uzun bir canlı listesinde kuşlar, kelebekler ve tabii ki arılar var. Koloni çöküşü adı verilen
bozukluk, yetişkin arıların gidip de geri dönmeyerek bütün koloniyi hareketsiz hale getirmelerinden ibaret.
Dr.Jochen Kuhn, Almanya’daki Koblenz-Landau Üniversitesi’nde bazı testler yapınca, hatanın insan teknolojisinde
olduğunu, bulguların da konuyu teyit ettiğini ortaya çıkarmış. Dr.Kuhn, mobil telefonu dört arı kovanına yerleştirmiş,
ama diğer dört kovana koymamış. Kullandıkları telefon, mobil telefonun direğinin mini versiyonu olup, baz istasyonu
ile etkileşimde olan telefon gibi çalışıyor. Bu telefon direkleri şimdi şehirlerin her yerinde var, hatta en izole yerlerde
bile sayıları gittikçe artıyor.
Dr.Kuhn , arıların normal bir şekilde, içinde mobil telefon olmayan kovanlara döndüklerini, içinde mobil telefon olan
kovanlara ise dönemediklerini gözlemlemiş. Bulgular bundan daha açıklayıcı olamazdı herhalde…
İnsanlardaki kriptokromlar da, kuşlar ve böceklerdeki gibi çalışıyor. Dünyanın elektromanyetik alanının
navigasyonunu içgüdü ile yapıyorlar veya buna da ‘yön duygusu’ deniyor. Deneylerde insanların başına mıknatıs
takıldığı zaman yön duyguları bozuluyor.
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Mobil telefon ve diğer elektromanyetik komünikasyon direkleri, artık toplumu iyice kirletmiş durumda.
Apartman bloklarının, okulların, ofislerin, sinemaların, sağlık kliniklerinin, spor merkezlerinin çatılarına serbestçe
yerleştiriliyorlar, çünkü şirketler bunları herkesin sağlığını hiçe sayarak yapıyorlar.
İngiltere’de, bir mobil telefon baz istasyonu/ direği çevresine dağılmış olan 18 evli küçük bir kasabadaki çeşitli
vakalarda hep aynı belirtiler ve hastalıklar baş gösterdi; göğüs kanseri, başka kanser hastalıkları, üreme problemleri
ve ağır başağrıları. Mobil telefon direkleri çevresinde yaşayanlar arasında kanser vakalarının, depresyon ve çeşitli
rahatsızlıkların sayısındaki artış, artık çok yaygın bir gerçek oldu.
Elektrosensitivite olarak bilinen rahatsızlık ise gittikçe artan elektromanyetik alanlardan kaynaklanıyor.
Belirtileri uykusuzluk, baş dönmesi, başağrıları, kasılmalar, tutulmalar, endokrin hastalıkları, özellikle tiroid etkileri,
iç kanama ve kanser.
Bu tür hassasiyeti olan çok kişi sağlıkları olumsuz etkilendiği için elektromanyetik teknolojiden uzak bölgelerde
yaşamayı tercih ediyorlar. Bütün bunlar olurken, 25 yıldır doğal elektromanyetik düzenin düşünülerek yapılmış
olduğuna dair hiçbir inandırıcı resmi araştırma sonucu da yok, bu olumsuz sonuçlardan koruyacak bir önlem de…
Elektromanyetik enerji çok kısa bir sürede milyon katı arttı. Radyolojik Korunma Kurulu’nun eski bir belgesinde,
radyoaktif ortamın 50 yıldır milyonlarca kere artmış olduğu ve gün geçttikçe de artmakta olduğu belirtiliyor.
Hatta şimdi, bilimsel analizler yapmak, etkileri doğru düzgün ölçebilmek için, bir kontrol popülasyonu bulmak için
çabalıyoruz, çünkü mobil bir telefonunuz yoksa bile veya bir mobil telefon direğine yakın oturmasanız da, bir şekilde
yine teknolojik elektromanyetizmaya maruz kalıyorsunuz. Herkes sigara içerse, sigara içmenin kansere neden
olduğu anlaşılabilir mi?
Unutmayın, mobil telefonlar 1980’lerde ortaya çıktı , ama 1990’larda hangi aşamaya geldi.
Onların durmak istedikleri nokta da şimdi bulunduğumuz nokta değil, daha fazlası, yani her hafta, her yıl daha fazla
cep telefonu kullandırmak ve çevreye daha fazla mobil telefon direkleri kurmak.
Burada anlatmak istediğim şu ki; Kontrol Sistemi’nin belgelerindeki planda hedeflenen, nüfusun 7 milyardan, yarım
ila bir milyara indirilmesi.
Bunu zaten genetiği ile oynanmış gıdalar, yiyecek ve içeceklerdeki kimyasal katkı maddeleri, içme suyundaki florid,
uçakların bıraktığı kimyasal metalik artıklar, aşılar, ilaçlar, yaşlılar için ötenazi, savaşlar, ekonomik krizler, açlık ve
daha birçok yolla sağlıyorlar.
Ancak, bunların en önde geleni radyasyon. Bunu kitaplarımın çoğunda ayrıntıları ile anlattım. Örneğin Fukushima
olayı, ‘Kim olduğunuz Hatırlayın’ adlı kitabımda da anlatmış olduğum üzere kesinlikle bir kaza değildi. İnsanların
yaşadıkları dünyanın elektromanyetik ortamını, radyasyona maruz bırakmak için çok önemli bir katkıda bulundular.
Elektromanyetik bozukluk her an biraz daha arttırılıyor.
Buna Alaska’daki HAARP ağı da dahil. Atmosferin ‘İonosfer’ tabakasına çok güçlü radyo dalgaları göndererek
radyoaktivite yayıyor, sonra bu dalgaları sektirip dünyaya geri, yani Schumann kavitesinin yer aldığı toprak ile
ionosfer arasındaki elektromanyetik kaviteye gönderiyorlar.
Sonra, A.B.D.’ndeki ‘GWEN sistemi’ gibi iletişim şebekelerinin direkleri, 200 mil arayla birbirleriyle iletişim
içersindeler ve tüm Amerika boyunca bütün toprağı kaplayan müthiş bir elektromanyetik alan oluşturuyorlar.
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Bir başka görünmeyen elektromanyetik cani de, acil servisler ve yasal kurumlar için kullanılan TETRA
komünikasyon sistemi. İşte Kontrol Sistemi’nin muhteşem elektromanyetik bozukluk sağlama yolları bunlar, çünkü
bunlar işlerini insanların görmediği bir alemde gerçekleştiriyorlar.
Yaklaşık çeyrek asırdır benimle o kadar çok dalga geçtiler, o kadar çok alay ettiler ki, artık hiç aldırmıyorum.
Popülarite kazanmak için değil, ‘gerçek’i bulmak için araştırıyorum. Her ne kadar inanılmaz da görünse, keşfettiğim
konuların hepsi doğru ve gerçek, bu yüzden ne olursa olsun bunları insanlara anlatmaya çalışıyorum…
Şimdi en sonunda, dünyadaki olaylar ve kişisel deneyimleri sayesinde çok sayıda insan, gözlerini bu gerçeğe açıyor.
Bu ‘gerçek’, bu ‘realite’ şudur:
İnsanlar, kendileri ve dünya açısından sahte bir algılama ile manipüle ediliyorlar. Bunu yapan, çok çeşitli şekiller
alabilen insan olmayan bir güç, ama en basit anlamıyla bozuk bir enerji formu ve düşük seviyede bir spiritüel
farkındalık… Spiritüel açıdan bir bunama ‘hali’. Ancak bu, teknolojik ve gerçeği manipüle etme bakımından çok
kurnaz…
Bu güç, insan gözünün algılayamayacağı bir boyutta yer alıyor. Zaten bütün ‘yaratılış/varoluş’ da insan gözünün
algılayamayacağı boyutta, ancak bunlar, insanların algılamasını, insan toplumunu doğrudan insanların akıllarını;
büyük devletler, büyük bankalar, teknoloji devleri, ‘Büyük Ecza’, büyük gıda şirketleri, büyük petrol şirketleri,
büyük enerji şirketleri ve büyük medya kuruluşlarının sahibi olan veya bunları yöneten ailelere hakim olarak
manipüle ediyorlar.
Farklı boyuttaki ‘efendi’lerinin planlarına göre hizmet eden bu aileler, yasaları yürürlüğe sokturuyor, dünya ve
üzerinde yaşayanlar arasındaki frekans bağlantısını ve dünyanın elektromanyetik düzenini bozmak için gereken
teknolojiyi empoze ediyorlar. Gizlenen manipülatörlerin, insan gözünün algılayabileceği menzilin dışında, insanların
arasında görülmeden yaşayabilmeleri için, dünyanın elektromanyetik alanını değiştirmeleri gerekiyor, zaten bunun
için uğraşıyorlar.
Bunlar, enerji varlıklar ve dünyanın elektromanyetik alanını kendi frekanslarına uydurmaya çalışıyorlar. Onlar için
uygunluk, insanlar için uygun olmama anlamına geliyor. İşte gözümüzün önünde, doğal yaşantımızın içinde olanlar
bunlar…
Yaşamasını istedikleri insanlar, kendi yeni elektromanyetik düzenlerine uyacak şekilde özel olarak değiştirilmiş köle
olarak kullanılacak olanlar. Bu doğru olamaz mı? Kesinlikle doğru. Neler olduğunu kesin olarak anlayabilmemiz için,
bunu bu anlayış çerçevesinde değerlendirmeli ve işlerine bir çengel atmalıyız. The Matrix filminde Morpheus’un
Neo’ya dediği gibi; “Bunun kolay olacağını söylemedim Neo. Sadece onun ‘gerçek’ olacağını söyledim.”
nsanların bu olumsuz etkileri azaltmak için yapabilecekleri basit şeyler var, mesela cep telefonlarının kullanımını
azaltıp, sabit telefon hattı kullanabilirler.
Kablosuz Internet de dahil, kablosuz olan herşey tehlike arzediyor. Akıllı sayaçlar ile iletişimi olan kablosuz alanlar
da aynı derecede tehlikeli, dolayısıyla kullanmayı reddetmek de yarar var.
Eğer cep telefonunuz olmadan yaşayamayacağınızı düşünüyorsanız, o zaman en azından kısa konuşmalar yapın, uzun
konuşmalarınız sabit hatta saklayın.
Cep telefonunuzu kulağınıza dayamayın, mümkün olduğu kadar uzakta tutun. Ve asla ve asla cep telefonunuzu bir
çocuğun yanında tutmayın.
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Çalışan cep telefonu tehlikeli, ama en büyük tehlike onu kulağınıza dayamaktan geliyor. Benim de acil görüşmeler
için bir cep telefonum var, ama yüzde 99.999 bir çekmecede kapalı olarak duruyor. Çok nadir, ayda bir kullanırım,
çünkü işimi sabit hatlı telefon ile de gayet rahat halledebiliyorum.
Bir telefon istasyon direğine yakın oturuyorsanız oradan taşının, okulların ve diğer kuruluşların tepesine yerleştirilmiş
olanların kaldırılmaları için mücadele edin. Okullarda kablosuz Internet kullanılmaması için uğraşın, çünkü bunlar
çocukları teknolojik elektromanyetizmaya boğuyorlar. Kablolu Internet kullanmayı tercih edin. Yapılacak çok şey
var, kendi hayatınız ve sevdiklerinizin hayatı bunlara bağlı. Durum bu kadar ciddi!
James Russell’ın belgeselinin linki:
http://topdocumentaryfilms.com/resonance-beings-frequency/

Hologram Evren
EVRENİN BİR HOLOGRAM OLDUĞUNA DAİR
STEPHEN HAWKING İLE YAPILAN TARTIŞMA

String teorisini savunanlar, daha fazla boyut ekleyerek daha seçkin bir evren tanımı yapabileceklerine inanıyorlar.
Bazı teorisyenler ise, bir eksit boyut ile evreni gözlemlemenin yolunu bulduklarını düşünüyorlar.
Bu çalışma kara deliklerin yapısı konusunda Stephen Hawking ile çok büyük bir tartışmaya yol açtı. Tartışma, olay
ufkunun hologram olarak davrandığı farkedildiğinde sona erdi; ki bu hologramda içine çekilen materyalin bilgisi
bulunmaktaydı. (OLAY UFKU: Işık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa “olay ufku” adı verilir.
Olay ufku, herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasıdır.)
Aynı matematik yoluyla, evrendeki herhangi bir nokta tanımlanabilir. Bu da demektir ki, tüm evrenin içeriği dev bir
hologram olarak gözlemlenebilir. Kendisini kuşatan iki boyutlu herhangi bir şeklin yüzeyinde yeralan bir
hologramdır bu.
Bu yaz düzenlenen Dünya Bilim Festivali’ndeki panelin esas konusu buydu. Festivalde, bu fikrin nasıl oluştuğu, bir
bütün olarak evrene nasıl uygulanabileceği ve gelişimde nasıl rol oynadıkları anlatılmaktadır.
Stephen Hawking, karadelik içindeyken maddeye ne olduğunu anlatmaya başladığında tartışmaları da başlatmış oldu.
Hawking şunları iddia etti: Kuantum mekaniğine göre, kara deliğe giren bir parçacıcığın kuantum durum bilgisi de
kendisiyle beraber kara deliğe girer. Bu durum, kara deliğin Hawking radyasyonu denilen radyasyonla kaynamaya
başlayıp olay ufkunun dışarısında ayrı bir parçacık yaratırken, içerisindekini yok etmesine kadar bir problem teşkil
etmez. Bu süreç, kara delikten kaçabilen parçacığın, deliğin içinde kalan parçacığın kuantum durumuyla bağlantısı
olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, bilgi yok olmaktadır. İşte panelde tartışmaya yol açan konu da budur.
Kuantum mekaniği söz konusu olduğunda, durum bilgisi asla yok olmaz. Bu sadece bir gözlem de değildir. Panelin
katılımcılarından Leonard Susskind’e göre bilginin yok olması paradoks oluşturmaktadır. Çok küçük görünmesine
rağmen, yavaş yavaş yayılacak ve sonunda da bildiğimizi sandığımız herşeyde tutarsızlıklar oluşmasına neden
olacaktır. Susskind, bilgi kaybolursa, fizik hakkında bildiğimiz herşeyin altüst olacağını söylüyor.
Ama malesef Hawking’de tam olarak bunu iddia etmektedir. Nobel ödüllü Gerard’t Hooft “Hawking, kuantum
teorisini, teorinin kendisiyle hiç uyuşmayan bir sonuç elde etmek için kullandı. Yine de bu çok kötü birşey
değil. Bir paradoks yarattı ve paradokslar fizikçileri çok mutlu eder” dedi.
Susskind ” Söylediklerinde neyin yanlış olduğunu anlamak ve bunu Hawking’in de anlamasını sağlamak çok
zordu” dedi.
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Tartışmalar gittikçe büyüdü. Paneldeki bir diğer fizikçi Herman Verlinde, tartışılanlar hakkında Hawking’in bir
görüşü olduğu anlaşıldığında ortamın sessizleştiğini ve Hawking bir görüşe “saçma” dediyse, bunun o kişinin
tartışmayı kaybettiği anlamına geldiğini söyledi.
‘t Hooft, anlaşmazlığın nasıl çözüldüğünü açıkladı. Kara deliğin içine çekilen bilginin ne kadar olduğunu hesaplamak
mümkündür. Bunu bulduktan sonra, toplam miktar, bilginin muhafaza edildiği yer olduğu söylenen olay ufkunun
yüzey alanı ile ilişkilendirilebilinir. Fakat olay ufku iki boyutlu bir yüzey olduğu için, bilgi normal madde içinde
depolanamaz; bunun yerine olay ufku, içinden madde geçerken bilgiyi tutan bir hologram yaratır. Bu madde Hawking
radyasyonu olarak geri çıkarken, bilgi yeniden depolanır.
Susskind bunun ne kadar mantıksız olduğunu anlattı. Bildiğimiz hologramlar, ancak içinden ışık geçtiği anda yorum
yapabileceğimiz bilgi haline dönüşen girişim desenlerini içlerinde barındırırlar. Mikro seviyede, ilgili bilgi
parçacıkları çok uzaklara dağılabilirler ve hangi parçacıkta neyin kodlandığını anlamak imkansızdır. Olay ufkuna
gelince de, bu parçacıklar son derece küçüktür. Plank ölçeğinde büyüklükleri 1.6 x 10-35 metredir. ‘t Hooft ” bu
parçalar o kadar küçüktür ki, makul bir hacim içerisinde şaşırtıcı miktarda bilgi muhafaza edebilirsiniz.- O kadar ki,
bir kara deliğin içine çekilen tüm bilgiyi tanımlayabilirsiniz-“dedi. Susskind: ” Bunun bedeli de, bilginin “içinden
çıkılmaz şekilde ” bozulmasıdır.” dedi.
KARA DELİKTEN EVRENE
Berkeley’den Raphael Bousso, tüm bu fikirlerin yayılarak evreni bir bütün olarak nasıl kuşattıklarını anlattı. Kara
delik ve olay ufkundan kurtulabilirseniz, bir yüzeyin muhafaza edebileceği bilgi miktarını tanımlayan matematik aynı
şekilde işleyebilir.( Bu çok da şaşırtıcı değildir. Evrenin çoğu, bir kara deliğin içinden çok daha az yoğunluktadır.) Bu
evrende, uzayda bir yer kaplayan herhangi bir yüzey, o alanın içerdiklerini tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.
Matematik o kadar iyi işlemektedir ki, bu tıpkı bir “tuzak” gibi görünmektedir. En azından ona göre.
Verlinde, evren skalasında nesnelerin hacimleriyle ölçeklendirildiğinin altını çizdi. Dolayısıyla nesnelerin
hacimlerinin tanımını, yüzey alanı ölçeklendirmesiyle yapmak son derece mantıksızdır. Verlinde, pek çok kişinin bu
fikri kabullenememesinin nedenlerinden birinin bu mantıksızlık olduğunu düşünüyor.

En temel fikir ele alındığında, – Evrenin hologram kullanılarak tanımlanabiliyor olması- panel oldukça tekdüze
geçmişti. Susskind bu konuda bir anlaşma sağlandığını düşünüyordu. Ama temel prensiplerin dışına çıktığınızda,
herkes kendi fikrini öne sürüyordu ve bu panel boyunca böyle devam etti. Örneğin Bousso, holografik ilkenin
“kuantum yerçekiminin bileti” olduğunu düşünüyordu.
“Nesneler aynı şekilde yerçekimi yoluyla etkileşim halindedirler ve holografik ilke bunun nedeni hakkında
açıklamalar sunabilir” dedi. (Bunun nasıl olduğu hakkında fikri vardıysa bile herhangi bir açıklama da bulunmadı.)
Verlinde de aynı fikirde gibi görünüyordu. Plank ölçeğine yakın nesnelerde, yerçekimi ortaya çıkmaktaydı.
Fakat ‘t Hooft holografik ilkenin, yerçekiminin kuantum yapısından çok daha fazlasını çözmesini umut ediyordu.
Ona göre, kuantum mekaniğinin altında çok önemli birşeyler yatmaktaydı. Holografik ilke bir bilmecenin parçasıydı.
Çünkü bozulmalar 3 boyutta gerçekleşirken; iki boyutlu bozuma uğramış bir resme yayılmaktaydı ve bu arada da
evrenin ışık hızı limitine de uymaktaydı. Bu durum ona göre çok önemli bir şeylerin göstergesiydi ve Hooft bunun
kuantum mekaniklerinin olasılık dünyasına göre değilde, biraz daha sebep-sonuç ilkelerine göre oluştuğunu görmeyi
diliyordu. Plank ölçeğine yakın bir yerlerde, rastgele olmayan bir dünya umut ediyordu. Paneldeki hiçkimse bu
beklentiden heyecan duymadı.
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Tartışmada, string teorisiyle ilgili problemli konulardan birinin ele alınmaması büyük bir eksiklikti: Matematik çok
iyi işleyebilir ve dünyaya daha pratik bir açıdan bakmayı sağlayabilir ama gerçek- fiziksel evrende herhangi bir şeyle
bağlantılı mıdır? Hiç kimse bu soruyu ele almaya kalkışmadı. Yine de panel, özel bir durumu ele alarak -maddenin
kara delikte kayboluşunu- başlangıç olarak evrene farklı bir açıdan bakmayı sağladı. Daha sonrasında ise Stephen
Hawking yanlış bir fikir üzere olduğu konusunda ikna edildi.
Çeviren: Sıdıka Özemre
Kaynak : http://arstechnica.com/science/news/2011/07/how-anargument -with-hawking-suggested-the-universe-is-a-hologram.ars

İnsan Olmak
Zevk nedir?
Hayattan zevk almak nedir?
Zevk alan nedir?
Beynin en ön ve en üst bölgesinde bulunur prefrontal korteks ,türkçesiyle beyin ön bölgesi diğer beyinli canlılara
göre insanda en gelişmiş beyin bölgesidir. Akıl, dikkat, empati özellikleri bu bölgenin icraatıdır. Aklın çeşitli
parametreleri vardır; hatalardan ders çıkarma, gelecekle ilgili öngörüde bulunabilme, karar verme…
beyin ön bölgesinin içinde bulunduğu durum ya da potansiyeli, idrak ve farkındalığın gelişimine zemin hazırlar.
Bilinç düzeyi oluşumuna beyinde bir yer bulun deselerdi, beyin ön bölgesini gösterirdim.Beyin ön bölgesinin en
önünde yer alan, iki kaş arası ve üstünde bulunan, F10 adıyla alınan bu bölgenin bilimsel olarak henüz ne işe
yaradığı anlaşılamadı. Beyin ön bölgesi alışkanlıkların, bağımlılıkların kontrol merkezidir. Benlik-ego kazancının
ifade edildiği yerdir,burada; bilinçaltı, hard disk ya da veritabanından gelen bilgiler, sanki süzgeçten geçer gibi,
süzülür. Beyin ön bölgesinin durumu grinin tonları gibidir. Süzgecin delik çapını grinin tonları belirler ,ton açıldıkça
delik çapı küçülür. Gri tonları beyaza doğru açıldıkça akıl özellikleri daha iyi kullanılır, dikkat daha iyi sağlanır ve
dolayısıyla idrak mekanizması çok daha iyi işler, gri tonları açıldıkça içten gelen (dış uyarana bağımlı olmayan)
coşkunluk artar. Tam tersi koyu gri tonu hastalıktır, mutsuzluktur, idrak eksikliğidir, farkında olamamaktır. Bu
bölgeyi en çok, bilinçaltı durumunun bir göstergesi olan, amigdala aktivitesi etkiler .
Amigdala aktivitesi, grinin ton derecesini etkiler,aynı zamanda grinin tonu oranında amigdala aktivitesi beyin ön
bölgesini etkiler; bu ilişki sonucunda gri, yeni bir ton kazanarak beyin ön bölgesinin yeni durumunu belirler
farkındalık arttıkça süzgeç delikleri daralır, grinin tonları açılır; tersi de doğrudur, grinin ton rengi oranında beyin ön
bölgesi amigdala aktivitesini baskılar. İnsanın hayattaki amacı beyaz bir ton’a ulaşmak olmalıdır, beyaza yakın
tonlarda bir beyin ön bölgesi ile soğuk ve sönük bir amigdalaya sahip insanın ihtiyaçları çok azalır
ton rengi karardıkça ihtiyaçlar artar. Dopamin, VTA ve nucleus accumbens bölgelerinden, ihtiyaca binaen, beyin ön
bölgesine ulaşır, dopamin beyin ön bölgesini uyarır.Yükselen amigdala aktivitesiyle kararan grinin tonları, dopamin
ile uyarılarak açılır. Dopamin ile güçlenen beyin ön bölgesi amigdalayı bir ölçüde (geçici olarak) baskılar ve böylece
kişi kendini iyi hisseder. Her türlü olay ya da maddenin az ya da çok dopamin salgılatıcı özelliği vardır. Kişinin çevre
koşulları ve sosyokültürel durumu sonucunda edinilen şartlanmış bilinçaltı bilgileri, madde ya da olayı
belirler:yemek, içmek, cinsellik, koku, müzik, görsellik gibi 5 duyu ile dışarıdan gelen uyaranlar ile rütbe, paye elde
etmek; alkış, övgü almak; ünlü olmak; zengin olmak gibi benlik değerini yükselten olaylar ; kişinin çektiği ızdırabı
azaltan, mutlu olmasını sağlayan dopaminin bir bedeli vardır.Bedel, insanlığın sahip olduğu en değerli hazineden
ödenir .Beyin, dopaminin salınmasına neden olan madde ve olaylara alışkanlık kazanarak ya da bağımlı hale
gelerek varoluş amacından uzaklaşır ,insan için beynin varoluş amacı, veritabanındaki bilgilerle çevreden gelen
etkilere, amigdala aktivasyonu sonucu duygusal tepkiler göstermek ve böylece beyin ön bölge durumunu zayıflatarak
dopamin salgılatıcı madde ve olay arayışına girmek değildir. İnsan için beynin varoluş amacı, beyin ön bölgesini
dopaminden bağımsız bir biçimde etkinliğini arttırarak akıl ve dikkat özelliklerini en etkili bir biçimde ortaya koymak
ve böylece bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.
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İnsanın zevk almaya ihtiyacı yoktur! Zevki aldıran dopamindir ,dopamin alışkanlıkların ve bağımlılığın eseridir. Bu
işten çıkarım ne olacak dedirten, ego-ben merkezli yaşatan; hiperaktif bir amigdala ile dopamine bağımlı olan zayıf
bir beyin ön bölgesidir. Yarasa beyni, denge merkezi yönünden çok gelişmiştir.Mükemmel bir biçimde uçarak
varoluş hakkını verir. Çitanın beyninde hipotalamus çok gelişmiştir
saatte 120 km hız yaparak hakkını verir,gübre böceği bile pisliğin hakkını verir.İnsan beyin ön bölgesi çok gelişmiştir
bilincini yükselterek hakkını vermesi beklenir ,sunuma 3 soru ile başlamıştık : zevk nedir? hayattan zevk almak
nedir?
zevk alan nedir?
bilgiyi paylaştım
yanıtları sizden istiyorum
Soru ve görüşleriniz için
gucluildiz@me.com

Alzeimerdan Ölümün Olası Bir Sebebi de Aluminyum
Aluminyumun Alzeimer hastalığına sebebiyet vermesi fazlaca sorgulanır olmakta. Nespresso kapsüller aluminyum
içermektedir ve kapsülün kahve yapılırkenki processte kahvede aluminyum parçacıkları bırakması sorgulanabilir.
Aluminyumun Alzeimer hastalığına sebep verdiğinden şüphelenilmekte. Bu yüzden de bunun gibi makalelerde
yiyeceklerinizin aluminyum içerisinde uzun süre bekletilmemesi tavsiye edilir.
Nespresso kapsüllerinin hem gövdesi hem de kapak kısmı tamamen aluminyumdan yapılmıştır. Nespresso,
aluminyumdan kahveyi korumak için kapsülün içinde özel bir kaplama yaptıklarını belirtmekte.
Kahvenin processe girmesi şu şekilde olmakta:
Nespresso’nun hava geçirmez kapsülleri aluminyum folyo ile kaplanmıştır.Kapsül makineye yerleştirildiğinde,
kapsülün üst kısımı delinir. Bazı makineler tek büyük bir delik yapar ve diğerleri de pek çok küçük delik oluşturur.
Makine çalıştığında yüksek basınç altında sıcak su pompalar. Bu da kapsülün tamamından daha ince bir folyoya sahip
olan kapsülün alt düz tabanında çekilmeye sebep oluyor. Kapsülün dayanağı, tutan yerinin (makkineye yerleştiği yer)
tabanı folyoyu delen pek çok kabarık, kalkık karelerden oluşmaktadır.

Bu deliklerden çıkan pişmiş kahve altta bekleyen kahve fincanına dolar.Kahvenin piştiği yerde basıncı serbest
bırakan bir valf vardır, bu valf kahvenin çıkış yolunda bir tıkanma durumunda oluşucak herhagi bir patlamayı
engeller.
Teknik olarak bakıldığında, kapsül arka kısımdan delinip, kapağı parçalanana kadar basınç altında yüksek basınçtaki
sıcak suda tutulur ve kahve su ile fincana dolar.Kapsüle processten geçtikten sonra bakarsanız eğer, bu porcessin
aluminyum parçacıklarının kahve ile fincana dolma ihtimalinin hayli yüksek olduğunu görebilirsiniz.
Çeviren : AylinER
Kaynak : http://www.glbrain.com/index.php?r=tool/view&id=178&toolType=6
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Beyin Çağı

Avrupa Beyin Komisyonu 2014 yılını “Beyin Yılı” olarak ilân etti. Bu,başlangıçtan itibaren,tüm Avrupalıların
beyinleri hakkındaki düşüncelerini sonsuza kadar değiştirmeyi hedefleyen büyük bir proje.
Hastaların, bakıcılarının ve ailelerin, üniversitelerin, bilimsel toplulukların, sağlık hizmetleri uzmanlarının,
bilimadamlarının ve pek çok alandaki zihin rahatsızlıkları, nörolojik rahatsızlıklar, beyin cerrahisi,ve temel
araştırmaların da dahil olduğu 200 organizasyondan aldığı destek ile proje çok hızlı bir şekilde ivme kazanmıştır..
Ayrıca proje, Avupa Parlementosu ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin belirgin ve istekli desteğini de pek çok sayıdaki
Avrupa Komisyon Üyelerinin desteklerini de almış durumda.
Yine de, EBC(Avrupa Beyin Komitesi), Avrupa’nın ekonomisinin ve Avrupa toplumlarının yaşadıkları zorlukların,
Avrupa Enstitülerinin en önemli odak konusu olduğunun ve bu konun da Avrupa Komisyosyonun önceliğini
olduğunun farkındadır. EBC(Avrupa Beyin Komitesi), bir yandan bunu akılda tutarak, EBC liderliğinde sürdürmek
şeklinde olmasa da, 2014 yılıının Beyin yılı olması sebebiyle tüm aktiviteleri sürdürmeye de kararalıdır.
Aynı zamanda,bu eşsiz proje sadece Avrupa Birliği ülkeleri tarafından değil, beyin rahatsızlıkları ve bozuklukları ve
tüm dünyadaki insanların daha iyi yaşam sürmesi için gerekli olan eğitimi alma ihtiyacını fark eden diğer kıtalardaki
ülkeler tarafından da ilgili ile karşılanmışıtr.
Bu geniş çaplı destek ile Avrupa’da “Beyin Yıl”ı ilân edilmeye karar verilmiştir ve bunu takip eden yılda da yani
2015 yılında da Kuzey Amerika’da ve Asya Pasifikte’de 2016’da “Beyin Yılı” ilân edilecektir. Bu yıllara yayılan
kampanya doğrultusunda,bu olay, “BEYİN ÇAĞI” olarak ilân edilmiştir. Bu kampanyanın web
adresi:www.ageofthebrain.org/ ‘ne girip daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Beyin Çağının amacı, insanların beyinleri hakkındaki düşüncelerini ve sonsuza kadar beyinlerini etkileyen
şartları değiştirmek ve daha da iyileştirmek.
Bu, ancak bizlerin olduğu kadar binlerce kurumun–hükümetlerin, profesyonel toplulukların, hasta gruplarının,
endüstrinin, baskı gruplarının, yatırımcıların ve bireylerin ve diğer pek çok organizasyonun koordine edilmiş çabaları
ile gerçekleşecektir.
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Beynin bölümleri ve fonksiyonları
Beyin sapı – beyin sapı beynin aşağıya doğru olan uzantısıdır. Beyinciğin önünde yer alır ve omurilik ile beyin
arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyin ve omurilik arasında iletimi sağlar. Bunun dışında birçok yaşam ile ilgili
fonksiyonda buraya lokalize olmaktadır.
Göz hareketleri için önemli bir yer olup arka çukura uzanan koordineli göz hareketleri ve yüz hareketleri, yüzün hissi
ve duyma ile denge çekirdekleride buraladadadır.

Medülla oblangata nefes alıp vermeyi, kan basıncı, kapl ritmi ve yutmayı kontrol eder. Beynin yüzeyel tabakası olan
korteks ile omurilik ve sinirlerine gelen ve oradan giden lifler pons ve beyin sapından geçerek ilişki kurarlar. Bu
yapılardaki destrüksüyon yada hasar beyin ölümüne neden olur. Bu kısmın fonksiyonu olmadan kişi yaşayamaz.
Retiküler aktive edici sistem denilen yapı talamusun bir bölümü ile midbrain pons ve medülla oblangatada yer
almaktadır. Bu sistem uyanıklığı kontrol ederek kişinin çevreye dikkatini vermeye yarar ve uykuyu denetler. Beyin
sapından 12 kafa sinirinin 10’u çıkar bunlar duyma, göz hareketleri, yüzün hislenmesi, tat alma, yutma, yüz mimik
hareketleri, boyun omuz ve dil kaslarının hareketleri buradan çıkan kafa sinirleri tarafından kontrol edilir.5-6-7- ve 8.
Kafa sinirleri ponstan çıkar.
Beyincik – beyincik kafanın arkasında beynin oksipital lobunun altında yer almaktadır. Beyinden dura kıvrıntısı
olan tentoriumla ayrılır
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Beyincik ince el hareketlerinin koordinasyonunu sağlar (cerrahi yada bir sanat eseri yaparken ki gibi). Vücut
postürümüzün devamını kaslarının tonusunun devamı ile dengenin sağlamasında önem arzetmektedir. Beyincik
tekrarlayan hızlı hareketlerin yapılmasında önemli katkı sağlamaktadır (örneğin video oyunları gibi) beyinciğin hangi
tarafında lezyon varsa bulgularda vücudun o tarafında olmaktadır beyinde ise çaprazlanmadan dolayı tam tersi
olmaktadır.
Beyin – beyin iki önemli ana bölüme ayrılmıştır sağ ve sol beyin yarısı (hemisfer). İki hemisfer korpus kallozum ile
birbirine bağlanmıştır. Kopus kallozum her iki beyin yarısını birbirine bağlayarak birbirleri arasında mesaj geçişini
sağlarlar. Beynin yüzeyi milyarlarca nöron ve glia hücrelerinden oluşmaktadır.

Beynin korteksi gri kahverengi yapıda olduğu için buraya gri cevher denilir. Beynin yüzeyi girintili çıkıntılı
kıvrımlara sahiptir. Beyin korteksindeki küçük yarıklara sulkus, büyüklerine ise fissür denilir yarıklar arasındaki
çıkıntıya da girus denilir. Bu fissür ve sulkuslar anatomik olarak isimlendirilmişlerdir.
Korteksin altında nöronları birbirine bağlayan liflerin olduğu beyaz renginden dolayı beyaz cevher denilen yapı
bulunmaktadır. Sulkus v fissür denilen yapılarla beyin iki hemisferi loblara ayrılmaktadır bu loblar çift taraflı olarak
bulunmaktadır.
Lobların isimleri frontal, parietal, oksipital ve temporal’dir. Her lob spesifik fonksiyonlara bölünmüştür. Her lob
yanlız olarak fonksiyon görmemektedir ve diğer loblarla kompleks bağlarla birbirine bağlanmışlardır.
Beynin içindeki mesaj birçok yolla iletilebilmektedir. Sinyaller yolak denilen bağlantılar sayesinde yayılmaktadır.
Beyin dokusundaki herhangi bir tümör yada lezyon yolaklar arasındaki bağlantıyı bozabilir. Bunun sonucunda
konuşma, okuma yada hareket etme yetileri bozulabilir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki vücudun bir tarafına
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dokunulunca karşı taraftaki beyin yarımının bu hissi aldığı yada vücudun sağ tarafını hareket ettirmek istiyorsak
sinyallari beynin sol tafından gödeririz. Bu nedenle beynin sol tarafındaki tümör sağ kolda güçsüzliğe (felce) neden
our.
Kafa sinirleri (kranial sinirler) – 12 çift kafa siniri beyinden çıkmaktadır. Bu sinirler çok özel fonksiyonlara sahiptir:
Hipotalamus – hipotalamus hipofiz bezine mesaj ileten sinir bağlantlarını içermektedir. Otonomik sinir sisteminden
gelen bilgiler hipotalamusda bulunur. Yemek yeme, seksüel davranış, uyku ile vücut ısısı, emosyonlar, hormonların
salgılanması ve hareketi kontrol eder.

Frontal Loblar – frontal loblar en büyükleridir birçok değişik fonksiyondan sorumludur. Istemli hareketler, konuşma
(sol frontal lob), entellektüel ve davranışsal fonksiyonlar. Vücuda hareket veren bölge frontal lobun presentral
girusuna lokalizedir. Prefrontal korteks ise hafıza, zeka, konsantrasyon, öfke ve kişilik ile ilgilidir.
Premotor korteks ise primer moror korteksin önündeki bölgedir. Göz baş hareketlerini koordine eder ve
oriyantasyonu sağlar. Broca alanı denilen bölge konuşmanın yapılması için önemli bir bölgedir. Genellikle sol frontal
lobda bulunur.
Oksipital loblar – bu loblar beynin arkasında lokalize olmuştur. Insanoğlunun görmesini sağlar. Sağ oksipital lob
solu, sol oksipital lob ise sağ tarafı görmemizi sağlamaktadır.
Paryetal loblar – bu loblar diğer loblardaki görme duyma, motor yada duyu sinyallerinin değerlendirmesine yarar
buraya lokalize duyu bölümü vardır.
Temporal loblar – bu loblar iki taraflı kulak hizasında bulunurlar. Sağ lob görüntü hafızasını saklarken (insanların
yüzünü ve objeleri hatırlamada yardımcıdır) sol taraf sözel hafızayı saklar (insanları hatırlama ve dili anlamayı
sağlar). Temporal loblarn arka kısmı diğer insanların emosyon ve reaksiyonunu değerlendirmeye yararlar.
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Limbik sistem – bu sistem emosyonları içerir. Bu sistemin içinde hipotalamus, bir kısım talamus, amigdala (agresif
davranışın üretimini sağlar)ve hipokampusu (yeni öğrenilenleri hatırlamayı sağlar) bulunur.
Pineal bez – bu bez üçüncü ventrikülünün arkasından arkaya doğru çıkıntı yapar. Bazı memelilerde karanlık ve
aydınlığa cevapta işe yarar. Insanlarda cinsel olgunlukta işe yaradığı söylensede tam olarak fonksiyonu
bilinmemektedir.
Hipofiz bezi – hipofiz bezi burnun arkasında beynin altında sella tursika denilen kemik yapının içine lokalizedir
hormonlar için orkestra şefi olarak bilinir çünkü hormonların salınımını kontrol eder fonksiyonlarından bazıları
aşağıda özetlenmiştir.
büyüme gelişme
bazı organşarın fonksiyonunu kontrol eder (böbrek, uterus, meme)
diğer bezlarin fonksiyonunu kontrol eder (tiroid, testisler ve böbrek üstü bezi)
Posterior fossa – arka çukur olaral bilinir kafatasının arkasındaki kavite olup burada beyincik beyin sapı ve 5 ila 12i
kranial sinirler yer alır

Talamus – talamus korteks ile omurilik arasındaki bütün gelen ve giden sinyallerin geçtiği yapıdır. Dürt bölümden
oluşmaktadır hipotalamus, epitalamus, ventral talamus ve dorsal talamus. Bazal ganglia denilen sinir hücrelerini
saran çekirdekler talamusu çevrelerler.
63

Dil ve konuşma fonksiyonu
Genelde sol hemisfer yada bir hemisfer dil fonksiyonu ve konuşmadan sorumludur bu hemisfere dominant hemisfer
denir. Sağ hemisfer görüntüleri ve uzaydaki pozisyonu değerlendirmeyi ve anlamayı sağlar. Genellikle sol elini
kullananların 1/3 kadarında dominant hemisfer sağdadır, sağ elini kullananlarda ise hemen tamamında sol hemisfer
dominanttır.
Afazi denilen hastalıkta dil fonksiyonu bozulmaktadır. Dil fonksiyonu için beynin bazı bölümlerinin çalışması
gerekmektedir. Birkaç çeşit afazi ipi vardır.
Sol frontalde Broca denilen alanda ki burası yüz kasları, çene ve boğaz kaslarını kontrol eden bölümün hemen
önüdür. Bu alan hasarlanırsa sesi ortaya çıkarmak için gereken kas faaliyetleri yapılamaz ve konuşma olmaz. Broca
afazisi olan hasta halen okuyabilir ve konuşulanları anlayabilir fakat konuşup yazamaz.
Sol temporal alandaki bir diğer dil fonksiyonundaki önemli alan da Wernicke alanıdır. Buranın hasarlanması hastada
Wernicke afazisine neden olur. Konuşabilir fakat anlamsız kelimeler çıkarır. Burada anlamada ve değerlendirmede
problem vardır.

Not: Makaleler Prof. Dr. Ersin Erdoğan ve Dr. Ayhan CÖNGÖLOĞLU yazılarından derlemedir.

Şifrenizi Unutun: Gelecek; “Düşünsel Şifre” de
EEG sensörü dışında, kulaklık; sıradan bir Bluetooth (Mavi diş) kulaklıktan ayırt edilemez.
(Phys.org) — Bilişim Okulu araştırmacılarına göre, şifrenizi yazmak yerine, gelecekte sadece şifrenizi
düşünmek zorunda kalabilirsiniz! Yeni araştırma, beyin dalgası merkezli bilgisayar kimlik doğrulamasının
şifrelere alternatif olarak uygulanabilirliğini araştırıyor.
Proje; Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi bölümünde bir üniversite öğrencisi olan Hamilton Nguyen, I Okulu
MIMS ilk sınıf öğrencisi Charles Wang ve I Okulu’nda daha evvelden Doktora sonrası burslu öğrenci olmuş olan
Benjamin Johnson’la birlikte Bilişim Okulu profesörü John Chuang tarafından yürütüldü. Chuang, takımın
bulgularını bu hafta Japonya, Okinawa’daki onyedinci Uluslararası Finansal Kriptografi ve Veri Güvenliği
Konferansı’nın “2013 Kullanılabilir Güvenlik Çalışması’nda” sundu.
Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar kimlik doğrulaması için olan biyometrik kullanımını 1980’lerden beri
tasarlıyorlar. Parmak izlerinin unutulması zor olduğundan ve çalınmaları daha zor olduğundan; parmak izi
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taramaları, retina taramaları, yüz veya ses tanımlamasını gerektiren sistemler şifrelerden çok daha fazla
güvenlidirler. Fakat, öte yandan da böyle sistemler yavaş, kullanışsız ve pahalıdırlar. Biyometrik kimlik doğrulaması
geniş çapta kabul görmemiştir. Birkaç yüksek-güvenlik ayarından başka, bilim bulgu olmaktan çok, bilim kurgu
durmaktadır.
Yakın zamandaki yıllarda güvenlik araştırmacıları, bilgisayar kimlik doğrulaması için şifreleri “düşünsel şifre
(passthoughts)” ile değiştirerek, elektroenselogramları (EEGleri) veya beyin dalgası ölçümlerini kullanmayı
tasarladılar. Fakat diğer biyometrik sistemler kullanışsız ve pahalı olarak ispatlandıysa, beyin dalgası kimlik
doğrulaması daha da fazla öyleydi! E-postalarını kontrol etmek için her seferinde kafataslarının altına istilacı sondayı
takmayı kimse istemedi!
Fakat, yakın zamandaki biyosensör teknolojileri ile tüm bunlar değişti…
Yeni tüketici-sınıfı EEG aygıtlar
Geleneksel kliniksel EEGler genellikle EEG verinin 32, 64, 128 veya 256 kanalını kayıt etmek için elektrodların
yoğun elektron dizilimini kullanıyorlar. Öte yandan, yeni tüketici-sınıfı kulaklıklar sadece beynin sol frontal
lobundan tek-kanal EEG sinyalini sağlayarak kullanıcının alnına yaslanan tek kuru-temas sensörünü kullanıyorlar.
Araştırma takımı aşağı yukarı 100 dolara satın alınabilen ve Bluetooth (Mavi diş) kullanarak bir bilgisayara kablosuz
olarak bağlanabilen Neurosky Zihin Seti’ni kullandı. Araştırmacılara göre “EEG sensörü veya kulaklığın; cep
telefonları, müzik çalarlar ve diğer programlama aygıtlarıyla kullanılan sıradan bir Bluetooth kulaklığından
ayırt edilmesi olanaksız”!
Profesör John Chuang, Neurosky Zihin Seti beyin dalga sensörüyle…

İşe yarayacak mı?
Ne var ki, bu yeni teknoloji, bilgisayar kimlik doğrulaması için başarılı olacak mı? Güvenli mi, doğru mu ve şifrelerin
yerini almak için yeteri kadar hatasız ve çoğaltılabilir mi? Ve daha da önemlisi, insanlar onu kullanmak için
gerçekten istekli olacaklar mı? Araştırma projesi, tüm bu üç sorunun ilk cevabına sahip: Evet, evet ve (muhtemelen)
evet…
Takım, hatasız kimlik doğrulama için olan yeterli yüksek sinyal kalitesini tek bir EEG kanalının sağlayıp
sağlamadığına karar vermek için bir dizi deneyler yürüttü. Kimlik doğrulama için, bilgisayarın sizin beyin dalga
modellerinizi bir başkasınınkinden tam olarak ve tutarlı bir şekilde ayırt edebilmeye ihtiyacı vardır.
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Daha istilacı olan ikili-kanal EEG sinyallerinin hatasızlığıyla karşılaştırılabilir şekilde, takım; her kullanıcı için
özelleştirilmiş görevleri seçerek ve daha sonra da her kullanıcının kimlik doğrulama alt sınırlarını özelleştirerek, hata
oranlarını % 1’in altına indirebildi.
Fakat hatasızlık yeterli değildir. Eğer bir sistem sorun yaratıyorsa, o ne kadar hatasız olursa olsun, insanlar onu
kullanmayı reddedecektir! Yeni jenerasyon beyin dalgası okuyucuları öncekinden çok daha fazla kullanıcı
uyumludur, fakat takım; kullanıcılar tarafından daha eğlenceli olan zihin görevleri bulmaya da odaklanmıştır.
Yedi zihinsel görev
Araştırmacılar, onlar yedi farklı zihinsel görevi gerçekleştirirlerken katılımcıların beyin dalgalarını ölçtüler.
Kullanıcılara iki tür görev yapmaları söylenildi: Üçü, herkesin aynı görevi yaptığı ve dördü de kullanıcıların kişisel
sırlarının olduğu görevdi. İlk grubun görevi için, katılımcılara kendi nefes almalarına odaklanmaları, parmağı aşağı
yukarı kaldırmayı hayal etmeleri veya ses tonunu dinlemeleri ve daha sonra da o tona, bir kağıt parçasının üzerindeki
bir noktaya odaklanarak karşılık vermeleri istendi.
Katılımcıların kişisel bir sır seçebildiği görevlerde; seçtikleri bir spordan (golf kulübünde golf sopasını sallama veya
topa vurma gibi) tekrarlanan bir hareketi yapmayı hayal etmeleri, kendi seçimleri olan bir şarkıyı söylemeyi hayal
etmeleri, ekrandaki bir dizi imajı seyretmeleri ve seçimleri olan renge uyan objeleri sessizce saymaları veya kendi
düşüncelerini seçmeleri ve o düşünce üzerinde de on saniye odaklanmaları istendi.
Görevlerin yedisi de kullanıcıların kimliklerini başarılı bir şekilde doğrulamak için yeterli bilgi sağladı. Aslına
bakılırsa özelleştirilmiş görevler, herkesin aynı şeyi yaptığı görevlerden mühim seviyede daha hatasız değildi.
Beyin dalgası kimlik doğrulama sisteminde başarı, kullanıcıların daha sonra günlük altyapıyı tekrar etmeye itiraz
etmeyecekleri zihinsel bir görevi bulmalarıdır.
Araştırmacılar, kullanıcıların oldukça kolay, fakat çok sıkıcı olmayan görevleri tekrar etmeyi tercih ettiklerini
keşfettiler. Kullanıcıların favori görevleri; belirli renkteki objeleri sayma, kendi seçimleri olan bir şarkıyı söylemeyi
hayal etme veya kolay bir şekilde kendi nefeslerine odaklanmalarını kapsadı. Birkaç kullanıcı, kendi favori
sporlarından bir hareketi yapmayı hayal etmeyi zor buldu. Fiilen oynatmadan kendi kaslarının hareketini hayal etmeyi
yapmacık buldular. Benzer şekilde, kendi “düşünsel şifreleri (passthoughts)” istendiğinde, pek çok kullanıcı
karmaşık veya tekrar etmesi zor bir düşünceyi seçti. Ve katılımcıların çoğu için, bir parmağı aşağı ve yukarı
oynatmayı hayal etme can sıkıcıydı!

Geleceğin bilgisayar sistemleri
Beyin dalgalarınızdan sizi hatırlayan bilgisayarlar, geleceğe ait bir fantezi olarak gözükebilirler, fakat bu deneysel
sonuçlar, geleceğin tahmin ettiğimizden daha gerçeğe uygun olduğunu ileri sürüyorlar. Araştırmacılar sözlerini, “O
beyin dalgası sinyallerini buluyoruz. O gündelik ayarlanan, düşük maliyet kullanan, kullanışsız, derleme EEG
sensörler bile yüksek seviye hatasızlıkla kullanıcıların kimliğini doğrulamada kullanılabilirler” diye
tamamlıyorlar.
Ultra en yüksek kalitedeki, yüksek-güvenlik sistemleriyle sınırlı kalmaktansa; beyin dalgası-merkezli kimlik
doğrulaması, kendinin de düşünüldüğü gibi ucuz, kolaylıkla ulaşılabilen ve basit olarak neticelenebilir…
Çeviren: Esin Tezer
Kaynak : http://phys.org/news/2013-04-password-future-passthoughts.html
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Espresso Ethical Coffe
Espresso Ethical Coffe Company’nin Kapsüller Hakkında Açıklaması:
Kapsüller: Kahvemizin kalitesi ve kapsül tasarımının teknik doğası, fincanınıza kadarki gelen tüm işlemlerde
kahvenin lezzetini korumak için tasarlanmıştır. İki yıllık araştırma neticesinde gelişmiş kalitenin yeni jenerasyonu
olan ayrıştırılabilen kapsülin gelişimi ile neticelenmiştir. Bu kapsüller Nespresso makineleri ile uyumludur.*
Büyük ölçüde karbon izine rastlanan plastik ve aluminyum kapsüllerin tersine, Ethical Coffee Company çevre- dostu
bitki temelli materyallerden oluşup ve tamamen çözülebilir bir şekilde üretilmiştir.

Bu tamamen eşsiz olan kapsüller, hem kahvenin kalitesi açısından, hem de gelecek nesiller için, çevrenin geleceği
açısısından önemli bir yeniliktir.
* Profesyonel makinler örneğin: Gaggia, Saeco or Siemens, Miele modelleri, Romeo Nespresso makinesi ve
kapsül*tutucu makineler hariç.
Uyumluluk: Kapsüllerimiz Nespresso Makinesi ile uyumludur.Makinenize ya da garantinize zarar vermez.
Espresso hazırlamak için,kapsülünüzü makineye yerleştirin.Kahve dökülmeye başladığında, kapsülü kullanırken
normal olan çok hafif bir perforasyon-delik açma, delme sesi gelebilir. Bu çözülebilir kapsüllerin optimum
kullanımını sağlamak için lütfen “Makine Kullanım” tavsiyelerine bakınız.
Çözülebilirlik: Ethical Coffee Company kapsülleri ağırlıklı olarak bitki liflerinden ve nişastadan yapılmıştır ve
kullanıldıktan yaklaşık 6 ay içinde doğada çözülmektedir.
Bir kere kullandıktan sonra, çöp kutusuna ya da organikler için olan çöp kutusuna atabilirsiniz.
Çevre: Atıkları paketlemek, toplam atık toplamanın en büyük kısmını oluşturur. Amaç, eve ait atıkların üretimini
azaltmak ve çözülebilir ya da biyolojik olarak gübreleşebilir olmasını sağlamak.
Dünyadan gelen dünyaya döner. Geridönüşüm sıklıkla ara bir çözümdür.Toplama, ayıklama ve altaypıları nakletme
gerektirir ki bunların hepsi enerjiye aç işlemlerdir. Pek çok durumda, çevresel etkiler olumsuzdur. Ya da orjinal
paketlemeyi “atmaktan” daha iyi değildir. Paris şehri şimdi geridönüşümün desteklenmesine önemli bir örnek teşkil
etmektedir. Karmaşık ayrışım ve geridönüşüm sistemleri çözülebilir kapsüller için gerekli değildir. Bu kapsüller basit
anlamda çözülmüş bir formda doğaya geri dönerler. Çeviren : AylinER
Kaynak : http://www.ethicalcoffeecompany.com/en/capsule-biodegradable-environnement

Uyanmanın vakti geldi! Hepimiz BİRİZ
Çeviren : AylinER
Altyazı : İlknur Çakmak
Bizler toplumda bireysel farklılıklarımız ön planda yetiştirildik. Her bir insana baktımızda.. akıllı,aptal, yaşlı, genç,
zengin, fakir..bu ayrımları, boyutsal ayrımlara göre onları kategorilere ayırıp ona göre davranış ortaya koyuyoruz ve
böylece de diğerlerini bizden ayırdığımız yönüyle ayrı görüyoruz. Bu deneyimin en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi
de bir kişi le birlikteyken bir anda sizden farklı olmadığını, aynı sizin gibi olduğunu görmeniz ve sizin özünüzdeki ve
benim özümdekinin “BİR” olmasını deneyimlemek, ve “diğer” diye bir şeyin olmadığı”nı,
“BİR” olduğunu anlamak.
–“…Nükleer silahları yapamaya nasıl devam ederiz?!.. ne dediğimi anladınız mı?..Hepimizin BİR olduğunu
fark ettiğimizde, silah endüstrisi ne yapacak, ona ne olacak?!!…”
–“…Bu ülkede farklılıklarımızın olduğunu duyuyorsak, bu medyanın, politikacıların sürekli bizi birbirimizden
ayıran, bizi birbirimizden farklı gösteren şeyleri konuşmasından dolayıdır…”
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–“…Hz.İsa’nın prensiplerinden bir tanesi olan “kardeşini de kendin gibi sev”e dayalı yeni bir bakışla bakmanın
zamanı geldi, arkadaşlar.Niye biliyor musunuz?: Aslında “o dediğin de sensin!”de o yüzden…”
Jim Carrey: Sabah kalktım ve bir anda anladım;düşüncenin nasıl bir hayali,yanıltıcı bir şey olduğunu ve onun nasıl,
tümü olmasa da çoğu deneyimlediğimiz ızdıraptan sorumlu olduğunu anladım ve sonra birden bu düşüncelere başka
bir perspektiften bakıyor olduğumu hissettim ve merak ettim: “bu düşündüğümün farkında olan kimdi?”.. ve
birden bu genişlemiş, inanılmaz hissin özgürlüğüne kapıldım, kendimden, problemlerimden, yaptıklarımdan daha
büyük, öte olduğumu gördüm.Bedenimden daha büyüktüm,
öteydim.. ben herşeydim, herkestim!!, evrenin bir fragmanı, parçası değildim, ben evrendim!!..
ve o günden beri onu tekrardan yakalamaya, oraya tekrar dönmeye çalışıyorum!!..
geliyor ve gidiyor.. bu tıpkı dalga üzerinde gitmek gibi.. bazen onun üstündeyim,
bazen de değilim… ve hepimiz “TEK BİR” şeyiz. Bu gerçekten de doğru..
–Temelde en derininizde, taa derinlerde siz basit anlamda varlığın kendi dokusu, yapısısınız. Alan Watts.
— Bu, evrenin süper yapısı…
— Sadece şu parlak kümelerden bir tanesi trilyon ışık yılı mesafeye yayılmış halde. Her biri milyarlarca
galaksi içermekte…
–Samanyolu galaksisi, 250 milyar yıldızın üzerinde, tıpkı bizimkinde olduğu gibi, yörüngesinde
mevcut olan pek çok gezegenli yıldız içermekte.
— Bu, insan bedenini meydana getiren milyarlarca hücrelerden sadece bir tanesi..
— Bir hücrenin çekirdeği kromozomları oluşturan çapraşık DNAdan meydana gelmekte…
— Çok küçük yumaklar, düğümler.. ve o iplikçikler DNA tarafından biraraya dizilen küçük tanelerden, boncuklardan
oluşmakta.. ve DNA da bir sipiral içindeki kıvrılan moleküller tarafından oluşmakta.
Mini bio-makinler tarafından yeni bir DNA her saniyede bir hücre çekirdeği içinde yok ediliyor
ve yeniden yapılanıyor…
–DNAnın yapısını oluşturan molekül ayrımı.. ve siz.. kalıyorsunuz…
–Atom milimetrenin milyonda bir ölçüsünde. Elektronlar çekirdeğin etrafında ışık hızı ile dönmekte.
Atomları yapmak..ÇOĞU BOŞ UZAY!!!
Ama henüz öyle değil..
Çekirdeği neden oluşmakta?
Protonlar, nötronlar
Ve onlar da KUARKlardan oluşmakta.
Gelişigüzel, Düzensiz Kuantum Bilgi Parçacıkları bir gözlemci tarafından etkileniyor…
“bilinçli parçacıklar” isterseniz eğer…
Prof.Jim Al Kalaki: Bunun keşfi bizi hakikatin kendi doğasını tekrardan düşünmeye itti.Duyularımızla emin olarak
bildiğimizi düşündüğümüz katı, madde olan dünya, en vahşi fantasizlerimizde bile
göremeyeceğimizi sonsuz, tuhaf muhteşem olan evrende çok küçük bir kesit, incecik
bir dilime dönüştü!! Gerçekliğimiz sadece bir hayaldir!
John Hagelin: Çeyrek yüzyıldan fazla bir zamandır fiziğin yardımı ile evreni anlayışımızdaki ilerleme ile doğa
kanunlarının daha derin boyutları keşfedilmekte; makroskopikten mikroskopiğe,moleküllerden atoma, doğanın
nükleerden nükleeraltı seviyelerine kadar işleyişi olan elektro alan, birleşik skala, büyük birleşik skala, süper birleşik
skala olarak adlandırılır ve evrenin en özünde temelinde keşfettiğimiz: “Bilinçli TEK BİR evrensel
alan” olduğu”, bu alan, yerçekimini elektromanyetizmle, ışıkla, radyoaktiviteyle, nükleer güçle birleştiren bir
alandır.Dolayısıyla, doğanın tüm kuvveleri ve doğanın tüm parçacıkları olarak adlandırılan kuarklar, leptonlar,
protonlar,nötronların şimdi “TEK BİR BÜTÜN” olduğu anlaşılmıştır. Onların tümü, yanlızca “TEK” olan Varlık
okyanusundaki değişik dalgalardır.Bu da “Birleşik Alan” veya “Süperstring Alanı” diye adlandırılır ve
matematiksel kuvvenin göstegesidir. Ancak, Einstein’ın rüyasının farkına vardık. O hayatının yarısını bu Birleşik
Alanı keşfetmeye adamıştır ve bugün Süperstring diye tanımlanan konu ile de bu başarılmıştır. Dolayısıyla, Birleşik
Alan, Süperstringe dayandırılır.Herşeyin kaynağında; zihnin ve maddenin kaynağındaki aklın “TEK BİR” Evrensel
akıl alanı vardır ve bu,zihnin ve maddenin de temelindeki varlık okyanusudur. Evrendeki tüm o parçacık diye
adlandırılan herşey, evrenimizdeki kuvveler, sadece varlık okyanusundaki dalgacıklardır. Bu Birleşik alandır. Bu alan
maddesel olmayan bir alandır.Sonuçta bilincin alanıdır. Tüm ayrı bilinçler, her nerede bilinç varsa, salt bilinçtir;
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benim bilincim, senin bilincin nihai olarak o salt bilinçtir. Evrendeki herşey bundan başka bir şey değildir.
Gezegenler, ağaçlar,insanlar, hayvanlar..hepimiz sadece bu birleşik süperstring alanındaki titreşim dalgalarından
ibaretiz. Biz gerçekten de “Özümüzde BİR’iz”. Bundan çıkan şey; bu odada TEK BİR bilinç var ve o da sende,
bende ve herbirimizin içinde olan, özünde olan… Sinir sistemimiz filtresi yüzünden bilinçlerimizi
bireyselleştirmekteyiz. Ancak, bilincin kendisi bizim en içsel öznelliğimizdir.En geniş anlamda “ben” kavramı
evrenseldir ve bunu bilmek, ve bilmeyi deneyimlemek “aydınlama” olarak adlandırılır ve çağlar boyu da
“aydınlanma” olarak adlandırılmıştır.
-Burada sizin fiziksel alemde atomlardan daha küçük, daha da küçük alemlere doğru gittiğinizde,
temelde bunun katı madde olmadığını söylüyorsunuz ve “akıl” kelimesini kullanıyorsunuz.
Neden bu “akıl” kelimesini kullanıyorsunuz?
-Bu çok zeki bir soru.O söylediğiniz şey gerçekten de hepimizin paylaştığı bir önyargıyı yansıtıyor.Bilimsel dünyada
yetişen herkes, maddesel bir evrende yaşadığımız kavramına, hareketsiz, durağan bir evren, ölü maddeden oluşan bir
evren kavramına alışığız ve bu yüzden de içgüdüsel olarak da gerçekten de ölü bir evrende yaşamadığımızı kavramak
zor.Evren temelinde çok yoğun bir şekilde bilinçli.300 yıl boyunca
klasik fizik diye adlandırdığımız çalışmalarımızda gördüğümüz şey;bilardo topu mekaniği diye adlandırılır,
makroskopik fizik, klasik fizik,bilardo toplarının, bilyaların fiziği ve gezegen fiziğidir..ama kuantum
mekaniği, moleküler seviyede, atomik, nükleer, nükler altında, kuantum mekaniğinde
“parçacık fikri”, “dalga fonksiyonu” fikriyle yer değiştirmiştir.
Peki dalga fonksiyonu nedir?Teknik olarak lineer uzayda bir vektördür.Lineer uzayda vektör nedir? Neden
yapılmıştır? İçeriği nedir?… Lineer uzayda bir dalga fonksiyonu, düşüncelerle aynı şeyden meydana gelmiştir. Biz
gerçekten de bir düşünce evreninde yaşıyoruz, kavramsal bir evrende yaşıyoruz.Kuantum mekaniği sadece olasılığın
(potansiyelitenin) açığa çıkışını gösterir. Dolayısıyla, burada anlatmak istediğim nokta; doğa kanunun yapısında ne
kadar derine giderseniz,daha az materyal, daha az durağan, daha az ölü bir evrenle karşılaşırken, evren giderek daha
canlı, daha bilinçli bir hale gelir.Daha sonra evrenin temeline inmeniz gerekir ki bu “birleşik alan”, “süperstring
alanı” dediğimiz noktadır.Bu alan tamamen saf haldir ve mutlak, saf akıldır. Akıldır. Çünkü, o tüm doğa yasaların,
tüm temel güçlerin, tüm temel parçacıkların, evrenin her seviyesindeki yaşamı yöneten tüm kanunların kaynağıdır.
Bunların hepsi birleşik alanda birleşik bir kaynağa sahiptir.İşte bu, birleşik alanı doğadaki en konsantre olmuş,yoğun
akıl alanı yapar. Bu maddesel olmayan, dinamik, özfarkındalıklı akıldır
ve bunlar da birleşik alanın özellikleridir.
–Ayrıca “bilgi” terimine değinebilir misiniz? Çünkü bir yerde okumuştum..bazı insanlar temelde bu kelimeyi de
kullanıyorlar.Bu kelime bir şekilde benzer mi yoksa aynı şeyi bahsetmenin başka bir yolu mu?
–Oldukça benzer.Kuantum dünyası, kuantum mekaniği gerçekten de bilginin sergilenmesi, ortaya konuşudur,
potansiyelitenin ortaya konuşudur. Bilgi dalgaları, potansiyel elektron dalgaları.. ve “potansiyel” kelimesi önemlidir.
Bu elektronların dünyası değil, “potansiyel elektronların” dünyası! Ancak şu soruyu sormanız gerekiyor:
“Gerçekten de neyin dalgaları?”, “dalgalanan alan ne?” Bu okyanus mu?” Hayır. Bu evrensel okyanus, saf
potansiyelitenin okyanusu, soyut potansiyel oluşum okyanusu ve biz buna “birleşik alan” veya “süperstring alanı”
diyoruz ve biz bundan meydana geliyoruz. Söylediğiniz gibi, fizik sıkı sıkıya, fiziksel gerçekliği kavramaya
çalışmıştır; ne neden oluşmuş? yaşamın yapı taşlarının özü ne? ve buna dayalı sorular.. yaşam, evren ellerinizden
kayar ve siz artan bir şekilde soyuta geçiş yaparsınız ve saf, mutlak
soyut alemine ulaşırsınız, saf, mutlak soyutluluk ve bu birleşik alandır; saf soyut potansiyel, saf soyut
oluşum, saf mutlak soyut özfarkındalıklı bilinç, titreşimler halinde açığa çıkar ve parçacıklarla,
insanlarla, bu geniş evrende gördüğümüz herşeyle kendini açığa çıkarır.
–Bu muhteşemdi.Tüylerim diken diken oldu.
–Maalesef bu bilinç kavramının anlaşılması bir nesil sürebilir, bir jenerasyon geçebilir.Basit teknikler, evrensel ve
mezhebe bağlı olmayan, bilimsel olarak kanıtlanmış teknikler aydınlanma kazanmak için mevcutlar.
Ama bilinci geliştirmek ve bunu yeniden eğitime aktarmak, sunmak için bu yaşam kurtarıcı
teknolojinin gelişmesi halâ bir nesil sürebilir.
–Mezhebe bağlı olmayan dediniz. Bu dini olmayan, inancı olmayan gibi bir şey mi?
–Saf Mutlak Bilinci deneyimle herhangi bir din veya felsefenin ötesine geçer, ötesi bir şeydir. Dini olduğu kadar
bilimseldir de.. Neticede beynin bir fonksiyonu. Beynin maksimum şekilde genişlemiş kavrayışıdır. Bilimsel olarak
keşfedilmiş tüm doğa kanunlarının birleşik alanın direkt öznel-subjektif deneyimidir. Bu dini mi?
Belki. Ancak bu bilimseldir de. Bu yüzden de bunun eğitimden uzaklaştırılması için hiç bir neden yoktur. Aksi halde
yine aynı eski sonuca ulaşacağız:
69

Zihinsel potansiyelimizin %5 oranında gelişimi. Bir başka savaş, terörizm ve zulüm nesli daha gelir ve bu şekilde
sonsuza kadar devam eder ta ki yaşamın temelindeki, özündeki Teklik bilgisi yerleşene ve beyin düzgün bir şekilde
gelişene kadar.
— …Çocukluğumuzdan beri deneyiminlediğimiz unsurlardan bir tanesi “ben” kavramı..İnançlarımızın değişmekte,
arkadaşlarımız değişmekte, daha kötüsü bedenlerimiz değişmekte… gün be gün deneyimlediğimiz bir şeyin
sürekliliği var o da: bilincimiz, öznelliğimiz,atman(ben). Bu “ben”, nihai
olarak senin için de benim için de aynı. Bilimin keşfettiği bu Birleşik Alan özünde evreni yaratandır.
Bu bizim otoritemizdir, değerimizdir. ”ben” dediğimiz yapının ne olduğunu ve ne kadar değerli
olduğunu bir bilsek, bu hiç kaybolmayan sınırsız öznellik olan yüksek bilinç seviyesini,
hattâ uykunun derinliklerinde bile, yaşamak için acele ederiz.
–Bilim ve felsefe tarafından hakikatin en derin seviyesinin, TEKliğin temel gerçeklik olduğu açığa çıkarılmıştır. En
derin atomaltı seviyedeki gerçeklikte sen ve ben aslında BİRiz.
–“Dünya eğlence parkındaki bir gezinti gibi.. Bunu devam ettirmeyi düşündüğünüzde, bunun gerçek olduğunu
zannedersiniz çünkü zihnimiz güçlüdür. Zihniniz bir aşağı bir yukarı dolanır da durur, heyecanlanır,ürperir, çok
parlak renklidir ve gürültülüdür ve bir süreliğine de eğlencelidir. Bazı insanlar bu gezintide uzun süre kalırlar. Bazı
insanlar sorgular bu durumum: “Bu gerçek mi? yoksa sadece bir gezinti mi?” ve bazı insanlar
gelip der ki: “ hey! endişlenme! bu sadece bir gezinti!” ve biz bu insanları öldürürüz!!
–“Susturun şunu!! Bu gezintiye çok yatırım yaptık!! Susturun şunu!!.. Endişelerime bir bak,
büyük banka hesabıma bir bak ve ailem.. bunun gerçek olması lazım!”..
–Bu sadece bir gezinti!!
Bunu bize hatırlatan güzel insanları, bunları söyleyen arrkadaşları her zaman öldürüp durduk.
Fark ettiniz mi? Şeytanlar işini gördü!
–John Lennon öldürüldü! John Kenndy öldürüldü! Martin Luther King öldürüldü! Gandi öldürüldü!
–Önemli değil..çünkü bu bir gezi, seyr..ve bunu istediğimiz zaman değiştirebiliriz.
Bu bir tercih; çaba gerektirmeyen, iş gerektirmeyen, para kazanmadan yapılan basit bir tercih; korku ile sevgi
arasında … Korkunun gözleri senin kapılarını kilitlemeni ister. Sevginin gözleri ise bize “hepimizin BİR”
olduğunu söyler.
***HEPİMİZ BİRİZ***
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Hayatın Kimyası
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Ayakta Su İçmek
Midenin vazifesi gıda maddelerini depo edip on iki parmak barsağı tarafından kabul edilecek hale getirmektir. Bu işi
mide hareketleri
ve salgıları ile yapmaktadır.
Yemek boru’sunun mideye girdiği yere yakın, kalpte olduğu gibi, elektriki akımlar (stimulus) çıkaran bir yer vardır.
(Pacernaker)
Buradan 8-10 saniyede bir “elektriksel” stimulus çıkıyor ve bunun neticesi kaslarda kasılmalar meydana geliyor.
Kasların
kasılması ile başlayan bu dalga midenin çıkış yerine (pilor) doğru ilerliyor. (Peristaltik hareket).
Ayrıca antrum denen midenin aşağı kısmındaki kasların kasılması ile kalp hareketlerini andıran sistolik hareketler
olur. Bu kasılmalar
mide boşluğunu tıkayacak kadar şiddetli olur. Bunlardan başka mide içindeki gıda maddelerini boşalttıktan sonra
olduğu
gibi küçülür. Bu durumda ancak 50 ml sıvı alabilir.
Mide açken dakikada üç defa açlık kasılmaları olur. Kişi bunu açlık hissinden kramp tarzında ağrılara kadar değişik
şekilde hisseder.
Bu durum 10 ile 60 dakika devam eder. Daha sonra mide bir ile iki buçuk saat istirahata çekilir.
Burada şunu belirtelim ki insan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır.
Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya onikiparmak barsağına geçer. Midenin küçük
eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek
zaten devamlı küçük bir
açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek 12 parmak barsağına (duodenum) geçer.
Eğer insan sıvı gıdayı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak
barsağına geçer.
Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera da dâhil, birçok intan hastalıklarından korunmuş olur.
Rastgele yerde meşrubatı alıp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalırlar.
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HADİSLER
Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı”
(Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).
“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın” buyurmuştur
(Müslim eşribe Hadis 116).
Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Ayakta su içmeyi yasaklamıştır” ifadesi, Müslimin bir başka rivayetinde
“Ayakta su içmekten men etmiştir” şeklinde geçmektedir. (Müslim, Eşribe 112, 114)
Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!” (Müslim, Eşribe 116)

Ayakta İşemek Yasaklasın !

http://www.ensonhaber.com/isvecte-sol-partiden-ayakta-isemek-yasaklasin-onerisi-2013-06-25.html
Huffington Post’un haberine göre solcularla feministlerden oluşan Sol Parti, özellikle genel tuvaletlerde erkeklerin ayakta
işemesinin gerek insan sağlığına gerekse tuvalet temizliğine büyük zararlar verdiğini savundu. Yasa teklifinin
gerekçesinde,
ayakta işeme nedeniyle genel tuvaletlerde hemen klozetlerin hem de tuvalet zeminlerinin sidik içinde kaldığı ve bunun
insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.
SAĞLIK AÇISINDAN DA FAYDALI
Gerekçede oturarak işemenin sidik torbasını tam olarak boşaltmaya da yardımcı olduğu gibi, prostat probleminin daha az
ortaya
çıkmasına katkıda bulunduğu ifade edildi. Sol Parti bu tehlikeler göz önünde bulundurularak erkek tuvaletlerinde
ayakta işemenin yasaklanmasını teklif etti. Sol Parti yöneticilerinden Viggo Hansen amacın insanların yaşam
biçimine müdahale değil, daha sağlıklı bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.
HADİS
“Amr bin Âs ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza
çıktı.
Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak, kadınlar gibi bevl ediyor dedik.

73

Kabe Çevresi

Soru – Hac’da özellikle tavsiye edeceğiniz nedir?
Cuma Sohbetleri (14 Şubat 1997)
–Oraya giden kişinin bir kere yapması gereken en önemli ve ençok şey tavaftır!.

-Ramazanda bir tv kanalında gösterdi. Orda tepeler, evlerin olduğu yerler, hep namaz kılanlarla dolu, ne kadar
kalabalık!.
Çok az bir grup da tavaf ediyordu?.
-İşte o kadar insan içinde uyanık olanlar!. Tavaf edenler…
Geri kalanı hani Yunus’un söylediği; “sürüden saydılar beni”
Çünkü Allah Rasulü diyor ki;
“Kâbede yapılan en değerli ibadet tavaftır.”
Tavaf yapacak gücün bittiyse, kalmadıysa, o zaman namaz kıl!.
Daha önemlisi, adam; “ben Kâbe’ye gittim” diyor,
dışarıda Ebu Cehil’in evinin olduğu yerde namaz kılıyor!!!.
Esas olan, Kâbe’nin çevresidir!.
Televizyonda gördüğünüz gibi, teravih namazı kılınırken, tavaf edenler var. İşte o kadarlık bir alan!.. Ondan sonra
zaten evler başlıyor.
Yani, Kâbe’nin kapalı alanı, dış mahalle!.. Bir de, dış mahallenin dışları var!!!.
Oralarda namaz kılanlar, Kâbe’nin feyzini alamıyor!.
Kâbe’nin feyzini alabilmek için, teravih namaz kılanların boş bıraktığı takriben 20-30 m.
yarı çapındaki alan önemli!. Esas radyasyonun güçlü olduğu alan orası.
Eğer onların, bu işten biraz anlayan yanları olsaydı, Kâbe’yi o kadar büyütmek yerine; o alanda Kâbe’yi
yükseltip onun etrafını beş kat, altı kat yükseltip, tavaf alanı yapar, döne döne Kâbe’nin etrafında üç tur
çıkar, üç tur iner çıkar giderdi. Orda yapılması gereken hesap budur.
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Ama millet, Kâbe’yi taş duvar biliyor. Eh!.. “Biz de gittik orda, döndük” diyor!!!…
Böylece bir hikâye sürüp gidiyor.
Dolayısıyla, Kâbe’ye en yakın olan o alanda tavaf yapılmasında yarar var!!!. Yapabiliyorsan yap!
Yok, yapamazsan o alan içinde tavafını, git bir tarafta namaz kıl!.

Uzun Süreli Hafızanın Destekleyicisi: Kalsiyum

Gözlüğünüzü bulamıyorsunuz, isimleri hatırlayamıyorsunuz veya konuşma içinde ne söyleyeceğinizi unutuyorsunuz.
Yaşlı insanlar hafızada düşüş yaşarlar. Bilim adamları yaşlılıktan dolayı meydana gelen beyindeki fonksiyon
değişiklerini yeni yöntemlerle tedavi etmeyi umuyorlar.
Araştırmacılar beyindeki bellek sisteminin hangi sinyallerle oluştuğunu araştırdılar. Kalsiyum bedenimizde sinyal
taşıma görevini görmektedir ve bu sinyaller beyin ve kalp gibi hayati organlarda önemli roller üstlenmektedir.
Kalsiyum genetik bir programı tetikliyor ve bunun sonuncunda bellek proteinleri üretiliyor. Bu protein güçlü bir
hafıza sağlıyor. Kalsiyum uzun süreli hafızada şalter vazifesi görüyor. Yaşlılarda bu “şalter” tam olarak işlevini
göremediğinden uzun süreli hafıza kayıpları ve unutmalar söz konusu olmaktadır.
Kaynak: http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2013/pm20130708_langzeitgedaechtnis.html
Özet ve çeviri: Mesut Adar

JUMPING GEN
SORU: Gen katmanların da anten olduğu söyleniyor. Yani genlerin antenleri olduğu söyleniyor?
A.Hulusi: Anten dediği şey, o genin frekans yapısının frekanslara açık olması! Gelen frekanslarla o gen değişiyor
zaten. Genin değişme sistemi mekaniği frekans etkisiyle yapısal değişime uğraması!
O yapısal değişime uğrayan gen’de o frekansı diğer gen’lere yayıyor ve onları kendi frekansına programlıyor, son
tespitlerden sonrada buna JUMPING GEN dediler.
Jumping gen’lerin tekniği çalışma sistemi bu. İşte bu temel ve esas AYNA NÖRONLARINDA MEKANİĞİNİ
MEYDANA GETİRİYOR!
Eğer devamlı düşük frekanslılarınla oturup sohbet edersen onların düşük frekansı senin beynini programlıyor, ve
sende düşük frekanslı olarak bedenine ve hayvaniyetine dönük olarak konuşmalar oluşuyor!
Yüksek frekanslılarla konuştuğun zaman ise seni insanlığına çekiyor, hayvanlığını arındırıyor hayvanlığını unutup
kendini insan olarak sonsuz yapını hissetmeye fark etmeye yöneliyorsun!
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Onun için Kur’an da senin inancında olmayanlarla aynı yerde oturma diyor. Ama sen şartlanman gereği bunu
Müslüman olmayanlarla diye anlıyorsun. Müslüman olmayanlarla demiyorki Kur’an. Senin inancında olmayanlarla
diyor. İnancın hangi boyuttaysa Hayvanlık boyutundaysan Hayvanlık inancındasın, gelişmiş hayvansan gelişmiş
hayvan inancındasın, insanlığını fark etmişsen insanlığının inancındasın. Yani senin ulaşmış olduğun tap nokta
neresiyse asgari o tap noktada olanlarla otur kalk onlarla sohbet et. Aksi takdirde ötekiler seni aşağı çekecektir.
İstediğin kadar iyi niyetle onlarla ol hiç farketmez. Senin niyetin önemli değil. Önemli olan muhatap olduklarının
frekans düzeyi…!!!
Ahmed Hulûsi
http://okyanusum.com/makale/saglik/transposons-jumping-genes/
http://okyanusum.com/makale/ayna-noronlar-fazlasiyla-ispatlandi/
http://okyanusum.com/video/beyin-video/medeniyetlere-sekil-veren-noronlar/

Güneşin Manyetik Alanı Değişiyor

Stanford Üniversitesi fizikçilerinin ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) destekli gözlem evlerinden elde
ettikleri verilere göre, güneşin manyetik alan 4 ay içerisinde tersine dönecek.
Bunun tüm Güneş sistemini etkileyeceğini belirten fizikçiler, bunun sonucunda da hava durumunun iyileşeceğini
savundu.
Doğa Bilimleri Derneği Genel Sekreteri Müge Kanay, yaşanacak değişiklikle birlikte yeni bir Güneş döngüsünün
başladığını söyledi.
76

Kanay, bu döngünün de bir felaketler zincirinin değil, aksine yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandığını kaydetti.
Manyetik alanda yaşanacak bu değişikliğin, dünyadaki yaşama katkısının olduğunu savunan Kanay, şu bilgileri verdi:
“Örneğin, kutupların değişmesi ile birlikte, bize zarar verebilecek galaktik kozmik ışınlar ve yüksek enerji
parçacıkları ile aramızda daha kuvvetli bir bariyer olacak. Böylece galaktik kozmik ışın seviyesinde yaşanacak bu
düşüş sayesinde, hava durumu iyileşecek. Daha önceki manyetik alan değişikliği 2001 yılında yaşanmıştı ve bu
süreçteki döngü içerisinde, kozmik ışın iyonlaşmasındaki artış nedeniyle dünyamız çok şiddetli şimşeklere ve
şehirleri yıkıp yok eden fırtınalara tanıklık etti.”
YIKICI AFETLER OLACAK MI?
Kanay, fizikçilerin manyetik alan değişikliği konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Dünyanın belki de en çok ayaklanma, gerginlik, yıkım ve doğal afete tanıklık ettiği bir önceki dönemde, güneşin
kutuplarındaki manyetik alan kuvveti daha azdı. Araştırmacılar, bu kez, kutuplarda bulunan manyetik alan kuvvetinin
daha yüksek olmasını bekliyor.
Fizikçilere göre, Güneş’in kutuplarındaki manyetik alan kuvvetinin daha yüksek olması, yeni başlayacak döngünün
de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu da yeni başlayacak dönemde gerçekleşecek doğa olaylarının bir önceki
dönemde olduğu gibi yıkıcı afetlere dönüşmeyebileceği yönünde ümit veriyor.”
‘ALTIN ÇAĞ BAŞLIYOR’
Kanay, tüm tespitlerin dünyada yeni bir döneme geçileceğine işaret ettiğini savunarak, şunları söyledi:
“Görünen o ki bilim adamları, din adamları, alimler ve antik medeniyetin astrofizikçileri, 2014’de dünyanın çok
önemli olaylara sahne olacağında hem fikir. NASA gözlemleriyse antik çağlardan beri tekrarlanan bu tarihleri adeta
doğrular nitelikte. Hepsinin ise verdiği tek bir mesaj var; dünyada artık yeni bir çağ başlıyor ve anlaşılan o ki
başlayan çağ bu kez bakır ya da tunç değil altın bir çağ olacak.”

Niye Ben?
“Niye Ben?” diye sorduğumuzda beklediğimiz cevaplar çeşitlidir. Kendinizi hiç kapana kısılmışçasına çaresiz ve bir o
kadar da zayıf hissettiğiniz oldu mu? Dünyanın sanki sadece sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışan dev bir
mekanizması varmışçasına üzerinize geldiği, çevrenizin hatta ailenizin dahi bu baskıya eşlik eden olgular olduğu hissine
kapıldınız mı?
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Efsane Wimbledon tenis oyuncusu Arthur Ashe AIDS`den ölmekteydi.Dünyanın her köşesindeki hayranlarından
mektuplar yağmaktaydı.Bunlardan bir tanesi şöyle soruyordu:
“Neden Tanrı böylesine kötü bir hastalık için seni seçti?”
Arthur Ashe buna şu cevabı verdi;
“Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar 5 milyon tenis oynamayı öğrenir, 500,000 profesyonel
tenisi öğrenir, 50,000 yarışmalara girer, 5,000 büyük turnuvalara erişir, 50`si Wimbledon`a kadar gelir, 4`u
yarı finale, 2’si finale kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı`ya “Neden ben?” diye hiç sormadım
ve bugün sancı
çekerken, Tanrı’ya “Niye ben?” demeyi hiç düşünmedim bile.”
“Niye Ben?” diye sorduğumuzda beklediğimiz cevaplar çeşitlidir. Bazen, içerisinde bulunduğumuz durumun
vahimliğini arttırıcı nedenler bulmak isteriz. Bir nevi zavallı psikolojisiyle kendi kendimize bu işkenceyi etmek,
hayata karşı bizi pasifleştirdikçe dik durma ve engelleri aşma yetimizi de yavaş yavaş yok eder. Bazen de, gerçekten
çaresizce sorarız “neden?” diye. Her iki durumda da cevapsız kalacağımızı bile bile kör kuyuya taş atarız aslında.
Peki, o zaman “neden ben?” Neden ben sürekli idare eden taraf olmalıyım, kirayı ödeyen, acı çeken, çalışıp karşılığı
alamayan, geceleri başımı yastığa koyduğumda içi içini kemiren “neden ben” olayım?
Peki ben de diyeyim ki, “neden siz olmayasınız?”
İlk başta bu “fevri” cümlenin biraz rahatsızlık verdiği doğru, ancak sonra felsefesine inince, gerçekten neden “ben”
olmayayım ki? Dört dörtlük bir yaşamı tek bir istekle elde edecek bir yaşamı seçseydim, sanırım zaten dünyada
olmazdım değil mi?
Daha önceki yazılarımda da sıkça bahsettiğim ve vurguladığım çok önemli bir değerimizi tekrar hatırlatmak
istiyorum; “empati”. Empati, kelime anlamı olarak “duygudaşlık” olarak Türkçeye çevrilebilen bir olgu,
insanoğlunun kapitalizme ve “bireycilik” gölgesine karşı sarılabileceği en doğal ve içten değeridir empati. Her
sorunda yolunuzu aydınlatacak minik ateşböceklerini andıran umut silsileleri saçanın ta kendisidir empati.
Ve son olarak “niye ben?” sorusunun en büyük düşmanıdır empati.
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“We Are One” (Bir’lik) felsefesini az çok bilirsiniz. Birçok dinde, mezhepte, inanışta ve ritüelde ortak olarak bulunan
“Tanrı’nın parçası, bütünün parçaları” şeklinde tasavvur edilen bir “gerçekliktir”. Gerçeklik diyorum, çünkü tümü
sadece 5 saniyeliğine tüm dünyasal egolarımızı bir kenara bırakıp hissettiğimizde, aslında geldiğimiz yerin de,
gideceğimiz yerin de aynı olduğu bilgisi DNA’larımıza kazınmış kadar gerçek hissettiriyor; ancak o 5 saniyeden
sonra zıpkın gibi “bir olmanın imkânsızlığı” bilgisi bizi esir alıyor.
O politikacıyla ben nasıl bir olurum?
O kadınla/erkekle benim neyim bir olur?
Gibi giden bir liste yapabiliriz…
Ama sonra yine 5 saniye testini yapınca, evet sevmediğim politikacıyla da, yan apartmandaki Hüseyin amcayla da,
Madonna’yla da bir olduğum bilgisi gerçekten çok doğru hissettiriyor.
Peki, tüm bunların “neden ben?” sorusuyla ne ilgisi var diye soracaksınız, işte burada ben derim ki, “neden ben” diye
soran kişi aslında siz değilsinizdir. Egonuzun salt bir şekilde sizin adınıza konuşmuş bir tezahürüyle karşı karşıyayız
demektir. Çünkü yine derinlerde biliyoruz ki, sınandığımız bu dünyada “neden, niye, niçin?” diye sormanın
çözümden çok uzak dolambaçlı yollara bizi sevk ettiği bir gerçektir.

Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, bireysel düşüncelerimizi ve “kuruntularımızı” bir kenara bırakmamız gerektiği her
geçen dakika daha belirgin bir hale geliyor. Yeryüzü enerjileri ile ilgili çalışanlar bilir, benim de öğrendiğim
kadarıyla “kolektif düşüncenin” en çok fark yaratabileceği ve yaşadığımız bu dünyayı daha iyi bir yer yapabileceği
ihtimalinin gücü çok yüksek.
Peki, en azından bu geceden başlayarak sadece kendimizi değil de parçası olduğumuz bütünü sevmeyi ve onun için
dua etsek? Tüm ırklarıyla, cinsiyetleriyle, seçimleriyle ve kesimleriyle. “Bir” olanı sevip onu yaşatmak için dua etsek,
ne “niye benler” kalır ne de bu soruları doğuran nedenler.
Alıntı : http://indigodergisi.com/2013/09/niye-ben/
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Ölümden Sonra Hayat

Beyin ölümü olarak düşünüldükten çok sonraları bile beyin yaşıyor olabilir. Montreal Üniversitesi’ndeki yeni
araştırmalarda, doktorların son sınır diye düşündükleri koma halinin ötesinde daha derin bir seviye olduğu bulundu.
Geleneksel olarak, kafa derisindeki elektriksel aktivitenin ölçümü yapılırken, EEG kaydının düz çizgi haline gelmesi,
beyin aktivitesinin sona erdiği anlamına gelir. Ancak Montreal araştırma ekibi, tekrar geri dönüş olabileceğini
buldular. Ayrıntılarını buradan okuyabileceğiniz yayında, araştırmacılar tespit ettikleri koma seviyesinin bilinen en
derin koma seviyesinin çok ötesinde olduğunu belirtiyorlar.
Bu buluş doktorların beyin ölümü hakkındaki görüşlerini etkileyecektir. Araştırmacılara göre, bu bulunanlar şu an
klinikte görevli doktorların derin komadaki hastalar hakkındaki düşüncelerini etkileyecektir. Ayrıca, beyin ölümüne
karar vermek konusuna da dikkat çekecektir.
Derin komadayken beyin aktivitesinin tekrar geri gelmesi henüz anlaşılamamış olsa da, araştırmacılara göre, beynin
başlıca fonksiyonlarından olan rahatlama ile, diğer fonksiyonların önceki kısıtlamalardan kurtulması ve yeni
aktiviteleri başlatması fikri mümkün gözüküyor.
Deneylerde yirmiden fazla kedi anestezi ile tıbben koma haline getirildi. Bu andan itibaren araştırmacılar, kedilerin
beyin aktivitesini farklı koma seviyelerinde ölçtüler. Takım daha da derine bakması gerektiğini biliyordu, çünkü
komadayken epilepsi ilaçları verilen hastaların beyin aktivitelerinin geri döndüğü daha önceden biliniyordu.
Bunun meydana gelebilmesi için, koma durumunun başlarında nöronların fonksiyonlarına devam ediyor olması
gerekli iken, şu an görünen durumda, araştırmacılara göre nöronları sağlam olarak tutabilirlerse, “Beyin hayatta
olabilir.”
Çeviren : Hakan Çakmak
Kaynak : http://www.theverge.com/2013/9/19/4748248/new-deepest-state-of-coma-identified-brain-activity-after-braindead
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Sağlığınız için kedi
Biliyorum hiçbir kedici, kedisi sağlığına iyi geldiğini düşünerek kedici olmamıştır. Ancak son yıllarda (ki her gün bir
yenisi ekleniyor) yapılan bilimsel çalışmalar kedilerimizin tahmin edemeyeceğimiz düzeyde sağlığımızı olumlu
etkilediğini gösteriyor. Bunlardan en ilgi çekici olanı mırlamanın etkisi. Bir çoğumuzun anlam vermediği mırlama
öyle faydalı bir şeymiş ki okudukça bana hak vereceksiniz.

Vahşi, evcil tüm kedigiller familyası mırlama yeteneğine sahip. Bildiğiniz gibi mırlama ile beraber bir titreşimde
meydana geliyor. Mırlama kedilerin gırtlaklarındaki kasların titreşimleri ile başlıyor. Buna tüm nefes yolundaki
kaslar ve diyaframda eşlik ederek dakikalar süren senfoni başlıyor. Mırlama sonucu saniyede 20-50 arası titreşim (2050 hertz) oluşuyor. Bu süreçte kediler normal nefes alıp vermeye devam edebiliyorlar. Bu ses frekansının olumlu
etkileri olabileceği ile ilgili ilk araştırmaların başlangıcı 1950’li yıllara kadar uzanıyor. O yıllarda çok ciddiye
alınmayan çalışmaların sonuçları günümüzde artık bilim insanlarınca tartışılmıyor. O günden bugüne kadar yapılan
birçok araştırma, kedilerle bir arada yaşamının zihin ve beden sağlığı üzerinde birçok olumlu etki yaptığı şeklinde
sonuçlanmıştır.
Gelelim mırlamanın büyüleyici etkisine…
İngilizce “purr therapy” diye tanımlanan bu tedavi şekline biz de “mırr terapi” ismini verelim. İlk önemli çalışma
Amerika’dan. Uluslararası Fauna İletişim Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar sonucu kedilerin mırlayarak
doğal bir iyileştirme yeteneğine sahip oldukları kanıtlanmış. Çeşitli nedenlerle yaralanmış sokak ve ev kedilerinde
yapılan çalışmalarda, mırlamanın kedilerin kemik ve organları üzerinde iyileştirici özelliğe sahip olduğu anlaşıldı. Dr.
Elizabeth Muggenthaler başkanlığında yürütülen çalışma sonucu kedilerin kendilerini mırlayarak tedavi ederken
çıkardıkları seslere benzer frekansta (20-50 hertz) sese tabi tutulan insan kemiğinin de güçlendiğini saptanmış. Aynı
çalışmada bu etkinin sadece kemiklerde değil kas, eklem, tendon ve bağ doku yaralanmalarında da başarılı olduğu
görülmüş.
Bir diğer çalışma Fransa’dan. Çalışma sonucu kedi mırıltısının, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan serotonin,
prolaktin ve oksitosin hormon düzeylerimizi artırdığı, stresle baş etmekte, hatta depresyona karşı savaşmakta bu
hormonal değişikliklerin son derece yararlı olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Meslektaşım Jean Yves
Gauchet, mırr terapinin etkisinin kedinin göğüs kafesinin boyutuna bağlı olduğu ve genişledikçe stres giderici etkinin
çoğaldığını saptadı. Demek ki büyük kedisi olanlar daha şanslı (minyon kedi sahipleri üzülmeyin aradaki farkı ikinci
bir kedi sahiplenerek kapatabilirsiniz).
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Son çalışma Avusturya’dan. Burada KST-2010 adını verdikleri bir cihaz geliştiriyorlar. Cihazın özelliği komik ama
gerçek, kedi mırıltısını elektronik olarak taklit etmesi (Avusturya’da kedi yok galiba). Cihazın mucidi Dr Fritz
Florian’a göre bu alet, sporcularda kas ve dolaşım sistemini canlandırmak için başarıyla kullanılabiliyor.
Mırr terapinin kas ve kemikler üzerine olumlu etkisinden yola çıkan bazı bilim insanları şimdi de, aynı iyileştirici
mekanizmanın menopoz döneminde kemik erimesinden şikayetçi olan kadınlarda uygulanıp uygulanmayacağını
araştırmaya başlamışlar (bu arada benim tanıdığım hiçbir kedici teyzenin böyle bir şikayeti yok).
Günümüzde bir çok ülkede kediler çok çeşitli hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı terapi amacıyla sağlık
kuruluşlarınca kullanılmaktadır. Ne diyelim darısı kedinin anavatanı ülkemizin başına…
Dr.S.Tarkan Özçetin

Florürün 8 Zararı ve Florürden Korunma Yolları
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Düşük dozlarda diş çürümelerini engellediği için önceleri serbestçe diş macunlarına, hatta bazı ülkelerde şebeke
suyuna katılırken, son yıllarda zararları faydalarından daha çok tartışılıyor.
Çin, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Macaristan ve Japonya gibi bazı ülkelerde
suya florür katılması yasak. Türkiye’de suya florür katılmıyor, ama pek çok ilimizin şebeke suyunda doğal olarak
florür bulunuyor. Üstelik şebeke suyu tek florür kaynağı değil. Hazır meyve suyu ve gazlı içeceklerden tutun, bebek
mamalarına kadar pek çok üründe florür bulunuyor.
Florür Kaynakları
Çoğu kişi florürsüz diş macunu kullanarak bu kimyasalın zararlı etkilerinden korunabileceğini düşünüyor. Ancak bazı
illerimizde şebeke suyunda yüksek sayılabilecek miktarlarda florür bulunuyor. Türkiye İçme Sularında Florürün
Bölgesel Dağılımı (I) (PDF) başlıklı çalışmada, Marmara Bölgesi’nin suları incelenmiş ve bazı ilçelerde florür
değerlerinin tehlikeli seviyelere çıktığını saptamış. Örneğin Kırklareli merkez ilçede sudaki florür değerlerinin,
Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli bulduğu aralık olan 0,5 – 1.7 mg/lt.nin üzerinde olduğu saptanmış.
İşin kötüsü, oturduğunuz bölgedeki suların düşük florürlü olması da yetmiyor, çünkü tükettiğimiz pek çok hazır
içecek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, şebeke suyundan üretiliyor. Eğer üretimin yapıldığı bölgedeki sular yüksek
florür içeriyorsa, ürünü tükettiğinizde siz de florüre maruz kalıyorsunuz.

Florür kaynağı olabilecek bazı ürün ve gıdalar şöyle:
•

Florürlü diş macunu

•

Bebek maması

•

Hazır çorba

•

Tavuk bulyon

•

Teflon tava veya tencerede pişmiş gıdalar

•

Gazlı içecekler

•

Hazır meyve suları

•

Paketli ve/veya işlenmiş gıdalar

•

Anestezi kimyasalları

•

Florürlü tuz

•

Sigara
Florür neden zararlı?
1. Biyobirikim :Biyobirikim, belirli bir kimyasalın vücutta birikme eğilimine verilen teknik isim. Florür,
biyobirikimli kimyasalların arasında. Sağlıklı bir kişi, her gün aldığı florürün %50 – 60’ını idrar yoluyla vücudundan
atıyor. Geri kalanıysa kemiklerde ve beyinde birikiyor. Bebek ve çocuklarsa aldıkları florürün sadece %20’sini
vücuttan atabiliyor. Kemiklerde biriken florür miktarı hayat boyu artış gösteriyor.
2. Üreme sistemi: Laboratuvar hayvanlarında yapılan deneylerde, yüksek dozlarda florürün erkek üreme organlarına
hasar verdiği ve kısırlığa yol açtığı tespit edilmiş. ABD’de yapılan bir araştırma, şebeke suyunda 3 mg/lt. ve daha
fazla florür bulunan yerlerde doğurganlık oranlarının düştüğünü belirlemiş. Bir başka araştırmaysa, yine yüksek
florürlü bölgelerde yaşayan erkeklerde ortalamanın altında testosteron hormonu tespit etmiş.
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3. Beyin (merkezi sinir sistemi) :Florürün merkezi sinir sistemi için zararlı olduğunu belgeleyen onlarca araştırma
var. Florürün beyinde biriktiğine, davranış değişikliklerine yol açabildiğine ve uzun vadede Alzheimer hastalığına yol
açabildiğine dair bulgular var.
İçme suyunun florürlenmesini destekleyenler, bu çalışmalarda çok yüksek dozda florür kullanıldığını savunsalar da,
florürün biyobirikimli olduğunu unutmamak gerekli.
4. Düşük IQ:Çin, İran, Hindistan ve Meksika’da yapılan 24 ayrı çalışmada, vücuttaki florür miktarıyla IQ arasında
ters bağıntı olduğu ortaya konmuş. İçme suyundaki 1 mg/lt. florür artışının, 0,59 IQ puanı kaybına yol açtığı
bulunmuş.
5. Erken ergenlik:Florürün merkezi sinir sistemi dışında da olumsuz etkileri var. Florür aynı zamanda pineal bezini
olumsuz etkiliyor. Bu bez, pek çok başka işlevin yanı sıra, büyüme ve ergenlik süreçlerinden sorumlu.
Yapılan araştırmalar (PDF), içme suyuna florür katılan bölgelerde kız çocukların, florür kullanılmayan bölgelere
kıyasla 5 ay önce âdet gördüğünü ortaya koymuş.
6. Tiroid hormonları :Florürün tiroid bezini de olumsuz etkilediği bildiriliyor. Ukrayna’da yapılan bir çalışmada, 2,3
ml/lt. düzeyinde florürün tiroit hormonunda azalmaya yol açtığı belirlenmiş. Hatta bu etki o kadar tutarlıymış ki, 20.
yüzyıl ortalarında hipertiroidizmi (aşırı aktif tiroid bezi) olanlara florür tedavisi önerilmiş.
7. Romatizma belirtileri :Skeletal florozis, florürün kemiklerde birikmesiyle ortaya çıkan ve romatizma benzeri
belirtilere yol açan bir rahatsızlık. İşin kötüsü, belirtileri romatizmayla karıştırılabildiğinden, erken safhada teşhis
koyulması oldukça güç. Belirtiler ışığında doktorlar genellikle romatizmadan şüphelendikleri için, aslında son derece
basit bir şekilde (florür alımını keserek) tedavi edilebilecek rahatsızlık, uzun yıllar tedavi edilmeyebiliyor.
8. Kemik erimesi :Florür, kemiklerde birikiyor. Florürün sağlık üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmalardan birine
göre, içme suyuna florür katılan bölgelerdeki çocuk nüfusunda görülen kemik ve kemik bağlantılı rahatsızlıklarda iki
kat artış kaydedilmiş. Benzer şekilde, Meksika’da yapılan bir araştırma (PDF), diş macunundaki florürle çocuk kemik
kırılmaları arasında bağıntı olduğunu ortaya çıkarmış.
Kaynaklar:
Ann Marie Michaels, The Top 10 Dangers of Fluoride, Cheeseslave.com
Bachinskii PP, Gutsalenko OA, Naryzhniuk ND, Sidora VD, Shliakhta AI, Action of the Body Fluorine of Healthy
Persons and Thyroidopathy Patients on the Function Of Hypophyseal-Thyroid System, Problemi Endokrinologii,
Cilt: 31, Sayı: 6, Kasım-Aralık, 1985, Sayfa: 25-29.
Başak Pirtini, Toksik Diş Macunu – Florür tehlikesi, Dogalanneyim.blogspot.com
Bilge Hapçıoğlu, Rian Dişçi, Leman Demir, Ender Başak, Övat Güray, Nurten Özer, Türkiye İçme Sularında
Florürün Bölgesel Dağılımı (I), İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 4, Aralık, 1992,
Sayfa: 222-23.
David B. Ast ve Edward Schlesinger, The Conclusion of a Ten-Year Study on Water Fluoridation (PDF), American
Journal of Public Health and the Nation’s Health, Cilt: 46, Sayı: 3, Mart 1956, Sayfa: 265-71.
M. Teresa Alarcón-Herrera, Ignacio R Martín-Domínguez, Rodolfo Trejo-Vázquez, Sandra Rodriguez-Dozal, Well
Water Fluoride, Dental Fluorosis, and Bone Fractures in the Guadiana valley of Mexico (PDF), Fluoride, Quarterly
Journal of the International Society for Fluoride Research, Cilt: 34, Sayı: 2, Mayıs 2001, Sayfa: 91-160.
Phyllis J. MullenixCorresponding author contact information, Pamela K. Denbesten, Ann Schunior, William J.
Kernan, Neurotoxicity of Sodium Fluoride in Rats, Neurotoxicology and Teratology, Cilt: 17, Sayı: 2, Mart-Nisan
1995, Sayfa: 169-77.
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Stan C. Freni, Exposure to High Fluoride Concentrations in Drinking Water is Associated With Decreased Birth
Rates, Journal of Toxicology and Environmental Health, Cilt: 42, Sayı: 1, Ocak 1994, Sayfa: 109-121.
Yunpeng Ding, YanhuiGao, Huixin Sun, Hepeng Han, Wei Wang, Xiaohong Jia, Xuehui Liu, Dianjun Sun, The
Relationships Between Low Levels of Urine Fluoride on Children’s İntelligence, Dental Fluorosis in Endemic
Fluorosis Areas in Hulunbuir, Inner Mongolia, China, Journal of Hazardous Materials, Cilt: 186, Sayı: 2–3, Şubat
2011, Sayfa: 1942–46.
– See more at: http://www.zehirsizev.com/anne-cocuk/florurun-8-zarari-ve-florurden-korunmayollari/#sthash.jLubsGCx.dpuf

Kuran’ı neden anlamıyoruz, nasıl anlarız?
Son yıllarını Kuran’ın çeşitli kişilerce yayınlanmış tefsirlerini okumuş, ayetleri tek tek incelemiş, okuduklarının bir
çoğunu anlayabilmek için tekrar tekrar okumuş, çeşitli düşünürlerin, alimlerin ve diyanetin yorumlarını
irdelemiş, İslamiinternet sitelerini araştırmış bir kardeşiniz olarak bu yazıyı kaleme alıyorum.
Kur-an’ı anlamaya çalışarak samimiyetle okuyan birçok insanın söylediği ortak şey; okudum okudum ama birçok
yerini anlamadım.
Anlamıyoruz.
Kendi adıma anlamamamın nedenleri üzerinde çok durdum. Neden anlamıyordum? Sorun Kuran’da mı, yoksa bende
miydi? Yoksa Ateistlerin de dediğin gibi din insanları kontrol altında tutmak için uydurulmuş safsatalar bütünü ve
hatta afyon muydu?
Sonunda bütün bildiklerimi sıfırlayıp her şeye yeniden başlamam gerektiğine ve sadece Kuran’ı ve Resulallah’ın
hadislerini referans almam gerektiğine karar verdim.
Çünkü, fark ettim ki Resulallah’ın vefatından sonra mezhep, itikat, tarikat, fetva, mendup, mekruh, vacip, müstehap,
mübah ve daha onlarca tanım/yorum ortaya çıkmış ve bu tanım/yorumlardan her biri İslam denen olgunun ana
fikrinden uzaklaşıp içinden çıkılamaz bir noktaya gelmesine birer tuğla koymuş ve gerçek İslam ile aramıza kalın
duvarlar örmüş.
Kur-an’ı son kez bana hediye edilen ‘Ahmed Hulusi‘ isimli şahsın ‘Kur-an’ı Kerim Çözümü‘ isimli kitabını
okuyarak anlamaya çalıştım ve bu eser bende yepyeni ufuklar, yepyeni pencereler açılmasına vesile oldu. Ve artık
bazı şeyleri idrak edip kutsal kitabı neden anlamadığımı anlar gibi olmaya başladım. Gibi diyorum çünkü ne
anlattığını tam anlamıyla bilen Resulallah’tır, bizim anladıklarımız anlayışımızın kapasitesi kadardır.
Kardeşim, laf kalabalığını geç sadede gel dediğinizi duyar gibiyim.
Bu uzun girizgâhtan sonra Kuran’ı anlamak için gerekli olduğuna inandığım şeyleri madde madde sıralayayım
isterseniz;
1-) Öncelikle bütün bildiklerimizi ve ön yargılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü eski bilgiler ile
yenilenemiyor insan. Yenilenmek için eskileri eskide bırakmak gerekiyor. Mevlana‘nın dediği gibi ‘Dün dünle
gitti cancazım, artık yeni şeyler söylemek lazım‘
2-) Aman onu öğrenmeyeyim ayıptır, bunu bilmeyeyim günahtır, kavramlarından kurtulup korkularımızın üzerine
gitmeliyiz. Korkularımızla yüzleşmezsek hiçbir şeyi çözemiyoruz. Korkularımız yüzünden öğrenemediğimiz, göz
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ardı ettiğimiz her konu bizim olayın bütününü kavramamız açısından en önemli eşik halini alıyor. İslam’ı sevgi değil
korku dini haline çeviriyor.
3-) İslam dinini ve Kur-an ı anlayabilmek için bilimsel gelişmeleri takip etmeli, tıbbi buluşlardan haberdar olmalı,
astronomik bilgilere göz atmalı ve en önemlisi BEYİN denilen organın çalışma sistemini öğrenmeliyiz. Ki bu gibi
bilgilere ulaşmak günümüzde oldukça kolay ve basit.
İlk üç maddeyi biraz da olsa uygulayabilir, zamanla hayatımıza sokabilirsek dördüncü ve en önemli konuya
gelebiliriz.

4-) Yasaların onlarca maddesi vardır ve bu maddelerin tümü bir tek amaca hizmet etmektedir; adalet. Tıpkı bu
örnekte olduğu gibi Kuran’ın da altı bin küsur ayetinden çıkan bir mesaj var ve o mesajın ne olduğunu anlamaya
çalışmalıyız. Kur-an’ı anlamak istiyorsak ayet ayet değil, bütün olarak değerlendirmeliyiz. Ayetlere takılı
kaldığımız anda bütünden kopuyor, Kur-an’ın vermek istediği asıl mesajı kaçırıyoruz ve ne anlatmak istediğini
anlamıyoruz. 23 Sene gibi kısa bir zaman diliminde inzal olup sonsuza kadar geçerli olan bilgileri ihtiva ettiği
bildirilen bir din şüphesiz ki nazil olduğu devir ile ilgili hükümleri de içinde bulunduğumuz yüz yıla dair hükümleri
de içerir, içermelidir. Bunu aklımızdan çıkarmadan o günkü insanların anlayabileceği ama bize de hitap eden
misalleri, mecazları iyi düşünmeli ve anlamaya çalışmalıyız. Bunu anlamak için bu gerçeklerin anlatıldığı ortamın
yetersizliğini asla göz ardı etmemeliyiz. 600’lü yıllarda verilebilecek misallerin ne denli kısıtlı olduğunu
unutmamalı, bazen farklı konuları açıklamak için aynı örneklerin verilmek zorunda kalındığını mutlaka
düşünmeliyiz.
Son olarak,
Bilimi ve tıbbı takip edenler evrende hakiki manada madde denilen katı varlıkların asla var olmadığını, var olan her
şeyin aslında %99,9 u boşluklardan müteşekkil atomlardan oluşmuş yapıların yansımasının gözümüze göre bizde
madde varmış algısı oluşturduğunu, evrende var olanın sadece dalga boyları (bir çeşit televizyon dalgaları) olduğunu
(bknz: kuantum fiziği), beynimizin kontrolünün bizde olmadığını, beynin her şeyi kendi kendine yaptığını (bknz:
David Eagleman, ‘İncognito’ kitabı) bileceklerdir.
Kuran’ı anlamamamızın nedeni onun eksik veya hatalı olması değil bilgimizin, birikimimizin, bakış açımızın ve
algılama kapasitemizin sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Eminim ki bakış açımızı genişlettiğimiz ve
Kuran’a geçmiş deneyimlerimizden ve zanlarımızdan sıyrılarak bir bütün halinde bilimsel veriler
paralelinde baktığımız anda verilmek istenen ana mesajı anlayacağız.
Sürçü lisan ettiysem affola.
Kaynak : http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani-neden-anlamiyoruz-nasil-anlariz-34299

Tanrı can çekişiyor…
Hey! Siz, tek tanrılı dinlerin mensupları…
Biliyor musunuz; Tanrı ölüyor…
Bilimin ve tıbbın takipçisi olan Amerikalı ve Avrupalı milyonlar her gün tanrı fikrinden vazgeçiyorlar… Maddesel
varlıkların değil elektromanyetik ışınımların dünyasında yaşadığımızı kavrayan, beyin denen mucizevi organın
kendimizi en bitkin hissettiğimizde bile binlerce sinyal gönderip aldığını öğrenen, bilinç denilen gizin her an canlı ve
şuurlu olduğunu tespit eden, rezonans yasası sayesinde kendinden çıkan olumlu veya olumsuz düşüncelerin yine
kendilerine döndüğünü öğrenen milyonlar…
Bilim ilerledikçe tanrı “suya düşmüş tuz gibi” eriyor…

86

Birçoklarına göre İslam adı verilmiş olan dinin esas mesajını yeryüzüne yayacak MEHDİ isimli şahıs görevde… Ah
onu bir de biz anlayabilsek…
Farkında olsanız da olmasanız da İslam nebisinin (Hz. Muhammed’in) ve ondan önceki tüm nebilerin ‘tanrının
kuryeliğini yapan elçi’ olduğu düşüncesi bitiyor. Nebi ve Resullerin tanrının elçisi değil, evrensel sistem ve düzenin
(sünnetullah) idrakine varmış zatlar olduğu Asya’dan Antartika’ya herkesin anlamaya başladığı bir realite haline
geliyor…
‘Tanrı yoktur sadece Allah vardır‘ diyenlerin sesi Amerika’da da, Türkiye‘de de veya sair memleketlerde de iyiden
iyiye duyulmaya başlandı. Elinde sopası, yanında terazisiyle bekleyen, gözüne girmeyi başaranları hurilerle
mükâfatlandıracak gökteki tanrı fikri hızla son buluyor.
Ne yaparsanız karşılığını bulacaksınız, arının, beyninizi temiz tutun, sorgulayın, düşünün, paylaşın, sevin,
yargılamayın ve tüm bunları tanrıya yaranabilmek için değil hakikatinize ermek için yapın diyen Allah fikri
canlanıyor.
Canlanan Allah fikri ile kendimizdeki sonsuz potansiyeli fark etsek insan denen canlının neden ‘yeryüzündeki halife’
olduğunu anlamamız hiç de zor olmayacak. O zaman kendi ellerimizle kendimizi beden hapishanesine (yeryüzüne)
hapsettiğimizi, hüsranda olduğumuzu fark etmemiz o kadar basit olacak ki, kendimize yaptığımız korkunç haksızlığa
büyük bir hayretle şaşıracağız ve ‘andolsun asra, insanlık hüsranda’ uyarısının sadece Kuran’ın tebliğ edildiği
dönemde geçerli olmadığını, her devirde geçerli olduğunu fark edeceğiz.
Din adı altında bildirilenlerin ‘tanrı buyruğu’ değil ‘Allah kelamı’ olduğunu bir anlasak, AH bir anlasak…
Not: Yukarıda ‘birçoklarına göre Mehdi geldi ve göreve başladı’ minvalinden bir söz yazmıştım. Mehdi geldi ise Hak
geldi demektir. Hak geldi ise: “De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi,
81)
Batıl yok oluyor, görebiliyor musunuz?
…………………………………………………………………….
İki soru, iki cevap:
Soru 1: Mehdi neden gelecek?
Cevap: Hadislerden anladığımız kadarıyla; düzen nizam kaybolup İslam yaşanmaz hale geldiğinde yeryüzüne İslam’ı
yeniden yayıp insanlara tebliğ etmek için…
Soru 2: Yeryüzünde milyonlarca Müslüman var. Onlarca tarikat, vakıf, cemaat, şeyh, hoca var. Demek oluyor ki
İslam yeryüzünde zaten yaşanıyor. Mehdi’ye ne gerek var?
Cevap: Mehdi geldiyse veya gelmesi bekleniyorsa demek ki yaşanan İslam değil. İslam yaşanıyor olsa Mehdi’ye ne
gerek var?
Saygılarımla…
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanri-can-cekisiyor-35795

İlgili :
KUR’ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ “ALTIN ÇAĞ”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuran-mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm
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Hayallerimiz Bilincimizin Bir Uzantısı Mı?
Hepimiz hayal kurarız. Peki, neden hayal kurarız? Olmasını istediğimiz, yapmak istediğimiz şeyler vardır.
Bunlar gelecek bir zamanda olabilecek şeylerdir. Geçmişi de düşünürüz sık sık. Ancak geçmiş yaşanmış ve
bitmiş olduğu için biz geçmişi düşlemez, düşünürüz sadece.

O zaman belki şöyle de bakabiliriz; Öyleyse, biz belki de geleceği hayal ederek, gelecekten bugüne olmasını
istediğimiz şeyleri çekebiliriz, yani getirebiliriz! Ya da “bize gelen istekler, acaba gelecekten geliyor olabilir
mi?”
Oysa geçmişimize gidebiliyorsak, herhangi bir olay, bugün olmuş kadar bizi etkileyebiliyorsa veya üzüyor,
sevindiriyor, gülümsetebiliyorsa, şu ana da etki ediyordur. Geçmişteki yaşanan bir olayı, geçmişe tekrar tekrar
giderek, ya da o anı, bu ana getirerek bugün olmuş gibi hissedebiliyorsak, değiştirebilir, affedebilir, şifalandırabiliriz.
Aslında birçoğumuz bunu fark etmeden yaparız. Bunu yaptığımız her seferinde geçmişimizden de özgürleşmiş
oluruz. Yani geçmişe şu içinde bulunduğumuz andan etki edebiliriz.

Seçtiğimiz ve yaşadığımız her şey, bizim bilinç düzeyimizdeki oluşumlardır diyebilir miyiz?”
Evde oturduğumuzu ve bir süre sonra düşünmeye başladığımızı varsayalım… Ne yaparız?
Ya geçmişte olan bir ana, ‘bu 5 dakika öncesi bile olabilir’, gideriz veya geleceği düşünürüz. Yani düşleriz. Hayal
kurmaya başlarız. Peki, gelecekten şu ana istediğimiz her şeyi getirebilir miyiz?
Bilincimizde bu ışık yanmışsa ve bize hayallerimizi sınırsız düşleyebileceğimizi, ne düşlersek onu yaratabileceğimizi,
ne düşünüyorsak o olabileceğimizi, geleceğimizi bugünkü hayallerimizin oluşturabileceğini…
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İnsan düşleyebildiği oranda genişler. Ne kadar büyük hayaller düşleyebiliyorsak, “asıl olan kendimizle de o kadar
bağlantıdayız” demektir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsak BİZ oyuz! O halde düşlerimizdeki bizi bulmaya ne
dersiniz? Düşlerimizi uyandırmaya…
O zaman belki şöyle de bakabiliriz; Öyleyse, biz belki de geleceği hayal ederek, gelecekten bugüne olmasını
istediğimiz şeyleri çekebiliriz, yani getirebiliriz! Ya da “bize gelen istekler, acaba gelecekten geliyor olabilir mi?”
Zamanı bilinen ve şu anda çok konuşulan, düz bir zaman çizgisi içinde görmeyip te daha geniş düşleyip, zamanı
dairesel düşlesek… Ya zaman olmadığını düşlesek… O zaman yaratan mı kalır geriye?
Hayal kurarken önceden bildiğimiz her şey bizi etkileyebilir, kendimizi sınırlandırabiliriz veya sınırsız düşünmeyi
seçebiliriz. Mucize bu noktada kendini gösterir! Geçmişte pek çok dahi, sınırsız hayaller kurarak ve olmayanı
düşleyerek bulmuşlardır buluşlarını. Düşüncelerimiz, duygularımızı oluşturuyor. Ve duygularımız, eylemlere
yansıyor. Ve böylelikle yaşamımızı, ailemiz, bulunduğumuz çevre ve ülke, dünya en sonra da, evren oluşturuyor. O
zaman biz bilinçli seçimlerimizle bir bebek gibi masum olabiliriz ve harika düşler kurarak cenneti yaratabiliriz.
Dünyamızı, evrenimizi değiştirebiliyorsak, kaderimizi de ona göre yaşayabiliriz. Neyi seçersek, onun kaderini…
Yaşamımız boyunca karşılaştığımız tüm insanlar, kurduğumuz tüm ilişkiler, olduğunu düşündüğümüz tüm çevremiz,
bizim seçimlerimizsonucunda oluşan bilinç düzeyimizin enerji boyutlarıdır.

Bizler Allah’ın yaratım gücüyüz, yaratıcının kendisiyiz ve yaratım biziz. Ve tüm insanlığa bu yaratıcılık verilmiş.
Beynimizin henüz o kadar az bir kısmını kullanıyoruz ki… Bize gelen bilgi ya da diğer duyu dışı algılamalar,
beynimizdeki bilinç açılımı nedeniyle henüz işlevde olmayan karanlık yanından da geliyor olabilir… Belki de zaman,
bilinçlendikçe hiç kalmayacak! Hayal ettiklerimiz bilincimizin gelişimiyle farklılık göstermektedir. Olmasını
istediğimiz her şeyi hayal edebiliriz ve yaratabiliriz. Bu da, seçtiğimiz anda ray değiştiren tren örneği gibidir. Bize
sadece seçmek kalmıştır!
Ve bu büyük güç, içimizdeki ufacık bir bilinç sıçramasıyla evreni değiştirebilecek
güce sahiptir. Allah’ın bize verdiği bu gücü en iyi şekilde kullanmak, bizim seçimimiz.
Biz bu seçim gücüne ve bilincine sahip olmayı seçebiliriz Ya da bize verilen kader
bu düşüncesiyle yaşamayı seçerek, kendi küçük dünyamızda uyumaya devam edebiliriz… Olumsuz düşüncelerle
hayatımızı tıkamak yerine, bilinçli hayallerle geleceğimizi en iyi şekilde yaratmayı düşleyebiliriz.
Kaynak : http://indigodergisi.com/2013/10/hayallerimiz-bilincimizin-bir-uzantisi-mi/
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İslam’da özel bir hayvan: Kedi
Kedi İslamiyet’te kediler “temizlik” ile simgelenmiştir ve saygın bir yer edinmişlerdir. Hz. Muhammed’in bir kedi
dostu olması Müslümanlar için bir övünç kaynağıdır.

Kedi beslemek sünnettir. Hz. Muhammed, Uhud seferinde, ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca,
kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmış. Ve seferden
döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş
Müezza. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin
Müezza’nın soyundan geldiği kabul edilir. Müezza, muhtemelen bir sokak kedisiydi ve Mekke’nin sıcak kavurucu
çöl sokaklarından Hz. Muhammed’in ilgisi ile kurtulmuştu. Hz. Muhammed, kedisi Müezza’yı o kadar çok severmiş
ki, Müezza bir gün sedirde oturan Hz. Muhammed’in giysisinin ucunda uyuya kalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu
güzelliğe kıyamayan Hz. Muhammed, Müezza’yı uyandırmaktansa giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih
etmiş.

Hz. Muhammed, kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken Sahabe-i Kiram Ebu Nuaym “Ya
Resul o sudan kedi içti” deyince, Resulullah “Onlar en temiz ağıza sahiptirler.” buyurmuş ve abdest almıştır. Daha
sonra da sahabeden Kâb kızı Kebşe isimli bir hanım şöyle anlatıyor: ”Eshab-ı kiramdan kayınpederim Ebu
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Katade’nin abdest alması için bir kaba su koymuştum. Kedi gelip bu kaptan su içiverince Ebu Katâde biraz daha su
içmesi için, kabı kedinin önüne uzattı.

Ebu Bekir Vasiti hazretleri anlatır:
Bir gece Peygamber efendimizi rüyamda gördüm. Bir senedir, o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok
zayıflayıp ayakta namaz kılamaz hâle geldiğimi arz ettim. Evimizdeki kedi yavrulamıştı. Bir gece Peygamber
efendimizi rüyamda gördüm. Bir senedir, o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta namaz
kılamaz hâle geldiğimi arz ettim. Evimizdeki kedi yavrulamıştı. Ben bu sıkıntı içinde düşünürken, bir köpeğin kedi
yavrularından birisini yakalamaya çalıştığını gördüm. Bastonumu vurunca, kaçtı. Kedinin annesi gelip yavrusunu alıp
gitti. Ondan sonra iyileştim; namazlarımı ayakta kılmaya başladım. O gece rüyamda yine Peygamber efendimizi
gördüm. “İyi olmanın sebebi, bir kedinin senin için teşekkür etmesidir.” buyurdu.

Abdurrahman bin Sahr adlı bir sahabe (Ebu Hureyre) sokakta kalmış kedileri götürür onları yedirir severmiş. Resûl-ü
Ekrem Hz. Muhammed’in bundan haberi yokmuş. Sahabelerden biri bir gün Hz. Muhammed’e söylemiş: “Pis
kedileri toplayıp kulübesinde bakıyor!” demiş. Hz. Muhammed o anda bir şey söylememiş. Hz. Muhammed Ebu
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Hureyre’yi daha sonra sokakta görmüş, bu zât bir kedi yavrusu bulmuş. Hz. Muhammed’e sahabenin söylediğini
kendisi de bildiği için Resûl-ü Ekrem Peygamberimiz bir şey söyler diye, kediyi hemen hırkasının içine saklamış.
Resûllah Hz. Muhammed kendisine, hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış küçük bir kedi yavrusu. Hz.
Muhammed yavruyu sevmiş, okşamış, ve o zâta: “Ebu Hureyre utanma, öğün. Sen kedi babasısın.” demiş. O günden
sonra Abdurrahman bin Sahr’a artık Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hitap ettiği gibi “Ebu Hureyre (Kedi babası)”
hitap edilir . (Buhari: 5, 811).

Bir gün bir sohbet esnasında Resûlullah efendimiz yanındakilere: “Hubbül hırratı minel iman” Türkçesi:”Kediyi
sevmek imandandır” buyurmuş. “Niçin?” diye sormuşlar. “Ebu Hureyre bilir” demiş başka bir şey
söylememiştir. Kendisi de bir kedi dostu olan ve Peygamberimizin hadislerini aktaran Ebu Hureyre, Hz.
Muhammed’in kedilerin ticari alım satımını yasaklattığını söyler. Hatta Ebu Hureyre’nin aktardığı hadislerde
“kedisini kapatıp aç bırakan bir kadının cehennemde çektiği cezadan.” bahsedilir. Mesaj oldukça açıktır. Kedilere iyi
muamele şarttır. Bu hadislerden dolayı çocukluğumuzda kedilerin canını acıtanlar için hep aynı şey söylenir dururdu.
“Bir kediyi öldürürsen yedi cami yaptırman gerekir.”

İslamiyet’teki bu gizli kedi sevgisi sebebi ile İslam ülkelerinin sokakları kedilerle doludur. Ebu Hureyre kısa sürede
İslam aleminin en önemli ve en güvenilir sahabelerinden birisi oldu. Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisini çok
seviyordu ve yanından ayırmıyordu.
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Hazret-i Ebu Hüreyre, Peygamber efendimizin hep huzurunda ve yanında bulunduğu için, pek çok hadis-i şerif işitip
rivayet etmiştir. Gece gündüz Peygamber efendimizin yanından ayrılmaz, ondan duyduğu hadisleri öğrenmeye
çalışırdı.

Bir gün namaz kılarken bir yılan Hz. Muhammed’e arkasından yaklaşmış ve Hz. Muhammed’i sokmaya kalkışmış.
İşte tam o sıra oralardan geçen bir adam Hz. Muhammed’in zor anına yetişip kedisini yılanın üzerine salmış. Ve
bilindiği üzere yılanın amansız düşmanı olan kedi, yılanı boğmuş. Yılanın zehirli ısırığından kedi sayesinde kurtulan
Hz. Muhammed kedinin sırtını okşamış. O günden beridir de kediler sırt üstü yere düşmezlermiş. Bediüzzaman Said-i
Nursi gibi bazı alimler kedilerin çıkardığı mırmırların “Ya (Er) Rahim, Ya (Er) Rahim” şeklinde bir dua olduğunu,
kedilerin bu şekilde şükredip, zikrettiklerini söylemektedirler.

Hazret-i Ebu Hureyre anlatır: “Bir gün elbisemin içinde küçük bir kedi taşıyordum. Resulullah efendimiz beni
görünce, ‘Nedir bu?’ diye buyurdu. Ben de; ‘Kedicik!’ dedim. Bunun üzerine Resulullah, “Ey Ebu Hureyre”
buyurdu. Yani kediyi seven, onlara ana babalık eden kimse buyurdu.”
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Bir gün Ahmed Rıfâi hazretlerinin paltosunun eteğinde, kedisi gelip uyudu. Namaz vakti geldi, kediyi uyandırmaya
kıyamadı. Bir süre onu şefkatle seyretti. Uyanmayacağını anlayınca Hz. Muhammed’in yaptığı gibi kedinin yattığı
yeri kesip namaza gitti. Geldiğinde kedi uyanıp oradan gitmişti. Kesik parçayı paltosuna dikti.
“Eshab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de, sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, “Her canlı
hayvana yapılan iyilikte sevap vardır” buyurdu.” (Hadisi nakleden: Buhari)

Ebu Bekir Vasiti hazretleri anlatır: Bir gün giderken başımın üzerinde bir kuş uçmaya başladı. Dalgınlıkla kuşu
yakaladım. O elimde iken, başka bir kuş daha uçuyordu. Elimdeki kuşun annesi sanarak kuşu elimden bıraktığım
anda, kuş öldü. Buna çok üzüldüm. O günden sonra bende bir sıkıntı başladı ve bir sene geçmedi. Bir gece
Peygamber efendimizi rüyamda gördüm. Bir senedir, o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta
namaz kılamaz hâle geldiğimi arz ettim. O zaman; “Bunun sebebi, o kuşun, senden şikâyetçi olmasıdır” buyurdu.

Evimizdeki kedi yavrulamıştı. Ben bu sıkıntı içinde düşünürken, bir köpeğin kedi yavrularından birisini yakalamaya
çalıştığını gördüm. Bastonumu yere vurunca, kaçtı. Kedinin annesi gelip yavrusunu alıp gitti. Ondan sonra iyileştim.
Namazlarımı ayakta kılmaya başladım. O gece rüyamda yine Peygamber efendimizi gördüm. “İyi olmanın sebebi, bir
kedinin senin için teşekkür etmesidir.” buyurdu.

94

Hiçbir hayvana eziyet, işkence etmek, suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmek caiz değildir. Hayvana işkence
etmek, gayrimüslim vatandaşa işkence etmekten daha büyük günahtır. Gayrimüslim vatandaşa eziyet etmek de
Müslüman’a eziyet etmekten daha büyük günahtır.
Peygamberimizin eşi Hz. Aişe (r.a.) diyor ki: “Benle Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, daha önce kedinin ağzını
dokundurup su içtiği bir kaptan su alıp guslettik.”
Urve bin Zübeyr, Hz. Aişe (r.a.)’dan aldığı rivayete göre şöyle demiştir: “Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’in yanından
kedi geçerken su kabını ona iyice meylettirir, kedi su içtikten sonra Efendimiz arta kalanı ile abdest alırdı.”
Enes bin Malik (r.a.)’den yapılan rivayete göre, şöyle demiştir: Resûlüllah (a.s.) Efendimiz Medine’de Bathan denilen
yere çıktı ve “Ya Enes! Benim için abdest suyu doldur” buyurdu. Ben de suyu doldurup hazırladım. Resûlüllah (a.s.)
tabii ihtiyacını giderdikten sonra su kabına doğru gelirken bir kedi o kaptan su içmeye başlamıştı. Bunun üzerine
Resûlüllah (a.s.), o su içinceye kadar durup bekledi. Sonra ben bunun (hükmünü) sorduğumda buyurdu ki:
“Ya Enes! Doğrusu kedi de ev eşyasından biridir, bir şeyi kirletmez ve murdar da yapmaz…” (Hadisi Hakim elNişaburi, Müstedrek’te rivayet ettikten sonra, iki Şeyh’in (Buharî ve Müslim’in) şartlarına göre, sahihtir, demiştir.
Aynı hadîsi az değişik bir ibareyle Darekutnî de rivayet etmiştir).
Peygamberimizin eşi Hz. Aişe (r.a.) tarafından yapılan rivayete göre Hz. Muhammed şöyle demiştir: Resûlüllah (a.s.)
Efendimiz: “Şüphesiz ki kedi necis (pis) değildir, o da ev halkından bazısı gibidir” buyurdu.
İmam Şafii’ye göre, kedi su içtikten sonra arta kalanı temizdir. İmam Mâlik’e göre, kedinin artığı temizdir. İmam
Ahmed bin Hanbel’e göre, kedinin artığı temizdir, onunla abdest almak mekruh değildir.
Alıntı : http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/432298-islamda-ozel-bir-hayvan-kedi

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2013/01/18/kedi-mirlamasi-en-iyi-stres-ilaci
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Kendi kendini Organize eden Kuantum Evren
Onlarca yıllık Kuantum Yerçekimi problemine olan yeni bir yaklaşım; temellere geri dönüyor ve uzay ve
zaman yapıtaşlarının birbirlerini nasıl desteklediklerini gösteriyor.

“Evren, gerçeği itibariyle holografik tümel yapıdır. Ancak bu tümel yapı, sonsuz sayıda, bakılınca parçacık
özelliği gösteren değişik frekanslı dalgalardan oluşmuştur!… Her dalgaboyu paketi ancak kendi türünden
olan dalgalar tarafından algılanabilmektedir!… Böylece de çokluk kavramı ortaya çıkmaktadır. Sonsuz
sayısız dalgalardan, titreşimlerden ibaret, tasavvuf ehlinin “hayâl” olarak nitelendirdiği bir evren !!!…”
“Atomaltı bulutumsu hareketlerinin holografik özellik gösterdiği deneylerle gösterilmiştir. BOHM’un tesbit ettiği
ilginç bir durum da, ATOMALTI PARÇACIKLARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ olduğudur. Bu ilişki, parçaların
bütün tarafından organize edildiğini ortaya koymaktadır. Yani, atomaltı parçalar bağımsız değildir; gizli bir
düzen tarafından organize edilmektedir.”
AHMED HULÛSİ, TEK’İN SEYRİve DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ’nden
Uzay ve zaman nasıl meydana geldi? Fiziksel dünyamız için uygun ortam olarak hizmet eden dört-boyutlu düz
boşluğu nasıl biçimlendirdiler? Çok küçücük uzaklıklarda neye benziyorlar? Bunun gibi sorular, modern bilimin
dışarıdaki sınırında yatmaktadır ve Einstein’ın Genel İzafiyet Teorisi’nin Kuantum Teorisi’yle uzun zamandır
aranılan birleşimi Kuantum Yerçekimi Teorisi için olan araştırmayı yürütmektedirler.
İzafiyet Teorisi; geniş skalalardaki uzay-zamanın yerçekimi kuvveti olarak algıladığımızı meydana getirerek, sayısız
farklı şekilleri nasıl aldığını anlatmaktadır. Bunun tersine Kuantum Teorisi; fiziğin kanunlarını yerçekimsel etkileri
atomik ve atoamaltı skalalarda bütünüyle görmezlikten gelerek anlatmaktadır. Kuantum Yerçekimi Teorisi; uzayzamanın doğasını çok küçük skalalarda -bilinen en küçük temel parçacıklar arasındaki vakumlarda- kuantum
kanunlarıyla ve muhtemelen bazı temel elementlere dayanarak anlatmayı hedeflemektedir. Süperstring Teorisi; bu
rolü doldurmada çoğu kez önde gelen aday olarak nitelendirilmiştir, fakat bu ısrarlı soruların hiçbirine hâlâ bir
yanıt bulamamıştır. Bunun yerine; içindeki kendi mantığını takip ederek ve mümkün sonuçların şaşırtıcı çeşitliliğine
yönlendirerek, yeni ilginç bileşenlerin daha da karmaşık katmanlarını ve onların aralarındaki ilişkileri ortaya
çıkarmıştır.
Son birkaç sene boyunca olan ortak çalışmamız, teorik fiziğin otobanına bunca kez seyahat edilmiş olana gelecek
vaat eden bir alternatifi geliştirmiştir.O neredeyse utandırıcı şekilde basit bir formülü takip etmektedir: Birkaç çok
temel bileşeni alın, iyi bilinen kuantum prensiplerine göre (hiçbiri tuhaf değil) biraraya getirin, iyice karıştırın,
çökeltin- ve… Kuantum uzay-zamanı oluşturdunuz. İşlem laptop üzerinde bir benzerini yapmak için bile basittir.
Farklı bir şekilde söylenirse, boş uzay-zamanı ve çok geniş sayıdaki dakikayı yapısız parçalardan oluşan önemsiz
bazı cisimler olarak düşünürsek ve daha sonra da o mikroskobik temellerin Yerçekimi ve Kuantum Teorisi tarafından
belirlenen basit kanunlara göre birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına izin verirsek; kendilerini pek çok şekilde
gözlemlenmiş, evren olarak gözüken bütüne kendiliklerinden düzenleyeceklerdir. Bu, moleküllerin kendilerini
kristalimsi veya amorf katı’ya çevirmelerine benzer şekildedir. Uzay-zaman daha sonra dikkatle hazırlanmış düğün
pastasından, basit bir wog tavada çevirilmiş kızartmaya benzeyebilir. Üstelik; Kuantum Yerçekimi’ne olan diğer
yaklaşımlarımızdan farklı olarak, tarifimiz çok dayanıklıdır. Benzetimlerimizdeki detayları değiştirdiğimizde de
sonuç hemen hemen hiç değişmez. Bu sağlamlık, doğru yolda olduğumuza inanmamız için bir sebep verir.
96

Bu muazzam topluluğun her bir parçasını nereye koyduğumuzda sonuç hassas olsaydı, her bir olasının eşit şekilde
oluşması muhtemel muazzam sayıdaki barok tarzındaki şekillerini oluşturabilirdik; böylece de evrenin neden böyle
meydana getirildiği için olan tüm açıklayıcı gücü kaybederdik. Kendi kendine birleştirilme ve kendi kendine olan
organizasyon; fizik, biyoloji ve bilimin diğer alanlarında ortaya çıkar. Harika bir örnek avrupalı çekirgekuşları gibi
geniş grup halindeki kuşların davranışıdır. Bireysel kuşlar sadece ufak sayıdaki yakındaki kuşlarla etkileşime
geçerler, hiçbir lider onlara ne yapacaklarını söylemez. Buna rağmen sürü, bir bütün olarak biçimlenir ve hareket
eder. Sürü; kolektif veya beklenmeden ortaya çıkan, herbir kuşun davranışında belirgin olmayan özelliklere sahiptir.
ANAHTAR KAVRAMLAR:
*Kuantum Teorisi ve Einstein’ın Genel İzafiyet Teorisi, mükemmel mankafalılarda!
Fizikçiler, uzun zamandan beri bu iki teoriyi Kuantum Yerçekimi Teorisi’nin içerisine sadece sınırlı bir başarıyla
uydurmaya çalışıyorlar.
*Yeni bir yaklaşım hiçbir ilginç tamamlayıcı parçayı tanıtmamakta; bunun yerine uzay-zamanın başlı başına
parçacıklarına varolan kanunları uygulamak için alışılmışın dışında bir yolu sağlamaktadır. Parçacıklar, bir
kristaldeki moleküller gibi kendilerine uygun yere düşerler.
*Bu yaklaşım, bildiğimiz dört-boyutlu uzay-zamanın dinamik olarak daha temel bileşenlerden nasıl gün ışığına
çıkabileceğini göstermektedir. Ayrıca, uzay-zamanın düz bir alandan küçük skalalar üzerinde korkak, benzer
elemanların oluşturduğu biçime (fraktala) dönüştüğünü ileri sürmektedir. —Editörler
Kuantum Yerçekiminin Kısa Tarihi
Uzay-zamanın kuantum yapısını ortaya çıkmanın bir süreci olduğunu açıklamak için olan geçmiş girişimler sadece
kısıtlı bir başarıya sahip oldular. Onlar 1970’lerin sonunda başlatılan ve fizikçi Stephen Hawking’in en iyi satılan
‘Zamanın Kısa Tarihi’ kitabında popülerleşen araştırma programı Öklit Kuantum Yerçekimi’nde yerleşmişlerdir.
Kuantum Mekanik’in temel prensibine dayanmaktadırlar: Süperpozisyon.
İster klasik, ister kuantum olanı olsun; herhangi bir obje diyelim ki, kendi pozisyonunu ve süratini karakterize ederek
kati bir haldedir. Fakat oysaki; klasik bir objenin durumu kendine mahsus sayılar kümesi tarafından tanımlanabilir,
kuantum objenin durumu ise çok daha verimlidir. O tüm mümkün klasik hallerin toplamı veya
süperpozisyonudur. Örneğin, klasik bir bilardo topu her zaman için belirli bir pozisyon ve süratin yanısıra tek bir
yörüngeyle hareket eder. Bu çok daha küçük bir elektronun nasıl hareket ettiğinin iyi bir tanımlaması olmayabilir.
Onun hareketi, o anda çok çeşitli pozisyonlar ve süratlerle var olabileceği anlamına gelen Kuantum Kanunları’yla
anlatılmıştır. Bir elektron A noktasından B noktasına herhangi dışarıdan gelen güçlerin eksikliğinde seyahat ettiğinde,
sadece A ve B arasındaki düz çizgiyi almaz; kullanılabilir bütün yolları anında alır. Bu da hep beraber mümkün olan,
birlik olan bütün elektron yollarının nitelikli resmine; Nobel ödülü kazanmış Richard Feynman tarafından formüle
edilen, bütün farklı olasılıkların ağırlıklı averajı olan Kuantum Süperpozisyon’un matematiksel yönergesine
çevirmektedir. Bu yönergeyle, eğer elektronlar Klasik Mekanik’in kanunlarını takip ederlerse; bekleyeceğimiz düz
yoldan uzakta olan belirli dizi pozisyonlardaki ve süratlerdeki bir elektronu bulmanın olasılığını birisi
hesaplayabilir. Parçacıkların davranışını farklı biçimde kuantum mekaniksel yapan ise Kuantum
Dalgalanmalar olarak adlandırılan, tek keskin bir yörüngeden gelen deviasyonlardır (sapmalardır). Birinin dikkate
aldığı fiziksel sistemin büyüklüğü ne kadar küçük olursa; kuantum dalgalanmalar o kadar daha önemli olur.
Öklit Kuantum Yerçekimi, Süperpozisyon Prensibi’ni tüm evrene uygular. Bu durumda, Süperpozisyon farklı
parçacık yollarından meydana gelmeyip; bütün evrenin zamanda yavaş yavaş gelişebileceği farklı yollardan –
özellikle uzay-zamanın mümkün olan belirli şekillerinden oluşmuştur. Meseleyi çözülebilir yapmak için fizikçiler
uzay-zamanın her bir hayal edilebilir bükülmesindense, yalnızca tipik olan genel şeklini ve büyüklüğünü gözönüne
alırlar [Jonathan J. Halliwell tarafından yazılmış olan Scientific American Aralık 1991 sayısındaki ‘’Kuantum
Kozmoloji ve Evrenin Yaratılması’’ makalesine bakın]. Öklit Kuantum Yerçekimi; büyük teknik atlayışı güçlü
bilgisayar benzetimleriyle 1980’ler ve 1990’larda yapmıştır.
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Bu modeller kolaylık için üçgen olarak alınan ufacık yapıtaşlarını kullanarak bükülmüş uzay-zaman geometrilerini
temsil ederler. Üçgen birleşme, bükülmüş yüzeyleri etkili biçimde tahmin edebilir. Bilgisayar animasyonlarında sık
sık kullanılması da bu yüzdendir. Uzay-zaman için, temel yapıtaşları dörtyüzlüler (four-simplices) olarak adlandırılan
üçgenlerin dört-boyutlu genellemeleridir. Üçgenleri köşelerinden beraber yapıştırmak iki boyutlu bükülmüş yüzeyi
oluşturur, dörtyüzlüleri ‘’yüzleriyle’’ birlikte yapıştırmak (bu aslında üç boyutlu dörtyüzdür) dört-boyutlu uzayzamanı oluşturabilir. Ufacık yapıtaşları direkt fiziksel manaya sahip değildirler. Eğer birisi gerçek uzay-zamanı
ultrakuvvetli bir mikroskopla inceleyebilse; küçük üçgenleri görmeyecektir. Onlar yalnızca tahminlerdir. Fiziksel
olarak uygun tek bilgi yapıtaşlarının her birinin sıfır boyuta küçültülmüş olduklarını hayal etmelerinin kolektif
davranışlarından ileri gelmektedir. Bu limitte hiçbirşey blokların üçgen, kübik, beş köşeli veya başlamak için
herhangi birinin karışımı olup olmadığına bağlı olmaz.
Küçük-skala detayların çeşidinin hassasiyetsizliği ‘’evrensellik’’ adının altında devam eder. Bu İstatiksel
Mekanik’de iyi bilinen bir fenomendir, gazlardaki ve sıvılardaki moleküler hareketin çalışmasıdır. Bu maddeler
detaylı bileşimleri ne olursa olsun az çok aynı davranırlar. Evrensellik pek çok etkileşimde bulunan kısımların
sistemlerinin özellikleriyle de ilgilidir ve bireysel bileşenlerden çok daha büyük bir skalada ortaya çıkar.Çekirge
kuşları sürüsü için benzer ifade ise; tek başına olan kuşların renk, büyüklük, kanatboyu ve yaşının sürünün bir bütün
olarak uçma davranışına karar vermede tamamen alakasız olmasıdır. Sadece birkaç mikroskobik detay makroskobik
skalaların içine girer.
Buruşmak
Kuantum yerçekimi kuramcıları bu bilgisayar benzetimleriyle belirli biçimde çok küçük uzaklık skalalarında bir hayli
eğimli olanların, klasik izafiyetin ele alamadığı, çakıştıran uzay-zaman şekillerinin etkilerini keşfetmeye başladılar.
Bu Pertürbatif Olmayan Olarak Adlandırılan Düzen, fizikçilerin tam olarak en çok ilgilendikleri şey; fakat o
alışagelen tükenmez kalem-ve kağıtla yapılan hesaplamalarla büyük ölçüde erişilebilir olan değil. Ne yazık ki bu
benzetimler, Öklit Kuantum Yerçekimi’nin açık bir şekilde gelişmekte olan bir şeyin bir noktası veya evresinde
önemli bir bileşenin eksik olduğunu gözler önüne serdi. Dört boyutlu evrenlerin pertürbatif olmayan
süperpozisyonları’nın doğal olarak değişken olduklarını keşfettiler. Farklı üstüste koyan evrenleri karakterize eden
kısa skalalardaki bükülme; kuantum dalgalanmalarını ortalamaya katkıda bulunan, düz, klasik bir evreni geniş
skalalarda oluşturmayı etkisiz hale getirmedi. Bunun yerine onlar, tipik sınırsız sayıdaki boyutlarla bütün uzayı ufacık
bir topa buruşturarak birbirlerini güçlendirirler. Böyle bir uzayda, uzay muazzam bir hacime sahip olsa da; noktaların
raslantısal çiftleri birbirlerinden ufacık uzaklıktan daha uzakta değildirler. Bazı durumlarda, uzay diğer en uzak
noktadakine gider ve pek çok dallarla Kimyasal Polimer gibi maksimal olarak ince ve uzatılmış hale gelir. Bu
olasılıkların hiçbiri kendi evrenimize uzaktan yakından benzerlik göstermemektedir.
Fizikçilerin bu geleceği olmayan yola yönlendiren varsayımlarını yeniden gözden geçirmeden önce, bu sonucun
sıradışı bakış açısını gözönüne almak için bir duraksayalım. Yapıtaşları dört boyutludurlar, buna rağmen sınırsız
sayıda boyutlara sahip olarak (Buruşmuş Evren) veya iki-boyut (Polimer Evren) uzayı kollektif olarak meydana
getirmektedirler. Boş uzay geniş kuantum dalgalanmalarına izin verdiğinde gen, şişeden bir defa dışarı çıktı mı; boyut
gibi çok temel olan kavram bile değişebilir hale gelmektedir. Bu neticenin boyutların sayısının her zaman verilen
olarak alındığı yerçekiminin klasik teorisinden tahmin edilebilmesi mümkün olamaz. Bu saklı anlam bilim-kurgu
meraklısına biraz hayal kırıklığı olarak gelebilir. Bilim-kurgu hikayeleri ekseriya bölgeler arasındaki kısayolu temin
eden, eğer olmazsa arada dağlar kadar fark olacak olan ince yollardan faydalanırlar. Solucan Delikleri’ni o kadar
heyecanlı yapan onların zamanın seyahat sözünden ve sinyallerin ışık-yayan dalgasından (transmisyonundan) daha
hızlı olmalarıdır. *Solucan Delikleri: Birbirinden uzak hemen hemen düz iki noktayı birbirine bağlayan ince uzay–
zaman tünelidir (Kaynak: http:// www.alternatifforum.org/Bilim).
Böyle bir fenomen hiçbir zaman gözlemlenmemiş olsa da; fizikçiler solucan deliklerinin kuantum yerçekiminin hâlâ
bilinmeyen teorisinin içinde bir kanıt bulabileceğini tahmin etmektedirler. Öklit Kuantum Yerçekimi’nin bilgisayar
benzetimlerinden olan negatif sonuçları gözönüne alındığında; solucan deliklerinin yaşayabilirliği şimdi fazlasıyla
olasılık dışı gözükmektedir.
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Solucan delikleri öylesine muazzam çeşitte gelmektedir ki; süperpozisyona hakim olma eğilimindedirler, onu
dengede tutarlar ve böylece kuantum evren hiçbir suretle küçük fakat son derece birbiriyle bağlantılı çevrenin ötesine
ilerlemez.
Sorun ne olabilirdi? Öklit yaklaşımındaki kaçamak noktası ve yarım kalmış işler için araştırmamızda, wog tavada
kızartarak karıştırmak için kesinlikle gerekli bir bileşenin doğru çıkması için olan canalıcı fikri nihayet tesadüfen
bulduk: Evren, fizikçilerin ‘Nedensellik’ olarak adlandırdığını kodlamalı. Nedensellik demek, boş uzay-zamanın
neden ve etki arasında muğlak olarak ayırım yapmamıza izin veren bir yapıya sahip olmasıdır. O, özel ve Genel
İzafiyet’in klasik teorilerinin tamamlayıcı kısmıdır. Öklit Kuantum Yerçekimi nedenselliğin kavramını dahil etmez.
‘’Öklit’’ ifadesi, uzay ve zamanın eşit olarak işlediğine işaret etmektedir.
Öklit süperpozisyona giren evrenler herzamanki bir zaman ve üç uzay yerine, dört uzamsal yöne sahiptirler. Çünkü
Öklit evrenler zamanın hiçbir bağımsız kavramına sahip değillerdir; onlar olayları belirli sıraya koymak için hiçbir
yapıya sahip değillerdir, bu evrenler içinde yaşayan insanlar da sözlüklerinde ‘’neden’’ veya ‘’etki’’ kelimelerine
sahip olmayacaklardır. Bu yaklaşımı alan Hawking ve diğerleri, hem matematiksel hem de konuşma diline özgü
algılamada ‘’Zaman, hayal ürünüdür’’ demişlerdir. Onların umudu, nedenselliğin nedensel yapıda bireysel olarak
hiçbir etki taşımayan mikroskobik kuantum dalgalanmalardan gelen geniş-skala özelliği olarak ortaya
çıkmasıdır. Fakat bilgisayar benzetimleri o umudu düş kırıklığına uğratmıştır.
Başlıbaşına olan evrenleri birleştirip biraraya getirirken nedenselliği hiçe sayma ve onun süperpozisyonun kolektif
aklı vasıtasıyla yeniden gözükmesini ummak yerine; nedensel yapıyı daha erken evrede dahil etmeye karar verdik.
Metodumuz için olan teknik terim Nedensel Dinamik Üçgenleştirme. Onda biz ilk önce her bir tek yönlü zaman
okunu geçmişten geleceğe gösterip belirleyeceğiz. Daha sonra Nedensel Yapıştırma Kanunları’nı uygulayacağız:
İki durum da kendi oklarının aynı yönde işaret etmesini korumak için birbirine yapıştırılmış olmalı. Durumlar bu
okların yönünde değişmez bir biçimde açılan zaman kavramını paylaşmalı ve asla sabit veya geriye doğru
işlememeli.
‘Uzay bir uçtan bir uca olan formunu zaman ilerledikçe korur; bağlantısız parçalara ayrılamaz veya solucan deliğini
oluşturamaz’. Bu stratejiyi 1998’de formüle ettikten sonra; Öklit Kuantum Yerçekimi’nden farklı, geniş-skala şekle
yönelten nedenseli yapıştıran, son derece basitleştirilmiş modelleri açıklayarak tanıttık. Bu cesaret vericiydi, fakat bu
kanunların tamamen dört-boyutlu evreni dengelemesi için yeterli olduğunu göstermekle henüz aynı şey değildi. Bu
nedenle, 2004’te bilgisayarımız dört-durumun nedensel süperpozisyonunun ilk hesaplamasını bizlere verirken
nefeslerimizi tuttuk. Bu uzay-zaman, gerçekten de geniş uzaklıklarda buruşmuş bir top gibi veya bir polimer gibi
değil de; dört-boyutlu, genişletilmiş bir obje gibi davranmış mıydı? Boyutların sayısı dört olarak çıktığı zamanki
coşkumuzu hayal edin (daha da tam olarak, 4.02 ± 0.1). Herhangi birinin şimdiye kadarki ilk prensiplerden
gözlemlenmiş boyutların sayısını elde etmesinin ilk seferiydi. Bugüne kadar nedenselliği kuantum-yerçekimsel
modellere tekrar koymak üst üste koyan uzay-zaman geometrilerinin değişkenliği için bilinen tek çareydi. Bu
benzetim devam eden bilgisayarsal deney serilerinin ilkiydi, onun vasıtasıyla bilgisayar benzetimlerinden kuantum
uzay-zamanın fiziksel ve geometrik özelliklerini elde etmeye teşebbüs ettik. Bundan sonraki adımımız, uzay-zamanın
geniş uzaklıklar üstündeki şeklini ve gerçekle bağdaştığını çalışmaktı. Bu da, Genel İzafiyet’in tahminleriyleydi.
Bu test, Kuantum Yerçekimi’nin uzay-zaman için belirli bir olağan biçim kabul etmeyen pertürbatif olmayan
modellerinde çok düşündürücüydü. Aslına bakarsak; Kuantum Yerçekimi’ne olan pek çok yaklaşımlar-String Teorisi
de dahil, özel durumlar hariç-onu başarıya ulaştırmak için yeterince gelişmiş değildir. Bizim modelimizin işlemesi
için başlangıçtan beri Kozmolojik Sabite denilen, uzayın madde ve enerjinin diğer formlarının tamamının
eksikliğinde bile görünmez ve önemsiz maddeyi dahil etmesine ihtiyacımızın olduğu çıktı. Bu gereksinim iyi
haberdir,çünkü böyle bir enerji için kozmolojistler gözlemsel kanıt keşfetmişlerdir. Daha da fazlası, fizikçilerin de
Sitter Geometrisi olarak adlandırdığı beklentiden çıkan uzay-zaman, Einstein’ın denklemlerine Kozmolojik
Sabite’den başka hiçbir şey kapsamayan bir evren için isabetli çözümdür.
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Mikroskobik yapıtaşlarını aslında raslantısal bir şekilde biraraya getirerek,- herhangi bir simetri veya tercih edilmiş
geometrik yapıyı dikkate almadan- geniş skalalardaki uzay-zamanın de Sitter evreninin son derece simetrik şekline
sahip olması hakikaten dikkate değerdir.
İlk prensiplerden doğru fiziksel biçimle özünde dört-boyutlu olan evrenin dinamik olarak ortaya çıkması
yaklaşımımızın önemli bir başarısıdır. Bu dikkate değer sonuç, uzay-zamanın temel ‘’atomları’’ olarak bazıları
tarafından henüz tanımlanacak etkileşimler bakımından anlaşılabilip anlaşılamayacağı devam eden araştırmanın
konusudur. Kendimizi Kuantum Yerçekimi modelinin bir takım klasik testleri geçtiğine ikna etmiş olarak; bir diğer
tür deneye, Einstein’ın klasik teorisinin yakalamakta başarısız olduğu uzay-zamanın kuantum yapısını farklı bir
biçimde inceleyene, yönelmenin tam zamanıydı. Gerçekleştirdiğimiz benzetimlerden bir tanesi de Difüzyon
Süreci’ydi. Onda, evrenlerin süperpozisyonun içerisine mürekkep damlası düşüşünün uygun örnekselini bırakıyoruz
ve onun kuantum dalgalanmalar tarafından etrafa nasıl dağıldığını ve bir yandan öbür yana şiddetli sallandığını
seyrediyoruz.Belirli bir zaman sonra mürekkep bulutunun büyüklüğünü ölçmek; bize uzaydaki boyutların sayısına
karar vermemize izin verir.
Netice akıllara bir hayli durgunluk vericidir: Boyutların sayısı skalaya dayanmaktadır. Bir başka deyişle; eğer
difüzyonun kısa bir zaman devam etmesine izin verirsek, uzay-zamanın uzun zaman için izin verdiğimizden daha
farklı boyutlara sahip olduğu gözükecektir. Kuantum Yerçekimi’nde bizim gibi uzmanlaşanlar bile, uzay-zamanın
birinin mikroskobunun çözmesine dayanarak boyutunu nasıl düz bir şekilde değiştirebildiğini güçlükle hayal eder.
Açıkça; küçük bir obje uzay-zamanı geniş bir objenin deneyimlediğinden daha farklı, derinlemesine bir şekilde
deneyimler. O objeye, evren parçalanmış yapıya benzeyen bir şeye sahiptir.Parçalanmış evren, boyutlandırma
kavramının basitçe varolmadığı tuhaf bir evrendir. Kendine benzerdir, bu da bütün skalalarda aynı görünmesi
manasına gelmektedir. Bu da hiçbir cetvelin olmadığını ve diğer karakteristik büyüklükteki hiçbir objenin ölçme
çubuğu olarak hizmet veremeyeceğini açıkça belirtmektedir. ‘’Küçük’’ ne kadar küçüktür? Aşağı yukarı 10-34 metre
büyüklüğünün aşağısına doğru kuantum dalgalanmalar artan bir şekilde belirli hale gelse de; kuantum evren
bütünüyle klasik, dört-boyutlu de Sitter evreni tarafından iyi tarif edilmiştir. Birinin böylesine kısa uzaklıklara olan
klasik tahmine güvenebilmesi bir hayli hayret vericidir. Evren için hem çok erken tarihinde, hem de çok uzak
geleceğinde önemli dolaylı anlatımlara sahiptir.
Bu en uzak noktaların her ikisinde de evren etkili bir şekilde boştur. Yerçekimsel kuantum dalgalanmalar başlangıçta
o kadar muazzam olmuş olabilir ki; madde zar zor kendini göstermiştir, o yuvarlanan okyanus üzerine fırlatılmış
ufacık bir yığındır. Bundan milyarlarca sene sonra, evrenin hızlı genişlemesinden dolayı, madde o kadar
seyreltik (dilüe edilmiş) olacaktır ki; aynı şekilde ufak bir rolü oynayacaktır veya hiçbir rolü
oynamayacaktır.Tekniğimiz her iki durumdaki uzayın biçimini açıklayabilir. Bütün bunlara rağmen daha kısa
skalalarda uzay-zamanın kuantum dalgalanmaları o kadar kuvvetli hale gelirler ki; geometrinin klasik, içgüdüsel
düşünceleri hep birlikte bozulur. Boyutların sayısı klasik dörtten iki civarının değerine düşer. Tüm bunlara rağmen
söyleyebildiğimiz kadarıyla, uzay-zaman hâlâ süreklidir ve herhangi bir solucan deliğine sahip değildir. Son
zamanlardaki fizikçi John Wheeler ve diğer pekçoklarının hayal ettiği gibi, fokurdayan uzay-zaman köpüğü kadar
azgın değildir. Uzay-zamanın geometrisi standart olmayan ve klasik olmayan kanunlara uymaktadır, fakat uzaklık
kavramı hâlâ uygulanmaktadır.
Biz şu anda daha da ince skalaların derinlemesine araştırmasını yapma sürecindeyiz.Bir olasılık belirli bir başlangıcın
altında evrenin kendine-benzer ve tüm skalalar üstünde aynı gözükmesidir. Eğer öyleyse uzay-zaman, stringlerden
veya uzay-zamanın atomlarından meydana gelmemiştir; ne var ki sınırsız bir can sıkıcı bölgeden meydana gelmiştir:
Başlangıcın biraz altında bulunan yapı, her bir küçük skalada basitçe sonsuz olarak kendini tekrar edecektir.
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Fizikçilerin bizim gerçekçi özelliklerle daha önce oluşturduğumuz kuantum evrenden daha az az bileşenlerle ve
teknik araçlarla nasıl kurtulabildiklerini hayal etmek güçtür. Bizim hâlâ pek çok test ve deney gerçekleştirmeye
ihtiyacımız var. Örneğin, maddenin evrende nasıl davrandığını ve maddenin evrenin baştan başa olan biçimini sırayla
nasıl etkilediğini anlamaya ihtiyacımız var.
Kuantum Yerçekimi için olan herhangi bir aday teoride olduğu gibi; manevi değerler veya inançlar mikroskobik
kuantum yapıdan elde edilmiş gözlemlenebilir sonuçların tahminidir. Onlar bizim modelimizin gerçekten de kuantum
yerçekiminin doğru teorisi olup olmadığına karar vermede en büyük değerlendirme ölçütü olacaklardır.
Yazanlar: Jan Ambjorn, Jerzy Jurkiewicz ve Renate Loll (Scientific American Dergisi,Temmuz 2008 Sayısı, Sayfalar 4249)
Çeviren: Esin Tezer

Müzik ve Beyin
Müziğin vücudumuzdaki hormonlar ve diğer kimyasallar üzerindeki etkisi
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Müzik çok geniş bir şekilde duygusal alanlarımızı etkilemektedir. Bir çok insan bile bilmeye ruh halini ve sinir
sistemini canlandırmak için müziği kullanır. Bu kafein ve diğer uyarıcıları kullanmak gibidir.
Müziğin kabile tabanlı toplumlarda ilaç niyetine şifa vermek için kullanıldığı bilinmektedir.
Çağdaş toplumlarda da müzik sağlık sorunları ile birlikte farklı alanlar için de kullanılmaya başlanmıştır.
• Ağrı ile baş etme
•

Rahatlama, gevşeme

•

Psikoterapi

•

Komadan çıkma

•

Zihinsel gelişim

•

Beyin cerrahları operasyon sırasında konsantrasyonlarını arttırmak için.

•

Askerler hareketlerini ve işbirliğini koordine edip verimi arttırmak için.

•

İşçiler dikkat toplamak ve uyanık kalmak için.

•

Sporcular motivasyon ve dayanma güçlerini arttırmak için.
Bunlar müziğin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır.
Tamam da müzik vücudumuz ve ruhsal yapımızdaki bu değişiklikleri nasıl meydana getiriyor ?
Bir şeylerin vücudumuzda ve ruhsal durumumuzda değişikliklere sebep verebilmesi için çeşitli biyokimyasal
reaksiyonların oluşması gerekiyor.
Beyin müziği algıladığında, peş peşe meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar oluşur.
Yapılan araştırmalarda, müziğin beynin sinyallerini değiştirdiği ve bunu yaparken de beyin ile vücut arasındaki
mesajlaşmayı sağlayan hormon, neurotransmitter, cytokine ve proteinleri kullandığı ispatlanmıştır.Aşağıda konuyu
biraz daha anlamak için bu kimyasalların tanımlarını eklemek istedim.

Hormonlar

http://www.longevitysage.com/the-hormonal-magic-of-qi-gong/
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“Özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokuları fonksiyon düzenleyici bir etki
meydana getiren ve çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşikler “hormon” olarak tanımlanır. Hormon
kelime olarak “uyarma” anlamına gelmektedir.Kısaca hormonlar;canlı yapıdaki hücreler arası yönetim
tarafından,belirli bir amaca yönelik olarak, bazı organlardan,dokulardan veya hücrelerden salgılatılan ve bunlara
duyarlı olan diğer doku ve organlar üzerinde fizyolojik kontrol etkileri olan maddelerdir.
Hormonlar vücudumuzun doğal olarak ürettiği kimyasal maddelerdir ve üzerlerinde belirli bir etki yarattıkları çeşitli
dokulara kan yoluyla taşınırlar.”
Deniz Baysal
kaynak: http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/EHSM/1214/unite10

Ruh rengarenktir: Bedenimiz ışıldayan
renklerle bezenmiş
Şimdi sizinle bir parçanızı tanımanız için küçük bir test yapalım. Gözlerinizi kapatın ve evinizde çocuğunuzun
odasına doğru ilerlediğinizi imgeleyin. Olmasa bile çocuğunuz varmış gibi hayal edin.

Şimdi çocuğunuzun odasına girin ve çocuğunuzun elinde pastel boyalarla duvarları
boyadığını görün. Onu gördüğünüz anda ne yaparsınız?
Pastel boyayla duvarları boyayan çocuğunuza hemen müdahale eder misiniz, ona bağırır ve hemen
boyaları mı alırsınız, yoksa yavaşça yaklaşıp bu yanlış deyip, bir bezle duvarı eski haline mi getirmeye
çalışırsınız? Veya çocuğu serbest mi bırakırsınız?
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Eğer çocuğa müdahale ediyorsanız üzgünüm, siz de sistemin bir parçası haline gelmişsiniz demektir,
hem de toplumun büyük çoğunluğu gibi. Aynı işlemi geçtiğimiz aylarda devlet babanın adamları da
yaptı, içindeki çocukla barışık olan olgun kimselerin rengârenk boyadıkları merdivenleri yıkayıp, eski
gri haline getirdiler. Peki neden bu renklere olan müdahale?

Onların yaptıklarıyla çocuğumuza yaptığımızın bir farkı yok esasında.
Elbette çocuğu sorumsuz yetiştirelim demiyoruz ama kendi odasında, kendi yaşam alanında en
azından bir duvarda, rengârenk bir dünya yaratmanın ve boyamasının ne sakıncası olabilir ki, bunun
kime zararı var? Niye daha çocukken hayal dünyasını ve özgürlüğünü elinden alıyoruz, bunun
arkasında bize dikte ettirilen fikir ne? Neden devlet bizim gibi renklere tahammül edemiyor… Bu
soruyu anlamak çok da zor değil bunun için iş dünyasının “gri” takım elbiseli adamlarına
bakabilirsiniz.
İş dünyasında renkler yoktur, takım elbiselerin hepsi bir örnek, kadın-erkek herkes gri siyah beyaz
elbiselerle gri binalar, gri dosyalar ve renksiz koyu tonlu ofislerde iş yaparlar. Kapitalizmin ve para
kazanma hırsının, gereksiz “ciddiyetinin” rengidir gri. Renklerin olması genel kanıya göre “ortamı
ciddiyetsizleştirir”.

Halbuki doğadan daha ciddi bir oluşum var mıdır, binlerce yıllık?
Doğanın rengi salt gri değildir, ormanlarıyla yeşil, denizleriyle mavi, toprağıyla kahverengi-kızıl,
kumlarıyla sarıdır, çiçekleriyle mordan, kırmızıya varan envai çeşitlerdir. Kısacası hayvan bitki ve her
şeyiyle rengârenktir doğa. Aynı insan ruhu gibi…

Ruh dediğimiz şey rengarenktir
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İnsan ruhunu tek bir renge hapsedemezsiniz, gri siyah beyaza sıkıştırmak insanların çeşitliliğini kabul
etmek değil, onları “tek çeşit” haline getirme arzusundan kaynaklanır ama bu tek çeşitlilik aynı zaman
kişiliklerin de yitip gitmesidir. Örneğin iş başvurusuna gelen 100 insan da griler içinde ki takım
elbiseleriyle gelirler bunlardan biri mavi fular taksa iş verenin aklında 99 gri adam değil (zira hepsi
aynıdır), o mavi fular takan adam kalır (Mavi fularlı adam gibi veya kırmızı elbiseli kız örneğindeki
gibi). Çünkü o kişi sıradanlıktan çıkmış, giysisine “ruhunu” yansıtmıştır. Ruh rengarenktir öyleyse.
Farklı duygular, farklı yönler, farklı bakış açıları ve farklı düşünce şekilleriyle bizi biz yapan şeyler tek
renk değil, farklı renklerin muhteşem bir uyumunu içerir. Çünkü ruh ışıldayan renkleriyle bezemiştir
bedenimizi… Eğer ikinci görüş denilen durugörü ile bir insana bakabilirseniz, aurasının rengarenk
salınım yaptığını, çakralarının yeni renkle parıl parıl ışıldadığını ve karşınızda muhteşem bir renkli
ışıklardan enerji dansı olduğunu görürdünüz.

Peki ne yapabiliriz, griler içine hapsetmeden nasıl ruhumuzun ışığını, renklerini dış dünyamıza yansıtabiliriz?
Tabi ki çocuklarımızdan başlayarak işe başlayabiliriz. Öncelikle çocuğunuzun farklılıklarından dolayı
onu yargılamayın, matematiği kötüyse belki edebiyatı iyidir, her konuda tek düze ve iyi olmak
zorunda olmadığını fark edin. Eğer bir şeyleri yapamıyorsa, bu sorunları olduğu için değil,
başka bir şeyi muhakkak daha iyi yapabildiği içindir.
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“Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal
olduğuna inanarak geçirecektir.” Albert Einstein
Bırakın çocuklarınız renklerin dünyasına girsin, ruhlarındaki bilgeliği ve enginliği renklerin dilleriyle
aktarsınlar. Hatta izin verin ruhunuz odanızı renklendirsin, grilere hapsetmeyin, renklerle bezeyin
odalarınızı. Tek renkle hapsetmeyin, ofisinizi renklendirin, en önemlisi zihninizi renklendirin yani
çeşitliliği kabul edin, bir kuşun yüzemeyeceğini, bir balığın uçamayacağını bir zürafanın ağaca
tırmanamayacağını kabul edin, herkesi kendi doğasında ve çeşitliliğinde kabullenip sevin.
İşte o zaman çeşitlilik aynı doğanın engin renkleri gibi, hayatımızı güzelleştirecek ve renklendirecektir.
Daha da önemlisi bu felsefeyle büyümüş olan çocuklarımız, farklıları daha da farklılaştırmayacak
hepsini bir çeşitlilik olarak görüp birliği yaratacaklardır. Empati ve geniş açılı bir bakış açısıyla,
ruhlarının renklerini Dünya’larına yansıtmayı öğrenecekler ve adım adım ışıldıyan bir Dünya
yaratacaklardır.

Dekorasyon terapisi: ‘Ruh haline etki eden renkler’

Fizikçiler evrenin dev bir beyin olduğuna ilişkin ipuçları buldular
Evrenin dev bir beyin olduğu, bilimadamları ve bilim kurgu yazarları tarafından yıllardır ileri sürülüyordu.
Bu günlerde fizikçiler bunun gerçekten de doğru olabileceğine ilişkin ipuçlarını açıklıyorlar.
Nature Scientific Reports’da yayınlanan bir araştırmaya göre, evren dev bir beyin gibi genişliyor. Beyin hücreleri
arasındaki elektriksel ateşlenme, adeta galaksilerin genişlemesini yansıtıyor.
Bilgisayar simulasyonları gösterdi ki; internet, insan beyni ve evren gibi farklı ağların gelişmelerinin birbirinin
aynısı.
Araştırmanın yazarlarından, Kaliforniya San Diago Üniversitesi’nden Dmitri Krioukov: “Bu sistemler çok farklı
görünseler bile aynı şekilde gelişmekte ve evrimleşmektedirler.”
Sonuçlar, evrenin gerçekten de beyin gibi büyüdüğünü gösteriyor.
Krioukov, bu araştırmanın evrenin nasıl çalıştığına ilişkin daha derin sorulara neden olduğunu söylüyor.
Ayrıca Krioukov Space.com’da, bunun, fizikçiler için doğanın işleyişi konusundaki anlayış eksikliğimizi gösteren ani
bir işaret olduğunu da söyledi.
Büyük patlamadan kısa bir süre sonraki, evrenin çok genç halini gösteren modelde, atomaltı parçacıklardan daha
küçük olan, uzay-zamanın kuantum birimlerinin oluşturdukları ağların evrenin genişlemesi gibi genişlediği
gözlemlenebiliyor.
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Simulasyonun diğer ağları da aynen yansıttığını buldular. Bazı noktalarda bağlantılar sınırlı şekilde büyürken, bazı
noktaların ise çok çeşitli bağlantılar için bir birleşme yeri haline geldiği belirlendi.
Örneğin, spor sevenlerin çeşitli spor sitelerini takip etmesi gibi sınırlı bağlantılar olduğu gibi, Google veya Yahoo
gibi ağın bir çok yerine bağlanan büyük bağlantılar da olabiliyor.
Burada evrenin düşündüğü söylenmese de, daha önce de işaret edildiği gibi, çok küçük ile çok büyük arasında, ilk
bakışta görünenden çok daha büyük bir benzerlik olduğu vurgulanıyor.

Link: Physicists Find Evidence That The Universe Is A Giant Brain
http://www.themindunleashed.org/2013/07/physicists-find-evidence-that-universe.html

BEYNİNİZ SİZİN GÖRMEDİKLERİNİZİ GÖRÜR

UA doktora öğrencisi Jay Sanguinetti’nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre beynimiz günlük yaşamda hiç farkında
olmadığımız objeleri algılar. Bulgular beynin görsel bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgili kabul edilen modellere meydan
okumaktadır.
Arizona Üniversitesi doktora adayı Jay Sanguinetti yeni bir çalışma yazdı ve “Psychological Science” ( Psikolojik
Bilim) dergisinde online yayımladı. Buna göre beyin, bizim bilinçli olarak belki de hiç algılamayacağımız görsel
verileri işleyip, anlayabiliyor.
Arizona Üniversitesi Fen Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde doktora adayı olan Sanguinetti, çalışmaya katılan kişilere
bir dizi siyah silüet gösterdi. Bunların bazılarında, silüetin dışındaki beyaz boşluklarda gizlenmiş anlamlı ve gerçek
dünyadan objeler vardı.
Saguinetti, danışmanı Mary Peterson ve John Allen ile birlikte çalıştı. Mary Peterson bir psikoloji profesörü ve
Arizona Üniversitesi Bilişsel Bilim Programı başkanı.
John Allen ise yine aynı üniversitede psikoloji, bilişsel bilim ve nörobilimde ordinaryüs profesör. Denekler objelere
bakarken, onların beyin dalgalarını elektroenselogram’da(beyin dalgaları çizelgesi) ya da EEG’de gözlemlediler.
Sanguinetti: “Bu silüetlerin dışında kalan objelerin anlamlarını beynin değerlendirip değerlendirmediğini
sorguluyorduk. En açık soru şuydu: Denek bilinçli olarak görmese bile, beyin bu saklı objeleri
değerlendirerek anlamlandırıyor mu? ”
Sanguinetti çalışmaya katılanlara soyut siyah bir obje gibi görünen resimler gösterdi. Fakat bazen bu siyah
silüetlerin dışında kalan beyaz alanda gerçek objeler gizliydi. Bu resimde, siyah objenin etrafındaki beyaz alanda iki
tane beyaz denizatının hatlarını görebilirsiniz.
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Sanguinetti’nin verileri cevabın “evet” olduğunu söylüyor.
Çalışmaya katılanların beyin dalgaları gösterdi ki, kişi resmin dışındaki objelerin bilinçli olarak farkına varmasa bile,
beyni yine de bu şekilleri anlamlandırabilecek düzeye kadar değerlendiriyor.
Sanguinetti “Beyinde anlamlı değerlendirmeyi gösteren bir imza var.” dedi. N400 denen ortalaması alınmış beyin
dalgalarının zirve noktası, beynin bir objeyi fark ettiğini ve bunu anlamlandırdığını gösterir.
Peterson şunları söyledi: “Bu, şekil gösterildikten yaklaşık 400 milisaniye sonra-yarım saniyeden kısa bir süreoluşur. Beyin dalgalarına bakıldığında, yukarı doğru ve aşağı doğru bir eksen çizgisi görülür. Eksenin
aşağısındaki negatif dalgalara N denir, eksen üstündeki pozitif dalgalara ise P denir. N400 ise, resim
gösterildikten yaklaşık 400 milisaniye sonra oluşan negatif bir dalga formudur.
N400’ün oluşması, deneklerin beyinlerinin şeklin dışında kalan alanlardaki figürleri anlamlandırdıklarını
göstermektedir.
Peterson: “Deneyimizdeki katılımcılar şeklin dışındakileri görmüyorlar belki ama yine de beyin imzaları bu
şekilleri anlamlandırdıklarını gösteriyor. Ancak beyin gördüklerini anlamlandırmayı reddediyor. Beyin
gördüklerini anlamlandırmayı reddederse sizde bunların asla farkında olmazsınız.”
Sanguinetti: “Ayrıca deneysel kontrol için tuhaf silüetlerimiz de var. Bunlar ortası siyah ve etrafında anlamlı
birşey olmayan garip şekiller.”
Denekler, reel dünyada bulunmayan gerçekten tuhaf silüetler gördüklerinde, N400 dalgası EEG’de görülmüyor. Bu
da, beynin resimde anlamlı bir obje algılamadığını gösteriyor.
Peterson : “ Bu gerçekten büyük bir şey. Beynin, deneklere gösterdiğimiz şekli ve silüetlerde saklanmış
objelerin anlamlarını değerlendirdiğine dair nöral kanıtımız var.
Sanguinetti: “Bulgular bizi, birey şekli algılamazken beynin neden bunu değerlendirmeye aldığını sormaya
yönlendiriyor. Görme ile ilgili araştırmalardaki geleneksel görüşe göre bu, kaynaklar bakımından kayıp
olacaktır. Dış taraftaki objeyi nihayetinde görmeyeceksen, o zaman beyin neden tüm bu değerlendirme
kaynaklarını boşa harcasın ve şekli anlamlandırma seviyesine dek işleme soksun?”
Peterson: “Pek çok teorisyen bunun nedeni olarak, beynin değerlendirme sürecinin çok enerji gerektirdiğini ve
beynin sadece algılanacak şeyler üzerinde değerlendirmeye zaman ayıracağı olduğunu söylüyorlar. Ama
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aslında beyin neyi algılayacağınıza karar veriyor ve tüm bilgiyi değerlendiriyor. Sonra da en iyi
anlamlandırmanın ne olduğunu belirliyor. Bu, beynin her daim ne ile uğraştığına açılan bir pencere. Sürekli
olarak farklı olasılıkları inceliyor ve olan ile ilgili en iyi anlamlandırmayı buluyor. En iyi anlamlandırma da
duruma göre değişiklik gösterebiliyor.
Peterson’un iddiasına göre beyinlerimiz, görsel girdi engelinde incelemeler yapıp, bilinçli olarak algılamamız
gereken en önemli şeyleri, tehlike ya da yemek gibi, belirlerken evrimleşmiş olabilir.
Peterson ve Sanguinetti ileriki çalışmalarında beyinde anlam değerlendirmenin oluştuğu belirgin bölgeleri bulmayı
planlıyorlar.
Peterson: “ Bu konuda beyinde hangi bölgelerin aktif olduğunu bulmaya çalışıyoruz. EEG bizlere bu
değerlendirmeyi ve zamanını gösteriyor. Ama beynin hangi bölgesinde olduğunu söylemiyor. Nerede ve nasıl
oluştuğunu anlamak için beynin içine bakmak istiyoruz.”
Sanguinetti’nin deneklerine resimler sadece 170 milisaniye boyunca gösterildi. Ama yinede beyinleri, saklı objeleri
anlamlandırmak için gerekli kompleks işlemleri tamamlayabildi.
Sanguinetti: “ Gözbebeklerimize gelen tüm karmaşıklığı yorumlamamıza yardım etmek üzere, beyinde
gerçekleşen pek çok süreç var. Beyin bu bilgiyi çok kısa sürede değerlendirip anlamlandırabilir.”
Sanguinetti’nin çalışması göstermektedir ki, günlük yaşamımızda, mesela sokakta yürürken, görsel ortamda beynimiz
pek çok anlamlı obje tanımlayabilir ama biz bunun sadece az bir miktarının farkına varırız.
Beyin bize en iyisini, bu görsel dünyanın en faydalı olabilecek yorumunu sunmak için çalışıyor. Bu yorumun içinde
görsel girdi olarak tüm bilgi olmak zorunda da değil.
Çeviren : Sıdıka Özemre
Kaynak : http://neurosciencenews.com/neuropsychology-brain-visual-perception-593/

Evren Tümüyle Holografik İlluzyondur:

Evrenimiz Mükemmelce Detaylandırılmış, Devasa bir Holografik illüzyon
Günlük yaşamımızda, gerçekte bir hologramda yaşadığımızın ve varoluşumuzun sadece holografik bir projeksiyon
olduğunun farkında değiliz.
Gerçek diye inandığımız herşey, fiziksel dünyamız, gerçekte bir illüzyondur ve bu durum 20. yüzyılın en dikkate
değer teorilerinden birisi olan holografik evren teorisi ile kanıtlanmıştır.
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Üniversite ders kitapları veya tez çalışmalarında okunan teori, ya desteklendi ya da çürütülmeye çalışıldı.
Enerji alanlarının, beyinlerimizle 3 boyutlu resim olarak deşifre edilmesi fiziksel dünya illüzyonunu oluşturmaktadır.
Evren, madde gibi gözükse de bir çeşit 3 boyutlu projeksiyondur ve bir hologramdan daha gerçek değildir.
“Beyinlerimiz, nesnel gerçekliği, uzay ve zamanın ötesinde, varoluşun daha derin bir düzeninden, başka bir
boyuttan frekansları yorumlayarak, matematiksel olarak inşa eder.
Beyin holografik evrende bir hologramdır.”
Bohm ve Pribram’ın dünyaya yeni bir yolla bakmamızı sağlayan teorilerinin özü budur.
Teorileri, ister lise, ister üniversite veya başka bir yüksek öğrenim kurumunda olsun, kendi görüş ve teorilerini sadece
çeşitli ders kitaplarına, kelimeleri ve denemeleri tek gerçekmiş gibi anlatan kitaplara dayandıran her seviyedeki
eğitimli zihinlere bir meydan okumaydı.
Fikir şaşırtıcı ve hatta rahatsız ediciydi. Ancak dünyanın en önde gelen bilim insanlarından ikisi çığır açmıştı: en iyi
kuantum fizikçilerinden biri kabul edilen, Albert Einstein tarafından desteklenen İngiliz kökenli Amerikan
fizikçi David Bohm (1917 – 1992) ve Stanford Üniversitesinde nörofizyolog, kuantum fizikçi olan, algı ve hafızanın
holografik doğası üzerine çalışan Avusturya doğumlu Karl Pribram.
farklı doğrultuda birbirlerinden bağımsız çalıştılar, ancak aynı sonuca ulaştılar ve bu önemli teorinin en başta gelen
destekleyicisi oldular.
İki bilim insanı da kuantum fiziğinde ulaşılan olağanüstü sonuçları açıklayamayan standart teorilerden memnun
değildi.
Paris Theoretical Enstitüsünde Alain Aspect liderliğindeki araştırma ekibi, 1982 yılında dikkat çekici bir deney
gerçekleştirdiler.

Deney gösterdi ki, fiziksel dünyamızı meydana getiren atomaltı parçacıklar boyutu yadsınamaz şekilde holografik
özellik gösteriyor. Bu nedenle “gerçekliğin kendi dokusu” ismi veriliyor.
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Holografik teori, sadece bildiğimiz gerçekliği değil, açıklayamadığımız olguları da içeriyordu.
Teori, paranormal, vücut ötesi deneyimleri, telapti, durugörü ve daha da fazlasını açıklayabiliyordu. Böylece
holografik model daha da fazla bilimsel ve deneysel destek aldı.
Aspect’in deneysel bulguları, evrenin bir hologram olduğununa ve gerçek olmadığına ilişkin delilleri ortaya çıkardı.
Bu deney 20. yüzyılın en önemli deneylerinden biriydi ve belki de bilimin seyrini sonsuza kadar değiştirecekti.
Aspect, çalışma arkadaşları Jean Dalibard ve Gerard Roger, belirli koşullar altında elektron gibi atomaltı
parçacıkların, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar anlık iletişimde bulunabildiğini keşfettiler.
Aralarında 10 cm veya 3 milyar km olmasının bir önemi yoktu. Her parçacık bir şekilde diğerinin ne yaptığını biliyor
gibi gözküyordu.

Bu başarı ile gelen problem, Einstein’ın hiç bir şey ışık hızından daha hızlı iletişim olamaz ilkesini ihlal etmesiydi.
Işık hızından daha hızlı gidebilmek demek zaman sınırının aşılması anlamına geliyordu ki, bu göz korkutan manzara
nedeniyle bazı fizikçiler Aspect’in bulguları dışında başka açıklamalar öne sürmeyi denediler.
Ancak bunlar, “nesnel gerçekliğin varolmadığını temel alan, katıymış gibi gözüken evrenin özünde, hayali,
devasa ve mükemmelce detaylandırılmış bir hologramdır” şeklindeki, daha da radikal açıklamalar için ilham
verici oldu.
Karl Pribram, bu nesnel dünyanın varolmadığını, en azından bildiğimiz veya gördüğümüz gibi olmadığını farketti.
İnanılmaz şekilde, sadece dalgalar ve frekanslar varolmasına rağmen, beyinlerimiz bunları resimlere
dönüştürerek kendi dünyamızı oluşturuyor. Görüyoruz dediğimiz herşeyden beynimiz sorumlu. Pribram,
beynimizin objeleri oluşturma kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor ve hatta David Bohm “uzay zamanı beynimiz
inşa ediyor” şeklinde ekliyor.
Birbirinden bağımsız çalışan bu iki büyük bilim insanının ulaştığı benzer sonuçlar, holografik evren teorisini
mükemmel hale getirdi.
Buna rağmen, Bohm kendi teorisi de dahil hiç bir teoriyi mutlak, kesin doğru şeklinde kabul etmedi.
Şüphe yok ki, David Bohm’un test edilen, doğru olduğu ispatlanan düşünceler ve hatta ötesindekiler, gelecekte daha
karmaşık yöntemlerle daha da ileri götürülecektir.
Çeviren : Hakan Çakmak
Kaynak : http://deusnexus.wordpress.com/2013/01/16/universe-is-a-holographic-illusion/
111

Evren bir hologram olabilir mi? Fizikçiler mümkün olduğunu
söylüyor.

Fizikçilerden oluşan bir çalışma grubu, evrenin büyük bir projeksiyon olabileceğine ilişkin açık delilleri ortaya
koydu.
1997 yılında, teorik fizikçi Juan Maldacena, evrene ilişkin cesur bir model ortaya koydu. Bu modelde, çekim kuvveti,
bölünemeyecek kadar küçük stringlerin titreşimlerinden ortaya çıkıyordu ve bu, fiziğin köklü kurallarının yeniden
yorumlanmasına yol açtı. İçerisinde çekim kuvveti tanımlanmayan, düz basit evren anlayışının yerine, stringlerin
karmaşık matematiği ile dokuz uzay boyutu ve ek olarak zaman boyutu ile evrenin sadece bir hologram olabileceği
açıklandı.
Maldacena’nın fikirleri fizikçileri heyecanlandırdı. Çünkü bu model, kuantum fiziği ve Einstein’ın çekim teorisi
arasındaki tutarsızlıkları gidererek, henuz ispatlanmamış ancak populer olan string teorisini sağlam temeller üzerine
oturtmaktadır.
Modelin fizikçilere önerdiği matematik çözümleme, ikilik diye bilinen problemi, iki temel teorinin birbirlerine
uygulanamayan zorlu problemlerini tek bir modelle çözmeyi sağlıyordu. Ancak Maldacena’nın bu fikirleri açık ve
güçlü deliller bulunana kadar yeterince ciddiye alınmadı.
Japonya Ibaraki Üniversitesi’nde, Yoshifumi Hyakutake ve ekibi, Maldacena’nın varsayımlarının doğru olduğunu
gösteren, oldukça ilgi çeken iki adet çalışmayı ArXiv Bilimsel Çalışma Havuzunda yayınladılar.
Yayınlanan ilk çalışmasında Hyakutake bir karadeliğin iç enerjisini hesapladı. Karadeliğin olay ufku* pozisyonunun,
entropisinin ve diğer özelliklerinin string teorisinin daha önceden bildirdiği şekilde, parçacıkların sürekli varlık
alanına giriş ve çıkışlarıyla belirlendiğini görüldü. Diğer yayında ise, Hyakutake ve ekibi, yerçekimi olmadan evrenin
düşük boyutlu koşullarında iç enerjisini hesapladılar. İki hesaplama da birbiriyle uyumluydu.
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Maldacena, New Jersey Princeton İleri Çalışmalar Enstitüsü’nde bu hesaplamaların doğru olduğunu, kuantum kütle
çekimi ve string teorisine ilişkin bir çok fikrin bu yolla test edilebileceğini belirtti. Bu iki yayının japon
takımının çalışmalarının doruk noktası olduğunu, evrenin doğasındaki bu ikiliğin çözümlemeli testleri olarak çok
önemli olduğunu da ekledi.
Holografik evrenler fikri üzerinde çalışan ilk teorisyenlerden olan, Kaliforniya Stanford Üniversitesi’nde teorik
fizikçi olan Leonard Susskind’in “Karadeliklerin termodinamiği, enerji dönüşümleri, daha düşük boyutlu bir
evrenden kaynaklanmaktadır” şeklinde ifade ettiği fikirler, bugune kadar varsayım olarak kabul edilmişti, ancak
Japon takımın bu çalışmalarda elde ettiği matematiksel sonuçlarla ilk defa olarak doğru olduğu görüldü.
Japon takımının keşfettiği evrenlerden hiçbirinin bizim evrenimize benzemediğini de Maldacena not olarak ekliyor.
Karadeliklerle beraber evrenin 10 boyutunun 8 tanesi, 8 boyutlu bir küre şeklinde biçimleniyor. Yerçekimsiz daha
düşük boyutun kuantum parçacıkları, adeta birbirine bağlı yaylar gibi salınım hareketi yapan bir grup parçacığa
benziyor.
Mldacena, bu iki rakamsal kanıtın, evrenimizin yerçekimsel özelliklerinin kuantum teorisin terimleriyle basitçe
açıklanabileceğine ilişkin umutları arttırdığını da sözlerine ekliyor.
*olay ufku: karadelik-evren sınırı.
Çeviri: Hakan Çakmak
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/11/universe-hologram-physicists_n_4428359.html

“Gökkuşağı” Bir Evrende, Zamanın Başlangıcı Olmayabilir
Eğer farklı ışık dalga boyları, uzay-zamana farklı biçimde uğrasaydı; Büyük Patlama (Big Bang) hiç meydana
gelmeyebilirdi.

Ya evrenin hiç başlangıcı yoksa, ve zaman, evren Büyük Patlamayla var olmadan önce, “sonsuza uzanıyorsa“? Bu,
“Gökkuşağı kütle çekimi” adı verilen bir düşüncenin olası bir sonucu. Bu şekilde adlandırıldı çünkü uzay-zaman
boyunca olan kütle çekimi etkilerinin ışığın farklı dalga boyları tarafından, ‘gökkuşağındaki farklı renkler‘ diye de
bilinen tarafından farklı bir şekilde hissedildiğini varsayıyor.
Gökkuşağı kütle çekimi, bundan 10 sene kadar önce çok büyük cisimlerin dünyasını konu edinen Genel Görelilik
(Genel İzafiyet) ile çok küçük cisimlerin dünyasıyla ilgilenen Kuantum Mekaniği arasındaki anlaşmazlıkları
gidermek amacıyla ileri sürüldü. Bu düşünce, kuantumun kütle çekim üzerindeki etkilerini tam olarak açıklayan bir
teori değil ve büyük ölçüde de kabul görmedi. Fizikçiler yine de şimdi, konsepti evrenin nasıl başladığı sorusu
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üzerine uyguladılar ve “Gökkuşağı kütle çekimi” etkisinin doğru olduğunu keşfettiler. Bu durum uzay-zamanın,
Büyük Patlama Teorisi’nin büyük ölçüde kabul gören resminden çok daha farklı bir başlangıç hikâyesine sahip
olabileceğini düşündürüyor.
Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre devasa nesneler, uzay-zamanı ve ışık da dahil olmak üzere onun
içerisinde hareket eden her şeyi bükerler ve onların eğik bir yol izlemesine neden olurlar. Standart Fizik; bu eğik
yolun, uzay-zamanda hareket eden cisimlerin enerjisinden bağımsız olması gerektiğini söyler. Ancak Gökkuşağı
kütle çekimine göre, enerji yolu etkiler. Mısır’daki Zewail şehrinde bulunan Teorik Fizik Merkezi’nden olan ve Ekim
2013 ayı içerisinde Kozmoloji ve Astro-Parçacık Fiziği Dergisi’nde konuyla ilgili makalesi yayınlanan Adel Awad
şöyle diyor: “Farklı enerjili parçacıklar; farklı uzay-zamanı, farklı kütle çekim alanlarını görürler.”Işığın rengi,
onun frekansı ile belirlenir ve farklı frekanslar, farklı enerjiler demek olduğu için; farklı renklerdeki ışık parçacıkları
(fotonlar), uzay-zaman içerisinde az da olsa farklı yolları izlerler. Bu yolları, onların enerji düzeyleri belirler.
Genellikle bu etkiler çok küçüktür, dolayısıyla, yıldızlar ve galaksilere yönelik yapılan gözlemlerde bu etkiler
neredeyse hiç görülmez. Ancak örneğin, “Gama ışını patlamaları” adı verilen yıldızlara ait patlamalar gibi devasa
enerjiler söz konusu olduğunda, bu farklar tespit edilebilir. Bu patlamalardan yayılan farklı dalga boyları, milyarlarca
ışık yılı boyunca uzay-zamanda ilerledikten sonra, Dünya’ya az da olsa farklı zamanlarda ulaşırlar. Roma’daki Roma
Sapienza Üniversitesi’nde fizikçi olan ve bu işaretlerin olabilirliği üzerine çalışan Giovanni Amelino-Camelia şöyle
diyor: “Bunun böyle olduğuna dair sonuca varmamıza yetecek kadar delil şimdilik bulunmuyor. Ancak
modern gözlemevleri, şimdi bu tür etkileri ölçmek açısından gereken hassaslığı kazanıyorlar ve gelecek
yıllarda da gelişecekler.”
Gökkuşağı kütle çekiminin etkilerini önemli kılacak düzeydeki enerjiler, günümüzde çok az olsa da, “erken evren”
döneminde baskın bir şekilde bulunuyordu. Bu da, her şeyin bugüne kadar düşündüklerimizden farklı bir şekilde
başlamış olabileceğini düşündürüyor.
Awad ve arkadaşları; Gökkuşağı kütle çekiminin birbirinden biraz farklı iki yaklaşımına dayanarak, evrenin
başlangıcıyla ilgili iki farklı senaryo üzerinde duruyorlar: Bir senaryoya göre, eğer zamanı geriye doğru takip edecek
olursanız, evren giderek yoğunlaşacaktır ve sonunda da sonsuz yoğunluğa doğru gidecektir fakat asla sonsuz
olmayacaktır. Öteki senaryoya göre ise, yine evrenin çok yüksek bir yoğunluğu vardır ancak bu defa bu yoğunluk
değeri sonsuz değil, sonludur. Yani, çok yüksek bir yoğunluk değerinde evrenin başlangıç yoğunluğu sabitlenecektir.
İki senaryoda da “TEKİLLİK“; yani, evrenin son derece yoğun olduğu bir nokta, bir başka deyişle, Büyük Patlama
bulunmamaktadır. Awad şöyle diyor: “Bu elbette ki, ilginç bir sonuçtur. Çünkü birçok kozmolojik modelde,
tekillik bulunmaktadır.” Bu sonuç, evrenin belki de hiçbir zaman bir başlangıcı olmadığını göstermektedir. Bunun
yerine zaman, sonsuza kadar geri takip edilebilir.
Ancak tabii ki bu senaryoların gerçeği yansıttığı sonucuna varmak için henüz çok erken.Yine de, bu sonuçlar ilgi
çekici. Araştırmada yer almayan ancak kütle çekiminin kuantum teorisi üzerine olan yapılarını araştıran AmelinoCamelia şunları söylüyor: “Bu makale ve benzer birkaç diğer makale, bu fikrin kozmolojide haklı bir yeri
olduğunu gösterebilir, bu da beni umutlandırıyor.”Kuantum kütle çekiminde, “Gökkuşağı kütle çekimi”
olarak adlandırabileceğiniz özelliğe dair giderek artan örnekler bulmaktayız. Bu durum, gitgide dikkat çeken
bir hal alıyor.”
Yine de, bu konsepti eleştirenler de var. Nordik Teorik Fizik Enstitüsü’nden Sabine Hossenfelder şöyle diyor: “Bu
modelin gerçekle herhangi bir ilişkisi olduğunu hiç sanmıyorum.” Hossenfelder, sözlerine şunları ilave ediyor:
“Büyük Patlama tekilliğinden uzak durmanın tek yolu bu fikir değil. Ayrıca problem, tekilliği kaldırmakla
ilgili değil. Problem, Genel Göreliliği tutarlı bir şekilde değiştirmekle alakalı. Bu sayede, hem Genel
Göreliliğin hem de Parçacık Fiziği Standart Modeli’nin başarıları tekrarlanır.”
Ontario’da bulunan, “Gökkuşağı kütle çekimi” fikrini ilk defa Imperial College London’dan Joao Magueijo ile
birlikte ileri süren Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü’nden Lee Smolin ise şöyle diyor: “Gökkuşağı kütle çekimi,
bana göre çok daha büyük bir fikir olan göreceli lokalitenin (izafi lokalite) sadece bir parçasıdır. Göreceli
lokaliteye göre; farklı uzay-zaman konumlarındaki gözlemciler, bir olayın nerede meydana geldiğine dair bir
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uzlaşıya varmazlar. Bir diğer deyişle, lokasyon da görecelidir. Göreceli lokalite, aynı fikri anlamanın daha
derin bir yoludur.” Smolin, sözlerine şunları ilave ediyor: “Awad ve arkadaşları tarafından yayınlanan
makale ilgi çekicidir ancak bu sonuçlara inanmadan önce, onları göreceli lokalite çerçevesinde tekrar test
etmek isterim. Yazarların farkında olmadan yazdıkları yüzünden, lokaliteyle ilgili sorunlar olacak.”
Araştırmacılar gelecek yıllarda gama ışını patlaması ve diğer kozmik fenomenlerde gökkuşağı kütle çekiminin
etkilerini analiz etmeyi umuyorlar. Eğer keşfederlerse, evrenimizin sandığımızdan daha “renkli” bir geçmişi olduğu
anlaşılacak…
Çeviren: Esin Tezer
Kaynak: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=rainbow-gravity-universebeginning&WT.mc_id=SA_Facebook

Benlik Arınışı
Kimsin? Nesin? Kendini nasıl tarif edersin? Orada doğup büyümeseydin de başka bir yerde doğup büyüseydin
kimliğin değişmeyecek miydi? O halde senin beyin veri tabanını oluşturan hayata bakış açın tamamen göreceli… O
halde senin kimliğinde göreceli…
Görece kimliğini oluşturan beyin veri tabanına bağlı hayat anlayışı halen yaşamış olduğun dünyanı oluşturdu.
Kendine, yakın çevrene ve dünyanın geri kalan kısmına bir bak. Neler görüyorsun? Bir süre için kapa gözlerini…
Neler hissediyorsun?
Beyin veri tabanına kilitlenmiş bir otomasyon ile çalışan milyarlarca beynin oluşturduğu bir dünya. Her kafadan
çıkan veri tabanı endeksli “hani bana” sesleri. Sahip olma ve beklenti halinin neden olduğu karamsar, endişeli ve
hasta olan insanlar.
Sonradan sahip olduğumuz göreceli bir kimlikten öte aslımızı, gerçekliğimizi öğrenmek ve yaşamak için neler
yapmamız gerekir?
Bu konuyu merak eden, sorgulayan, araştıran, çeşitli yöntemler geliştiren ve bu yöntemleri uygulayan ve ulaştığını
yaşayan insanlar ortak bir noktada buluşuyorlar ve diyorlar ki; sen muhteşem bir bilinç varlıksın. Senin beyin veri
tabanının oluşturduğu benliğin bu bilinci örtüyor. Seni gerçekliğinden perdeliyor. Sen benliğinden arınabildiğin
ölçüde gerçekliğine ulaşabilirsin.
Beyninde seni diğer canlılardan üstün kılan beyin ön bölge özelliklerini kullanarak beyin veri tabanı kaynaklı çalışan
amigdalanın etkinliğini azaltabilirsin. Beyin ön bölge güçlendirici ve amigdala zayıflatıcı uygulamaları yaşamının ana
amacı haline getirdiğinde sanal-göreceli kimliğinden kurtulup özgürlüğüne-gerçekliğine kavuşabilirsin.
Uygulamalara önce benliğimizi tanıyarak başlayalım. Benliğin 3 değişkeni(!) vardır.
A. Yaşanılan çevreden ediniliş ve halen edinilen tüm bilgiler (tecrubeler, okul bilgileri, kitabi bilgiler dahil..)
B. Ortak insanlık bilgileri ( toplumda ortak olan gelenek, düşünce, beklenti ve duygulardır)
C. Kişilik özellikleri
Beyin veri tabanını oluşturan bu 3 özellikle kişi sürekli bir biçimde hayatı değerlendirir. Kayıtlı bilgilere “kimlik”
olarak sahip çıkılması, “ben buyum, bana göre” vb. görüşleri düşünce gelişimi yönünden “kilitlenmişlikşartlanmışlık” oluşturur. Bu şartlı bilgiler değer yargılarını tetikleyerek olay ve kişiler iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru115

yanlış gibi düşüncelerle etiketlenir. Düşünceler ise duyguları ortaya çıkarır. Duygular bedende “his”edilir. Duygu ve
düşünce gelişimi benliğin en önemli göstergesidir. Konuşma, tavır ve diğer hareketlere yansıyarak kendini belli eder.
Veri tabanı bilgilerinden düşünce ve duygu gelişimine kadar uzanan süreç beyinde, tam bir otomasyon halinde
gerçekleşir. (Beyin otomasyon sistemi) İşleyen sistem bir makinaya benzer. Duyguların gelişimi dahi mekaniktir.
Beyin otomasyon sistemi bilinçsizliğin göstergesidir.
Dolayısıyla benlik (ego), bilinçsiz beynin eseridir. Arındıkça bilinç hali açığa çıkar.
Benliği oluşturan A ve B maddeleri kişi ve topluma göre değişir. C maddesi olan kişilik özellikleri konusunda
ennegram yöntemiyle 9 temel karakterden hangisine ait olunduğu 2 önemli kaynak* okunarak saptanabilir. Kişinin
kendini tanıması ve dolayısıyla beyin otomasyon çalışma yöntemlerini öğrenmesi açısından büyük avantaj sağlar.
Benliğimizi böylelikle tanıdıktan sonra benlik ürünlerini takibe alacağız. Bizden çıkan tüm düşünce ve duygular ile
bedende oluşan hisleri izleyeceğiz. Onları farketmeye çalışacağız. Beyin otomasyon sistemi işleyişini gözleyeceğiz.
Dışarıdan gelen etkilere beynimizin nasıl kendiliğinden tepki verdiğini göreceğiz. Alınmalar, kızgınlıklar, kıskançlık
hallerinin gelişimini farketmeye gayret göstereceğiz. Şimdilik sadece izleyeceğiz. Başlangıç için bunu başarabilmek
çok önemlidir. Bu gözlem beyin ön bölgesinde kıvılcımlar çaktıracak, beynin dikkat ve akıl işlevlerini güçlendirecek
ve en önemlisi bilincin yükselmesini sağlayacak olan ortamı oluşturacaktır.
Bilme ve gözlem sonucunda oluşan farkındalık halleri bilinç düzeylerinde değişimlere neden olacaktır. Zaman zaman
nedensiz sevinçler içine girilir. Var olmanın o muhteşem hali küçük ölçeklerde tadılmaya başlanmıştır. Ancak geçici
olarak ya da bir kaç kez girilip çıkılan bu haller ardından beyin otomasyonu her fırsatta devreye girecek ve gene sizi
kendiliğinden gelişen düşünce ve duygu seliyle karşı karşıya bırakacaktır. Artık bilinci ve dolayısıyla beyin ön
bölgesini dolaylı değil doğrudan aktif hale gelmesini sağlamak gerekir. Bunun için beyin ön bölgesinin dikkat
özelliği kullanılması en kolay yöntemdir. Gelişen düşünceye ve duyguya ya da bedende oluşan hisse dikkat edilir.
“Ne düşünüyorum” sorusu tam bir dikkat halinde sorulduğunda hiç bir şeyin düşünülemediği farkedilmelidir.
Dikkati o hal içinde tutmak en önemli uygulamalardan biridir. O an geçmiş ve gelecek bilgileriyle dolu olan düşünce
yok olacak, gerçekte her an içinde olduğumuz “an” yükselen bilinç düzeyiyle yaşanmaya başlayacaktır. “An“da
yaşayan beyinde benlik etkisi kaybolur. Artan beyin ön bölge etkinliği beyin otomasyon işlevini durdurur. Artık
güçlenen akıl, ihtiyacı olan bilgileri beyin veri tabanından istediği gibi çağıracaktır. Otomasyon-spontanite
(kendiliğinden) kaybolmuştur. Beyin benlikten arınarak yükselen bilinç kontrolüne girmektedir. Ancak tam arınma
henüz gerçekleşmemiştir.
Yükselen bilinçle tanışan beyin, kararlı halini sürdürebilmekte çektiği zorluk halen devam eder. Yeni bir güç
kaynağına ihtiyacı vardır. Bu kaynak bilimsel gerçeklerle gelir.
Beyin 5 duyu algısıyla varlığın en küçük yapı birimi olan atomlardan oluştuğunu varsaydırır. Atomaltı yapıları
algılayamaz. Bu nedenle atomaltı yapılar soyut olarak ifade edilirler. Ancak bu onların yok olduğu anlamına
gelmez. Teorik fizik atomaltı dünyasını bir frekans okyanusuna benzeterek uygun ve ardışık frekanstaki
titreşimlerin yoğunlaşarak beyinde madde algısının gerçekleştiğini söyler. Aslında tüm varlık tek bir
yapının hologramik görüntüsünden varolmuştur. Beyin bu yapıyı kısıtlı algı sisteminde madde olarak belirler. Beyin
varlığı kendine göre yorumlar. Tıpkı benlik gibi…
Oysa bilinçte atomaltı yapıları gibi soyut bir kavramdır. Ölçülemez, sadece yaşanır.
5 duyu ile algılanan varlığın ıspata ihtiyacı yoktur. Diğer taraftan soyut varlıklar inananlar için var olur. O halde
yüksek bilinç haline ulaşılabileceğine ve varlığın kaynağının tek olduğuna; aklın verdiği sorgulama ve araştırma
özelliklerini kullanarak inanmak, çıktığı bu yolda kişi için çok önemli güç kaynağı olacaktır.
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Teorik fiziğin ve konuyla ilgili pek çok öğretinin bulgularına göre varlık tek bir yapının hologramik çoklu ifadesi ise
beyin tarafından oluşturulan çokluk algısının varlığı yorumlama biçimi olduğu söylenebilir. Çokluk algısı beyin veri
tabanı kayıtlarında ve dolayısıyla benlik çıktısı olan düşüncede kişinin varlıktan ayrı olduğu
anlayışını varsaydırır. Benlik oluşumunun temeli bu görüşe dayanır. Haliyle gelişen ayrılık ve ben merkezli bir yaşam
görüşüyle birey kendi veritabanı çıktısı olan değer yargılarına göre hayatı yorumlar. Yargılama tepkidir, yaşama
gösterilen dirençtir.
Oysa ki yaşanılan an, kişi için bir sonraki anın nedenini oluşturur. Bu nedenle karşılaştığımız olayların nedenini zaten
bizler oluşturduk. Sonuçlarına tepki göstermek insanın kendi gerçekliğine saygısızlığıdır. Çözüm tepkisizlik
olmalıdır. Diğer bir anlatım şekliyle kendi oluşturduğumuz anın akışına direnç göstermeden kolaylaştırmalı, yaşamı
olduğu gibi kabul etmeli, teslim olmalıyız. Teslimiyet, varlığımıza saygının gereğidir.
Diğer açıdan beynin çoklu algısı yerine aklın eseri olan varlığın tek olduğu kabulüyle yaşamı kucaklamalıyız. Benlik
mahkumu insanları direnç göstermeden oldukları gibi kabul etmek; varlıkla bir olmak ve dolayısıyla gerçekliğe uyum
sağlamakla eş anlamlıdır.
Lunaparklarda, oyun salonlarında deliklerden çıkan köstebek oyunu vardır. Geniş bir kasa üzerinde 9 delik bulunur.
Oyuncak köstebek kısa sürelerle rastgele deliklerden kafasını çıkartır. Sizde elinizdeki tokmakla delikten çıkan
köstebeklere vurabilirseniz puan kazanırsınız. Benlik çıktısı olan olaylara ve insanlara karşı gelişen tepkiselliği
(köstebek) farkettiğiniz ve tüm dikkat oklarını (tokmak) ona doğru yönelttiğiniz sürede açığa çıkan düşünce ya da
duygusallığı çıktığı yer olan beyin veri tabanına (kasa) zıpkın gibi geri gönderebilirsiniz. İşte böylece dikkatinizi
diğer bir değişle beyin ön bölgesinin güçlenmesiyle yükselen bilinç durumunuzu kullanarak veri tabanınızda yer alan
kilitlenmiş bilgileri böylece ortadan kaldırabilirsiniz. Bu uygulama ile sorunlar, stresler, istemediğiniz duygular sizin
için gerçek sorun olmaktan çıkacak, arınma ya da kişisel gelişim aracı olacaktır.
Beyin ön bölgesinin fiziksel olarak iyi durumda ve her an hazır olması gerekir. Bunu sağlamak için öncelikle
engellerinin ortadan kaldırılması gerekir. Beyin ön bölgesini engelleyen, özgürlüğünü kısıtlayan temel neden
alışkanlıklar ve bağımlılıklardır. Sahip olduğu bilinç durumunu belirleyici özelliği nedeniyle kimi madde, olay ve
durumlar beyin ön bölgesini uyararak kişide kendini iyi hissettirme hali oluştururlar. Benlik çıktılarıyla ortak etkinlik
gösteren amigdalanın beyin ön bölgesi üzerine olan zayıflatıcı etkisi kişiye kendini kötü hissettirir. İsteksizlik,
üzüntü, sinirlilik gibi duygular ya da ağrılar, halsizlik gibi hislerden kurtulmak isteyen insanlar alışık oldukları
madde, olay ya da durumu oluşturarak rahatlamak ister.
Gerçek arınmaya ulaşabilmek için öncelikle alışkanlıklardan kurtulmak gerekir. Yemek, içmek, cinsellik, uyku gibi
bedensel olaylar ihtiyacı karşılayacak kadar olmalı, olabildiğince az düzeyde tutulmalıdır. Sigara, alkol gibi beyin
zararlıları bırakılmalıdır. Kişiye özel “olmazsa olmazlar”, “olsa da olur olmasa da olur” görüşüyle yer değiştirmelidir.
Düzenli fiziksel egzersiz adeta “beyni parlatır“. Beyin ön bölgesi güçlenir, amigdala zayıflar.
Nefes konsantrasyon egzersizleri an’da kalmaya yardımcı olur. Günce 5-10 kez ya da uygun zamanlarda karın
şişirilerek burundan derin nefes alınıp ağızdan yavaşça verilir. Bu sırada dikkat, giren ve çıkan havaya verilir.
An’da kalma durumunu kolaylaştıran diğer bir yöntem bir çeşit meditasyon uygulamasıdır. Gözler kapalı bir biçimde
bedenin iç enerjisi hissedilmeye çalışılır. Alınan nefes ile karında oluşan enerji hissedilir. Bir kaç dakika sonra
karındaki enerji yavaşça tüm bedene sırasıyla dağıtılır ve her bir beden parçası ayrı ayrı hissedilmeye çalışılır. Bu
arada nefes alıp vermeye dikkat edilir. Enerji sonuç olarak tüm bedende hissedilir. 5 dk kadar süren bu uygulamanın
sizi anda tutmaya yardımcı olması için normal yaşantımızda beden enerjinizi sürekli hissetmeniz önerilir.
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Beden olarak hayvanlardan tek farkımız bilinç düzeyimizi yükseltebilme olanağıdır. Beyin ön bölgesinin akıl, bellek
kontrolü ve dikkat özellikleri bu amaç için kullanılır. Ancak benlik esareti var olduğu sürece bilinç düzeyi artışını
korumak olası görülmemektedir. Benlik arınışı insan olmanın hakkını vermektir.
Dr Güçlü Ildız

İnsan Beyni Kaç GB

Akademisyen
Sinan Canan, insan beyninin kocaman bir bellek olduğunu söylüyor.
Beyin fizyolojisi alanında araştırmalarıyla dikkat çeken akademisyen Sinan Canan, insan beyninin kocaman bir
bellek olduğunu belirtti. Beyin fizyolojisi alanında araştırmalarıyla dikkat çeken akademisyen Sinan Canan, insan
beyninin kocaman bir bellek olduğunu belirterek, “İnsan hafızası bizim teknolojimizi aşan bir durum. Ancak
bilgisayara benzeterek bir tahminde bulunabiliyoruz. Yaklaşık 20 milyar civarındaki hücre ve bunlar arasındaki
bağlantıları hesaplarsak yaklaşık 2,5 milyon GİGABYTE hafızamız var. Bu 300 yıl süren bir HD filmi kaydetmek
demektir” dedi.
“BEYİN DOKUSUNDAKİ HÜCRELER SMANYOLU’NDAKİ YILDIZLARDAN DAHA FAZLA”
Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen akademisyen Sinan Canan, beynin
nasıl çalıştığı ve özellikleri konusunda çarpıcı bilgiler verdi. Beyin fizyolojisi konusunda araştırmalarıyla dikkat
çeken Canan, beynin bilgisayara hiç benzemediğini söyledi. Bir santimetreküplük beyin dokusu içinde bulunan
hücreler arası bağlantıların sayısının Samanyolu’ndaki yıldızlardan daha fazla olduğunu belirten Canan, “Beyinde iki
tane birbirine benzeyen sinir hücresi yok. Beyindeki bağlantı haritası sayesinde hepimiz tek ve ayrı bireyler olarak
yaşamımızı sürdürüyoruz. Hücreler dallı budaklı gibi görünebilir. Uzantıların çoğu hücrelerin antenleri. Binlerce
hücreye sinyal gönderiyorlar. Sadece karmaşıklık, hücredeki dal budaklığında değil. Hücrelerin içine de bakmak
lazım. Hücrenin içinde halatlar, teleferik sistemleri ve aktarım rayları bir sürü sistem var. Çok yoğun bir protein
yapısı mevcut” dedi. Sinan Canan, beynin ön orta kısımların yüksek kişilik özelliklerini içeren kodları
bulundurduğunu kaydederek, “Bu bilgiler doğuştan veya daha sonra hasar görürse toplumdaki uyumsuz ve suçlu
kişiliklerin ortaya çıkması son derece kolay hale gelir” diye konuştu.
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‘BEYNİMİZİ HİÇ KULLANMIYORUZ’
Hücre içerisinin ayrı bir alem olduğunu kaydeden Canan, beyin hücresini çorbaya benzetti. Hücre içindeki bazı
bölümlerde klasik fiziğin ortadan kalktığına dikkat çeken Canan, “Bu kadar karışık bir şeyle uğraşıyoruz. Sinir
sistemini böyle işlevsel yapan şey, hücreler arasındaki bağıntılar. Bizim için önemli olan beynin ağırlığı değil,
hücreler arasındaki bağlantıların ve bunların kalitesidir. 1980’lere kadar sinir sistemi ile ilgili bütün ders kitaplarında
‘doğduktan sonra beynin sinir hücresi yapmayacağı’ anlatılırdı. ‘Sinir hücresi öldü mü, beyniniz gider’ mantığı vardı
ama bugün artık biliyoruz ki, beynimizin birçok yeri harıl harıl hücre üretme yeteneğine sahip.
‘Beyin değişmez’ düşüncesi rafa kalktı. Beynimiz inanılmaz bir yapıya sahip. Bu yüzden bilgisayara benzemez.
İşlemcisi sökülen bir bilgisayarın monitörünün işlemci görevini üstlendiğini gördünüz mü? Beynimizde inanılmaz bir
potansiyel var. Herkes soruyor ya, biz beynimizin kaçta kaçını kullanıyoruz? Aslında biz beynimizi hiç
kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘İNSAN HAFIZASI 2,5 MİLYON GİGABYTE’
Hafıza konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Canan, şöyle devam etti:
“İnsanlığın hafızası ne kadar? ‘Benim niçin hafızam doldu?’ diye bir düşünce var. İnsan hafızası bizim teknolojimizi
aşan bir durum. Ancak bilgisayara benzeterek bir tahminde bulunabiliyor. Yaklaşık 20 milyar civarındaki
korteksimizde hücre var. Bunlar arasında trilyon kere bağlantı olursa yaklaşık 2,5 milyon GB hafızamız var.
Gördüğünüz gibi kocaman bir bellek. Bu hafıza 300 yıl süren HD filmi kaydetmek anlamına geliyor ama mesela
ilkokuldaki bir hatıranızı hatırlayın, detaya girin. Hiçbir dijital filmde böyle bir çözünürlük yok. Aslında beynimizin
hafıza kaydı sınırsız.”
http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/insan-beyni-kac-gb-103521.html

CPU’dan çıkan seslerle dünyanın en zor şifrelemesini kırmak

Güvenlik araştırmacıları başarılı bir şekilde en iyi korunan şifreleme algoritmalarından birini, 4096-bit RSA’i kırdılar
ve bunu, şifrelenmiş bazı verilerin şifresini çözen bilgisayarı mikrofonla dinleyerek yaptılar. Saldırıyı oldukça basit
ve ilkel bir yazılımla bile gerçekleştirilebiliyor. Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı için geri tepmeler minimal
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düzeydedir; ama eğer bir gizli ajansanız, üstün bir kullanıcı iseniz ya da diğer bir çeşit şifreleme kullanan
belalıysanız, verilerinizi dekripte ederken metal yaparmışçasına seslere ulaşmayı dileyebilirsiniz.
Daniel Genkin, Adi Shamir (RSA’nın yardımcı mucidi) ve Eran Tromer tarafından gerçekleştirilen bu akustik kripto
analist yan kanal saldırısı olarak bilinen bir şeyi kullanıyor. Yan kanal bir saldırı vektörü, direkt ve uygun olmadığı
için yeterli şekilde korunmuyor. Örneğin, parolanız benim sizin telefonunuza direkt olarak saldırmamı önlüyor; ama
eğer ekranınızdaki yağlı lekelere bakarak parolanızı bulmayı başarırsam, bu bir yan kanal saldırısı olmuş olacak.
Bizim senaryomuzda, güvenlik araştırmacıları bilgisayarınızın veriyi deşifre ettiği sırada çıkardığı yüksek frekanstaki
sesleri dinliyor.
Kulağa çılgınca gelebilir ama doğru yazılımla birlikte işlem o kadar da zor değil. Başlangıç olarak, eğer dinlemeniz
gereken doğru frekansın ne olduğunu biliyorsanız, düşük ve yüksek geçit filtrelerini kullanarak, CPU verileri dekripte
ederken gelen seslerin tamami ile bilgisayardan geldiğine emin olabilirsiniz. Bu akustik sinyal nerede üretiliyor diye
düşünüyorsanız belirtelim, CPU’nun voltaj regülatöründen, bunu sürekli değişen ve yoğun işlem yüklemeleri
sırasında sabit bir voltaj akımını korumaya çalışırken yapıyor. Artık sinyalleri aldığımıza göre artık bunlara bir anlam
katmaya geldi.

Brüel&Kjaer 4939 mikrofon kapsülünü kullanarak farklı CPU operasyonlarının kaydı alınarak çıkarılmış akustik
ölçüm frekans spektrogramı. Yatay düzlem frekansı (0-310 kHZ), dikey düzlem ise zamanı (3.7 s) ve yoğunluk ise o
frekans bandındaki anlık enerji miktarına oransal olarak gösterilmiş.
Çok fazla detaya inmeden, araştırmacılar çok spesifik bir şifreleme uygulamasına odaklanmışlar: RSO kripto
sisteminin GnuPG (PGP’nin açık/ücretsiz versiyonu) 1.x uygulaması. Bir kaç çok akıllı kripto analizle, araştırmacılar
CPU’nun veri dekripte ettiğini açığa vuran işaretleri dinleyebiliyordu ve daha sonra takip eden ses dalgalarıyla
dekripte anahtarını tahmin edebiliyorlar. Aynı saldırı farklı bir kriptosistem de ya da şifreleme yazılımında
çalışmayacağı için başka bir çalışmada elbette tekrar sıfırdan başlamaları gerekecektir.
Araştırmacılar başarılı bir şekilde dekripte anahtarlarını 4 metrelik uzaklıktan bir yüksek kalite parabolik mikrofon
tarafından çıkarmayı başardılar. Belki de daha garibi, aynı saldırıyı bir akıllı telefonu hedef laptoptan 30 santimetre
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uzağa koyarak yapabilmeleri. Araştırmacılar saldırılarını farklı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda değişken başarı
dereceleriyle tekrarladılar. Buna ek olarak, aynı türdeki elektriksel veri başka kaynakları kullanarak da tahmin
edilebilir- duvara takılı güç soketi, ethernet kablosunun ucu ya da bilgisayara dokunduğumuzda vücudumuzda oluşan
potansiyelin odanın zeminine olan farkı gibi.
Gerçek hayat geri döngüleri bakımından akustik kripto analiz aslında sürpriz bir şekilde tehlikeli. Kütüphanede,
kafede ya da bir başka halka açık bir yerde olduğunuzu ve bazı dosyaları dekripte ettiğinizi düşünün – biri gelip
sadece telefonunu sizin bilgisayarınızın yanına koyarak sizin dekripte anahtarınızı elde edebilecek. Alternatif olarak
bir saldırgan telefonunuza virüs koyabilir ve bununla dekirpte anahtarınızı dinleyebilir. HTML5 ve Flash ile birlikte
mikrofonunuza erişimi olan programları kullanarak websiteleri aracılığıyla şifreleme anahtarınızı dinlemek olası hale
geliyor.
Eğer verilerinizi güvende tutmak istiyorsanız, gerçekten iki elle tutulur seçeneğiniz var: Ağır-görev şifrelemesi,
fiziksel güvenlik ve ideal olansa aynı anda ikisini de yapmanız. Eğer saldırgan fiziksel olarak fazla yaklaşamıyorsa,
verilerinizi çalmak daha zor olur. Akustik kripto analiz saldırılarından çekiniyorsanız, ya fiziksel güvenlik
uygulacayacak ya da notebook’unuzu ses dolu kutuda tutacaksınız. Bir diğer seçenekte verilerinizi dekripte
edeceğinizde yüksek seste büyük bir orkestranın klasik konçertosu işinizi görebilir.
Araştırmacıların makalesi: RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis [PDF]
Kaynak: extremetech.com

Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir
Sopalar ve taşlar kemiklerinizi kırabilir ama kelimeler beyninizi değiştirebilir.

Bu doğru.
Andrew Newberg, M.D. ve Mark Robert Waldman’a göre kelimeler gerçekten de beyninizi değiştirebilir.
Yazarlar, “Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir” adlı kitaplarında şunu dile getirmektedirler: “tek bir kelime bile
fiziksel ve duygusal stresi regüle eden genlerin ifadesini etkileyecek güce sahiptir.”
Olumlu kelimeler, örneğin; “barış-huzur” ve “aşk”, genlerin ifadelerini değiştirebilir, frontal lobumuzdaki alanları
güçlendirebilir ve beynin bilişsel fonksiyonu yükseltebilir. Ayrıca, beynin motivasyonel merkezlerini harekete
geçmeye sevk eder ve dayanıklılık oluşturur.
121

Bunun tam tersi, düşmanca, saldırgan bir dil bizi stresten koruyan nörokimyasalların üretiminde anahtar rol oynayan
belirli genleri bozar.İnsanlar endişeye meyillidir ve bütünleşiktir– ki bu, ilkel beynimizin bizi hayatta kalmak için
tehditlerden koruyan kısmının özelliği—dolayısıyla düşüncelerimiz doğal olarak önce endişe şeklinde açığa çıkar.
Tek bir olumsuz kelime amigdalamızdaki (beyinin korku merkezi) aktiviteyi artırabilir.Bu da neticede özellikle
mantık, akıl, dille ilgili beyin fonksiyonlarını kesintiye uğratmaya neden olan onlarca stres-üretici hormon ve
nörotransmiter salgılatır. Kızgınlık ifade eden sözler tüm beyin boyunca alarm sinyalleri yollar ve frontal lobta
mevcut olan mantık ve akıl ile ilgili merkezleri kısmi olarak devre dışı bırakır.
Yazarlara göre, doğru kelimeler kullanmak hakikatimizi değiştirebilir. Ayrıca yazarlar şunu ifade etmekteler:
Olumlu ve iyimser bir kelimeyi zihninizden geçirmeniz, frontal lobtaki aktiviteyi uyarabilir. Bu alan, seni harekete
geçirmeden sorumlu motor korteksine direk bağlanan belirli dil merkezlerini de içerir. Bizim araştırmamız
göstermektedir ki; olumlu kelimelere ne kadar uzun konsantre olursan, beynin diğer alanlarını o kadar çok etkilemeye
başlıyorsun. Parietal lobtaki fonksiyonlar değişmeye başlıyor ve bu da kendine ve ilişkide olduğun diğerlerine olan
algını değiştiriyor. Kendine olan olumlu bakışın da diğerlerindeki iyiliği görmene neden oluyor. Oysa, olumsuz bir
öz-imaj kişiyi kuşku ve şüpheye sevk ediyor. Zamanla, talamusun yapısı bilinçli kelimelerin, düşüncelerin ve
duyguların doğrultusunda değişiyor ve inanıyoruz ki talamustaki değişimlersende hakikati nasıl algıladığın yolunda
değişikliklere yol açıyor.
Çeviren : AylinEr
Kaynak :
http://psychcentral.com/blog/archives/2013/11/30/words-can-change-your-brain/

Sarhoş Hasta Sendromu
Bir makine düşleyelim. Bir tarafından şeker veriyorsunuz, diğer taraftan saf etil alkol alıyorsunuz. Aklınıza şarap
fabrikası geliyor değil mi? Bir taraftan üzüm suyu giriyor, diğer taraftan şarap çıkıyor.
Peki, bu fabrika sizin vücudunuzsa eğer? Neler düşünürsünüz o zaman? Yediğiniz baklava, çikolata, şekerlemeler;
alkole dönüşüyorsa vücudunuzda?
İşte kandida adı verilen ve barsaklarda bulunan mantarlar, gıdalardan aldığınız sofra şekeriyle imal edilmiş ürünleri
ve unlu mamülleri önce piruvat’a sonradan asetaldehid ve karbondioksit’e dönüştürüyor. Asetaldehid, hem karaciğer
hem de mantar tarafından etil alkol’e dönüştürülüyor.

Açığa çıkan karbondioksitin etkisiyle karnınızda şişkinlik oluşuyor1,2.
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Normal barsak ortamında bir miktar kandida’nın olması yadırganamaz. İnce ve kalın bağırsağın hayvanat bahçesinde
daha ne canlılar yaşıyor. Normal şartlar altında barsaklarda bulunan mikroorganizmaların orantılı bir nüfusu var.
Belli bir düzeyi geçmedikten sonra azınlıkta olmaları herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Ancak bifidobakteriyum ve
laktobasillus adlı faydalı bakterilerin azalmasıyla hayvanat bahçesindeki denge kandida lehine bozuluyor.
Antibiyotikler, antiasitler, mide ülseri ve reflü ilaçları, doğum kontrol hapları, şekerli ve beyaz unlu besinler,
hormonlu besinler, tedavilerde kortizon kullanımı, klorlu su içilmesi, bağırsak parazit enfeksiyonları, alkol kullanımı,
tetkik öncesi kullanılan barsak temizleyici ilaçlar, yağsız beslenme, kanser tedavileri(kemoterapi, radyoterapi) ve
şeker hastalığı; faydalı bakterilerin azalmasına ve barsaklarda kandida nüfüsunun patlamasına yol açıyor3-6.
Yukarıda sıralanan etmenler nedeniyle barsakta sayıları artan kandida türleri öncelikle şekere, alkole ve unlu
mamüllere olan iştahı kamçılıyor. Alınan bu besinler kandida sayısının daha da artmasına neden oluyor ve sonuçta
kronik alkol zehirlenmesi oluşuyor1,2,7.
Asetaldehid; kırmızı kan hücre işlevini bozarak dokulara oksijen taşınmasını azaltıyor, beyinde hücrelerarası ilişkileri
sağlayan maddelerin (nörotransmiter) ve oksijen ile birleşerek beyin hücrelerinin etkinliğini azaltıyor8.
Bağışıklık sistemini baskılayan ve immünosupresif olarak kullanılan bir madde olan gliotoksin, kandida tarafından
salgılanarak vücudun savunma sistemleri zayıflatılıyor9.
Kandida, barsak geçirgenliğini arttırarak(Leaky Gut Syndrome) allerjen özelliği olan büyük maddelerin vücuda
girmesini sağlıyor ve allerjik reaksiyonların gelişmesine neden oluyor10-11.
Faydalı bakteriler, enerji kaynağı olan kısa zincirli yağ asitleriyle B ve K vitaminlerinin oluşumunu sağlarlar. Ayrıca,
bağışıklık sistemini güçlendirir, pH dengesini sağlar, zararlı bakterilerden korur, ilaç, hormon ve kanser nedeni olan
maddelerin zararlarını önlerler. Faydalı bakterilerin azalmasıyla hastalık gelişim süreci daha da hızlanır1,3,6.
Barsak kandida oranının artması ve faydalı bakterilerin azalması sonucu gelişen yakınmalar, 50’ye yakın madde
halinde sıralanabilir. Kısaca; beyin çalışma özelliklerini bozarak baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, başta hissedilen
ses, uyku bozuklukları, yorgunluk hali, unutkanlık, depresyon, mizaç değişiklikleri, görme sorunları; mide-barsak
sistemini bozarak İBS( spastik kolon, kolit), distansiyon(karında şişlik), kabızlık vb.; kokulara karşı hassasiyet,
geçmeyen prostat ve vajinal iltihaplar, tekrarlayan sistit ve böbrek enfeksiyonları, kronik sinüzit, geniz akıntısı,
egzema, kas ve eklem ağrıları, astım benzeri yakınmalar ve de özellikle her türlü allerjik yakınmalar1,2,5,7,12-25.
Klinik uygulamalarda sıklıkla tedavilerden fayda görmemiş, geçmeyen mide-bağırsak yakınması olan; uzun süreli
yorgunluk, halsizlik, isteksizlik yakınmaları olan; diyabet(şeker) hastalığı, hipertansiyonu olan; yaygın vücut ve
eklem ağrıları, baş ağrıları ve baş dönmesi olan kişilerde azımsanmayacak oranda kandida enfeksiyonu olduğu
görülmektedir.
Uzun süreli ve geçmeyen yakınmalarda mutlaka düşünülmesi gereken bir hastalık olan kandida enfeksiyonuna
yakalanan kişiler, gereksiz yere kullandıkları hormon ilaçları, antibiyotikler, mide ve bağırsak ilaçlarıyla
enfeksiyonun daha da güçlenmesine neden oluyorlar. Ayrıca şekerli ve unlu besin maddeleriyle oluşturulmuş, yağdan
kısıtlı diyetler; kandida türünün üremesine kolaylık sağlayan beslenme biçimlerini oluşturuyor.
Kandida, az sayıda normal bağırsak florasında bulunması nedeniyle tanısını kesin olarak koymak zor oluyor. Bu
nedenle klinik uygulamalarda tanısını koyamayan hekimler, kandida enfeksiyonunu gözardı etmek zorunda
kalıyorlar. Kandida’nın ürettiği şeker alkolu olan arabinitol(arabinoz) kan ve idrarda saptanabilir27,28. Ancak rutin
laboratuvar hizmetlerinde arabinoz çalışılmıyor.
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Tanısı kesin konulamasa da tükrük testiyle kandida enfeksiyonu bir ölçüde saptanabilir. Bunun için sabah aç karnına,
bir bardak içme suyuna tükürülerek basitçe test uygulanabilir. Normalde su yüzeyinde hava kabarcıkları dışında bir
görüntünün oluşmaması gerekir. Suda bulanıklık, bulutsu görünüm, su dibinde çöküntü görülmesi; testin pozitif
olduğunun işaretleridir.
Sayılan yakınmaları yıllarca yaşayan, tetkiklerden ve tedavilerden sonuç alamayan hastalar alternatif yollar
denemekte, kimi zaman denk gelen mantar tedavisinden ve doğal yöntemlerden kısa ya da uzun süreli fayda
görmektedirler.
Kandida tedavisinde ilk hedef, beslenme tarzını değiştirmek olmalıdır. Rafine ya da sofra şekeri içeren besinleri
kesmeyen, unlu besinlere hayır diyemeyen, alkolu ve yağsız beslenme biçimini bırakamayan kişilerin tedavisi olası
görünmemektedir.
Son yıllarda yaratılan kolesterol düşmanlığı sonucunda uygulanan yağdan kısıtlı diyetlerin barsakta kandida nüfusunu
arttırdığı açıktır. Asıl sorun doğal beslenmemektir. Yağlar doğaldır ve kandidanın baş düşmanıdır. Vücudun temel
yapı taşları olan yağların alınımının azaltılması, doğal ve gerçekçi olmayan bir yöntemdir. Önceki yazılarımda da
sıklıkla kaynak gösterdiğim bir yayında, son 10 yıl içinde şeker ve unlu mamüllerin diyetten çıkartılması ve yağ
oranlarının arttırılmasıyla ilgili yapılan yayınların gözden geçirildiği makalede; beyin, kalp ve diğer hastalıklarda
belirgin düzelmenin olduğu saptanmıştı26. Bu makalenin yorum bölümünde şu sözcüklere yer veriliyor; Hayretle
farketmekteyiz ki yüksek yağlı yiyeceklerin insanları şişmanlattığı ve kolesterol düzeylerini arttırdığı doğru değildir.
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Kısaca, öncelikle doğal beslenme yöntemi uygulanmalı, bu amaçla meyveler dışında her türlü şekerli gıdalar ve unlu
mamüller diyetten çıkartılmalı; et, yağ, sebze ve meyvelerle birlikte doğal olan kuruyemiş, kurumeyveler
yenilmelidir. Süt diyetten çıkartılmalı, süt ürünleri kullanımı kısıtlanmalıdır.
Doğum kontrol hapları, mide koruyucu ilaçlar, antibiyotikler, kolesterol düşürücü ilaçlar, tıbbi zorunluluk durumları
dışında ve uzun süreli kullanılmamalıdır.
Bağırsak hareketliliğinin arttırılması amacıyla düzenli, günlük yürüyüş yapılmalıdır.
Uygun beslenme ile önce kandidanın çoğalması önlenilmeli ve ardından bir hekime danışılarak mantar tedavisi için
önerilen mantar ilacı kullanılmalıdır. Ek olarak, normal bağırsak florasını geri yerine koymak amacıyla probiyotik
içeren ilaçlar kullanılmalıdır. Ayrıca balık yağı (omega III), magnesyum tozu ve B vitaminlerinin destek olarak
alınmasında fayda olacaktır.
Haftada bir kez tükrük testi tekrarıyla enfeksiyon durumu takip edilebilir.
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Bağırsak bakterileri zihin çalışmalarını yönlendiriyor olabilir

Bağırsaklarımızda yaşayan mikroplar eski bir fikir olan içgüdüsel duyguyu “gut feeling” açıklamaya yardımcı
olabilir mi? Bağırsak bakterilerinin gerçekten zihinlerimizi etki altına alabileceğini belirten giderek artan kanıtlar var.
Los Angeles,Kaliforniya Üniversitesi tıp ve psikiyatri profesörü Dr. Emeran Mayer,”Meslek olarak her zaman
şüpheciyim,” diyor. “Ama bağırsak mikroplarımızın beynimizde ne olup bittiğini etkilediğine inanıyorum.”
Mayer sindirim sistemimizdeki bakterilerin bizler büyürken beyin yapısının şekillenmesine yardım edebileceğini, ve
muhtemelen ruh halimizi, davranışlarımızı ve ergenlik döneminde duygularımızı etkileyebileceğini düşünüyor. “Bu
beyin işleyişine, sağlığına ve hastalığına bakışa tamamen yeni bir kapı açıyor”, diyor.
Mayer çalışmalarını sadece, MRI taramaları yaparak binlerce gönüllünün beyinlerini incelemek ve bağırsaklarındaki
bakteri tipine göre beyin yapılarını karşılaştırmak üzerine yapıyor. 60 civarında gönüllünün analizine göre, bağlantı
olduğuna dair ilk ipuçlarına sahip olduğunu söylüyor.
Mayer beyin bölgelerindeki bağlantıların kişinin bağırsağında baskın olan bakteri türüne göre değiştiğini buldu. Bu
bağırsaklarımızdaki belirli terkipteki mikropların ne tür bir beyne sahip olabileceğimizi – beyin devrelerinin nasıl
geliştiğini ve nasıl bağlandığını belirlemek konusunda yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Tabiki bu mikroplar beyin yapısında ya da davranışlarda değişikliğe sebep oluyor demek değildir.
Fakat bazı diğer araştırmacılar bir süredir farelerdeki bağırsak mikroplarına bakarak olası bağlantıları
anlamaya çalışıyorlar. Bu çalışamlarda hem beyin kimyasında hem de davranışlarda değişiklikler olduğunu buldular.
Deneylerden biri korkak farelerin bağırsağındaki mikropları korkusuz olanlarınki ile değiştirmeyi içeriyor.
Araştırmayı yürüten takım lideri McMaster University, Hamilton, Ontario’ danStephen Collins “Fareler daha az
korkak, daha fazla sokulgan oldular, ” diyor.
Cesur farelerin korkak farelerin bakterilerini aldığında ürkekleşmesiyle, deney aksi yönde de başarılı oldu. Ve
saldırgan fareler,bilim adamlarının probiyotikle beslemesi ya da antibiyotik vermesiyle diyetlerini değiştirip
mikroplarını başkalaştırdığında sakinleştiler.
Değişikliklere neyin sebep olduğunu bulabilmek için, Collins ve arkadaşları farelerdeki beyin kimyasını ölçtü.
Beynin duygu ve ruh hali ile ilgili kısımlarını da içeren bir bölümünde, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (brainderived neurotrophic factor) adlı öğrenme ve hafızada rol oynayan kimyasalda artış olacak şekilde, değişiklik
olduğunu buldular.
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Bilim adamları aynı zamanda gerçekten açık bir soru üzerinde çalışıyorlar : Bağırsak mikropları nasıl beyinle
konuşabilirler?
Vagus siniri olarak da bilenen beyinden karına kadar uzanan büyük sinir birinci şüpheliydi. Ve İrlanda’daki
araştırmacılar farelerdeki vagus sinirini kestiğinde bağırsaklardaki değişikliklere beynin tepki vermediğini
gözlemlediler.
“Beyinde ve bağırsaklarda olup bitenler hakkındaki ana bağlantı yolu vagus siniridir,” diyor Collins ile işbirliği
yapan, İrlanda Cork College Üniversitesi’ndenJohn Cryan. Bilim adamları, bağırsak mikropları aynı zamanda farklı
yollardan, bağışıklık sistemini modüle ederek ya da kendi nörotransmitter versiyonlarını üreterek, beyin ile
haberleşebilir, diyorlar.
Texas Tech Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi, Abilene’de mikropların endokrin sistemi nasıl etkildiği
konusunda çalışan Mark Lyte “Daha önce belli bakteriler tarafından üretilmeden önce tanımlanmamış yeni
nörokimyasalları bilfiil görüyorum,” diyor . “Bu bakteriler gerçekte beyin değiştiren mikroorganizmalar.”
Bu araştırmalar bilim adamlarının birgün bağırsaktan beyne gönderilen sinyalleri taklit edebilecek ilaçları
oluşturacağı olasılığını ya da insanlara iyi bakteri – probiyotik verekerek – beyinle ilgili problemleri önlemek ya da
tedavi etmek için kullanılabilme olasılığını ortaya çıkarıyor.
Bir grup bilim adamı farelerin insanlardaki bazı otizm belirtilerine benzer davranışlar sergilediğini test ettiler. İddia
probiyotiklerin hayvanların gastrointestinal sistemlerinde bulunan problemleri – bir çok otistik çocukların da aynı
zamanda sahip olduğu problemleri tedavi edebileceği şekilde oluştu.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Calif ‘den Paul Patterson,
“Probiyotikle birlikte farelerde birçok otistik davranışlar artık bulunmuyordu ya da yüksek oranda iyileşmişti,” diyor.
Çalışması yakın zamanda Cell dergisindeyayınlanacak.
Bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin insan beynine etkileri konusundaki testler henüz başlangıç.
Baltimordaki bir araştırma takımı, çift kutuplu rahatsızlık (bipolar disorder) konusunda rahatsızlık çeken hastaların
manik depresif hallerinin kötüye gitmesini engellemek için bir probiyotik testi yapmakta.
Sheppard Pratt Health System, Psikoloji Direktörü Faith Dickerson “Fikir olarak bu probiyotik tedaviler
mikrobiyomları başkalaştırabilir ve sonrasında psikiyatrik semptomların geliştirilmesinde katkı sağlayabilir,” diyor.
Bipolar disorder teşhisi konulan katılımcı Leah “Mükemmel bir şekilde bana anlamlı geliyor,” diyor. NPR ile
konuşmayı tam adı kullanılmaması şartıyla kabul etti. “ Beyniniz sadece diğerleri gibi bir organdır. Kesinlikle
vücudun geri kalanında olanlardan etkilenmektedir.”
Probiyotiğin herhangi bir etkisinin olduğunu bilmek için henüz çok erken, ama Leah olabileceğinden şüpheleniyor.
“Çok iyi gidiyorum,” diyor. “Üniversiteden mezun olmak üzereyim ve herşeyi düzgün yapabiliyorum.”
Mayer aynı zamanda probiyotiklerin insan beyni üzerindeki etkileri üzerinde de çalışmalar yapıyor. Mayer meslektaşı
Kirsten Tillisch ile birlikte probiyotik içeren yoğurt aldı ve beyinlerini taradı. Gastroenterology dergisinde
yayınlanan makaleyegöre, sıkıntı ile ilgili beyin devrelerinin daha az reaktif olduğu yönünde hemen göze çarpmayan
işaretler buldu.
Ama Mayer ve diğerleri, bu probiyotiğin ya da herhangi diğerlerinin beyni içerecek şekilde, insanları daha az
sıkıntılı hissetmeleri için ya da diğer problemleri çözmesi için daha fazla çalışmak gerektiğini vurgulamaktalar.
“Gerçekten başlangıç aşamasındayız,” diyor.
Çeviren : Gültekin Metin
Kaynak : http://www.npr.org/blogs/health/2013/11/18/244526773/gut-bacteria-might-guide-the-workings-of-our-minds
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Kandida Maya Mantarı Nedir?

Kilit Fikir:
Kandida Albikans, genelde her insanın bağırsak yolunda yaşayan bir maya mikroorganizmasıdır. Kandida Albikans,
“Probiyotik” diye adlandırılan pek çoğu yararlı bakteri olan diğer çeşitli mikroorganizmalarla bağırsakta bulunur.Sağlıklı
bir insanda bu bakterinin mayaya oranı onda birdir ve bu oranda normal bir bağırsakta herşey güzel bu oranda ekolojik bir
denge içinde yaşar. Ancak,pek çok çeşitli sebeplerden dolayı , bağırsak, “içsel ekolojik” dengesini yitirdiğinde problem
oluşur. Yeni bir ev aramaya girişmiş “fırsatçı mikroorganizmalar”a karşı bağırsak hasssas hale gelir. Bu fırsatçı
mikroorganizmalar sağlıklı probiyotikler tarafından kontrol altına alınmadğı takdirde, sayıları katlanarak çoğalır ve aşırı
büyümüş Kandida Maya Mantarı Enfeksiyonuna sebep olur.
Genel Açıklama:
Aşırı büyümüş Kandida Albikans bir maya mantarı enfeksiyonudur ve bu sıklıkla sindirim sistemi içerisinde başlar ve
kadema kademe vücüdun diğer kısımlarına yayılır ve zamanla bir kişi vajinal maya enfeksiyonu olur, bu örneğin; içte ya
da dışta mantar büyümesine işarettir ki bu mayanın içsel olarak çoktan bünyeye yerleşmiş olduğunun göstergesidir.
Disbiyoz (Kalın Bağırsakta Bakteriyel Bozulma):
Disbiyoz, Aşırı Büyümüş Kandida, Huzursuz Bağırsak Sendromu ve Geçirgen Bağırsak Sendromu’nu içerir.
Disbiyoz,içsel ekolojinizin dengesinin bozulması ve pek çok semptoma yol açması demektir. Eğer bu semptomlara
sahipseniz bunların ne denli önemli olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Çünkü, belki de bu semptomları gösteren disbiyoz
rahatsızlığı maya enfeksiyonundan da farklı bir şeylere de sebep veriyor olabilir. Sizde Aşırı Büyümüş bakteri ya da
parazit ya da Kandida mayası olabilir de olmaya da bilirsiniz. İnsanlar sizin Aşırı Büyümüş Kandidaya sahip olduğunuzu
söyleyebilirler ama siz olmayabilirsiniz.Testler başka bir şeyi gösterebilir.Örneğin; parazit ya da bakteri gibi.O yüzden
size, tahmin etmek yerine, test yaptırmanızı öneririz.
Tarihçe: İnsanoğlu yeryüzünde uzun bir zamandan beri yaşamaktadır. Ancak, Aşırı Büyümüş Kandida, bu zaman
çizelgesinde nisbeten oldukça yeni bir problemdir.Kandida 2. Dünya Savaşından önce oldukça nadir gözükmekteydi.
Yoğun antibiyotik kullanımının devreye girmesinden itibaren maya enfeksiyonları o paralellikte artmaya başladı.
Anitibiyotik olarak yazılan reçetelerdeki tüm ilaçlar, maya enfeksiyonlarına yol açmıştır. Bir başka deyişle,1950’lerde bir
kaç haftalık antibiyotik kullanımı sonrası maya enfeksiyonuna çok sık rastlanmıştır.1970’lerde kadınlar ve erkekler,
doktorları kendilerine antibiyotik vermemiş olsalar da yine de maya enfeksiyonu olmaya başlamışlardır. Ayrıca,diğer
faktörler de içsel ekolojiyi bozabilir ve bugün bu çok bilindik bir problem haline gelmiştir.
http://www.nationalcandidacenter.com/candida-what/ ‘den AylinER tarafından çevrilmiştir.
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“Sol Beyin-Sağ Beyin Sadece Bir Mit, Bir Masal!”
Popüler kültürde inanılan şey; mantıklı, metodolojik ve analitik insanların sol beyin ağırlıklı olduğu ve yaratıcı,
artistik tiplerin ise sağ beyin ağırlıklı olduğudur. İşin ilginç yanı, bilimin bu nosyonu gerçekten de desteklemediği!
Utah Üniversitesi’ndeki bilimadamları, sol beyin-sağ beyin ile ilgili miti 1000!den fazla beyni inceleyerek
çürüttüler.Bilimadamları insanların sol beyinlerini ya da sağ beyinlerini tercihen kullandıklarına dair bir kanıta
rastlamadılar. Bu çalışmaya katılan tüm katılımcılar ve şühesiz bilimadamları da dahil, tüm deneyler boyunca tüm
katılımcılar beyinlerini bütünüyle eşit şekilde kullanmaktaydılar.
Utah Üniversitesi’nde fMRI Nöroşirürjik Haritalama Servisinin başında bulunan ve öncü yazarlardan Dr. Jeff
Anderson şöyle diyor: “Beynin bir bölgesini belirli fonksiyonlar için diğerlerinden daha çok kullanmayı tercih etme
olarak adlandırılan “Laterizasyon-yanallaşma” aslında doğru. Örneğin; konuşma, sağlak insanlarda beynin sol
tarafından açığa çıkar.Ancak bu durum, büyük yazarların ya da konuşmacıların sağ beyinden çok sol beyinlerini
kullandığı ya da bir tarafın nöronlar açısından diğer tarafa göre daha zengin olduğu anlamına gelmez.”
Anderson açıklamalarına devam ediyor: “Analitik olmanın sadece beyinin bir bölgesine ait olması ve yaratıcı
olmanın da diğer karşı tarafa ait olması konusunda yanlış kanıya sahibiz. Aslında, insanlar için tüm beyin bölgeleri
arasında hem yaratıcı, hem de analitik olmayı “bağlantılar” sağlar!. ”
Anderson Livescience’a verdiği demeçte şunları ifade etmeye devam ediyor: “olay, “sağ beyinden daha çok sol
beyinin mantık ve akıl ile bağdaştırılması ya da yaratıcılığın sol beyinden daha çok sağ beyinde process
edildiği”değil.”Anderson ve ekibi yaşları 7 -29 arasındaki katılımcıların beyinlerini onlar dinlenirken incelerler. Ekip,
7000 beyin bölgesini tarayıp, bu bölgeleri kendi içinde ve ararlarında inceler.Belirli anahtar bölgelerde yoğun nöral
akış gözlemleseler de, beynin her iki bölgesi de esasen nöral ağlar ve bağlantılar açısından eşittir.
Bu noktada bu yeni çalışmanın ilk yazarlarından olan, master öğrencisi Jared Nielsen şunları ifade ediyor: “ Bazı
insanlarda tüm sol beyin ağı daha çok bağlatıda, ya da sağ beyin ağları daha çok bağlantıda şeklinde kalıplar
görmedik.”İnsanların sol beyin ya da sağ beyin ağırlıklı olması konusundaki mit, 1960’larda yaptığı araştırması ile
Nobel ödül alan araştırmcı Roger Sperry’den kaynaklı olabilir. Sperry, korpus kallosumu cerrahi ameliyatla kesilen
epilepsi hastaları üzerinde çalışmalar yapmıştır.Çünkü,beyinde sağ ve sol yarım küreyi birbirine bağlayan köprü
korpus kallosumdur ve bunu kesilen hastalarda beyinin sol ve sağ tarafı iletişime giremez.
Dolayısıyla, Sperry ve meslektaşları, bir seri çalışma sonucunda, beynin hangi kısımlarının dil, matematik, çizim ve
diğer fonksiyonları içerdiğini tespit ederler ve daha sonra da popüler seviyede psikologların bu durum ilgisini çeker
ve bu durumu kullanarak, kişilik nosyonunun ve diğer insan davranışlarının beynin bir bölgesinin diğer bölgesine
göre baskın olmasından kaynaklandığı şeklinde bir fikir ortaya atarlar.Anderson bu konuda şunu ifade etmekte;
“Nörobilim çevreleri bu nosyonu hiç bir zaman sahiplenmemişlerdir ve şimdi de bizim elimizde 1000’den fazla beyin
tarama sonucu var ve bu taramalar kesinlikle sol ya da sağ beyin hakimiyeti ya da üstünlüğünü
göstermemekte. Bizim amacımız bir miti çürütmek değil tabii ki.. Amacımız, down sendromu, otizm, şizofreni gibi
durumları tedavi etmede sol beyinin ve sağ beynin atipik-değişik rollerine sahip beyin laterizasyonunuyanallaşmasını daha iyi anlamak.”Öyleyse,bundan yola çıkarak, sol beyin mi yoksa sağ beyin mi olduğunuzu
gösteren uygulamaları çöpe atmanız gerekiyor mu dersiniz? Buna, nörobilimciler de dahil, beyninizin her iki bölgesi
de “evet” diyor! :)
http://m.livescience.com/39373-left-brain-right-brain-myth.html?cmpid=514645_20140202_17666214 ‘den AylinER
tarafından çevrilmiştir.
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Beynin Devre Şemasını Oluşturmak
[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=eqjaYn-Qvg8″ width=”100%” height=”550″]
Çeviri: Sıdıka Özemre
Eski bir arkadaşınızı çok uzun yıllar görmemiş bile olsanız, yüzünü yeniden gördüğünüzde tanıdık gelmesi çok
büyüleyici değil mi sizce de? Diğer taraftan bazı eski sınıf arkadaşlarınızın isimlerini unutmuş olabilirsiniz.
Beyninizde öğrenmeye ve hatırlamaya nelerin sebep olduğunu merak ettiniz mi hiç? İşte bizim çalışma konumuz bu.

Birşeyler öğrendiğinizde beyninizde nelerin değiştiğini ve bu öğrendiklerinizin zaman içinde hafızayı oluşturmasını
anlamaya çalışıyoruz. Bazı şeylerin neden diğerlerinden daha kolay hatırlandığını anlamamıza yardımcı olan
şeylerden birisi de öğrenmenin tek bir süreçten oluşmadığını bilmemiz oldu. Beyinde tek bir öğrenme mekanizması
yok. Aksine farklı beyin bölgelerine bağlı, farklı öğrenme çeşitleri mevcut.
Hipokampüs yaşadığınız olayları hatırlamanızı sağlar. Birinin adını ya da kahvaltıda ne yediğinizi hatırlamanız bu
bölgeyle alakalıdır. Amigdala ise, duygusal hafızayı oluşturur. Küçükken bir köpek tarafından ısırılmış olduğunuza
dair hipokampüs kaynaklı bir anınızı unutmuş bile olsanız, köpeklerden korkuyor olabilirsiniz. Yani bu hafıza
sistemleri birbirlerinden oldukça bağımsızdır. Basal ganglia alışkanlık hafızanızla ilgili bölgedir. Bu da başka bir şey
düşünürken dişlerinizi fırçalamanıza ya da arabayla işe gidebilmenize sebep olan bölümdür.
Serebral korteks algısal öğrenmeyi sağlar. Görme gibi basit işlevler bile deneyime ve öğrenmeye bağlıdır. Ve bu
aşağıdaki yapı ise serebellum.Bu bölüm motor öğrenmeyi sağlar. Beceriyle alakalı davranışlarınızı edindiğiniz bir
süreçtir. Bu beyin yapılarından herhangi birinin içine doğru ilerlersek, aslında her birinin aynı temel yapıdan
oluştuğunu görürüz. Nöronlar sinir sisteminin hücreleridir ve sinapslar ise nöronlar arasında sinyal alış verişini
sağlayan bağlantılardır. Ama kablolardan farklı olarak sinaplar statik değildir ve deneyimlere bağlı olarak değişir.
Sinapslarınızda elektriksel ve kimyasal olarak bilgi akışı sağlayan sinyaller, uzun süreli değişikliğe neden olabilirler.
Bir taraftan, beynin tamamında işlevsel düzeyde öğrenme ve hafızanın nasıl oluştuğunu biliyoruz. Diğer taraftan da,
hücre ve sinapslarla hücresel düzeyde oluşumu hakkında çok şey biliyoruz. Laboratuarımda ele alınan bir başka ilgi
çekici konu ise, birbirinden çok farklı bu organizasyon düzeyleri arasındaki boşlukta bir köprü oluşturmaya çalışmak
ve nöral devre düzleminde öğrenmenin nasıl olduğunu anlamak. Çünkü bir kişi ve adını kodlayabilmek için
hipokampüsteki sinaps değişimlerine sebep olan devre düzlemindeki organizasyondur. Ama serebellumdaki sinaps
değişimleri teniste daha iyi olmanıza neden olur.
Bu orta seviye devrede birçok mucize gerçekleşir. Tabi ki orta seviye organizasyon sadece beyin için değil, bir çok
şeyin işleyişinde önem sahibidir. Örneğin bir arabanın nasıl çalıştığını anlamak isterseniz, onu tamir edebilirsiniz; oto
yedek
parçacısına gidip bujilere, kayışlara ve de contalara bakabilirsiniz. Ayrıca bir şoför olarak deneyimlerinize dayanarak
da arabayı hareket ettiren bir güç sistemi, yönünü değiştiren direksiyon sistemi ve de bir fren sistemi olduğunu
bilirsiniz.
Ama bu yeterli değildir, öyle değil mi? Eğer arabanızı tamir etmek istiyorsanız, bilmeniz gereken şey, arabanın
gitmesini sağlayan motorun çalışmasında tüm bu parçaların nasıl bir etkileşim içinde olduklarıdır. Tüm parçaların,
arabanızın yönünü tayin eden direksiyon sistemiyle nasıl uyum içinde olduğu da önemlidir. Arabanızı tamir etmek
isterseniz gerekli olan orta seviye organizasyon budur. Tabiki araba söz konusu olduğunda parçaların nasıl bir arada
çalıştığını gösteren mühendis çizimleri, oto mekanik tamir el kitapçıkları vardır. Ama beyin için böyle şeyler yok.
Laboratuarımızda yapmaya çalıştığımız işte budur. Çünkü beyni tedavi etmek istiyorsak ihtiyacımız olan şey budur.
Elbette ki istiyoruz.
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Her 20 çocuktan 1 tanesinde öğrenme güçlüğü vardır. 70 yaş üstünde her 7 insandan 1’inde ve 85 yaş üzerindeki
insanların yarısında ya alzeimer hastalığı ya da buna benzer bunama görülmektedir. Bu noktadaki tedavi yöntemleri
istediğimiz kadar etkili değiller. Çoğunlukla ilaçla tedavi uygulanmaktadır. Pek çok ilacın her bir nöron veya sinaps
seviyesinde nasıl etki gösterdiği üzerine az çok fikrimiz var ama bu seviyenin bir sonraki seviyeyi, nöral devreyi nasıl
etkilediği ve bilgiyi işleme ve saklama yeterliği hakkında çok şey bilmiyoruz.
Dolayısıyla ilaçlar bazen işe yararken bazen de yaramazlar ve biz de bunun nedenini genellikle bilemeyiz. Beyni daha
net kontrol etmemizi sağlayan, ilaçla yapılması mümkün olmayan çok yeni ve heyecan verici teknolojiler
geliştiriliyor. Fakat yarın birisi çıkıp, doktorlara nöronları ve sinapsları son derece net, güvenli bir şekilde kontrol
etmelerini sağlayacak sihirli yeni bir teknolojiyi çok ucuza sunsa bile, doktorlar yinede öğrenme güçlüğü çeken
çocukların okul performanslarını arttıramayacaklardır.
Yaşlılardaki bilişsel eksikliği ve hafıza kaybını engelleyemeyecekler çünkü bu noktada öğrenme ile ilgili devredeki
hangi nöron ve sinapsların tedavi edilmesi gerektiğini anlayamıyoruz. Bu yüzden doktorlara bu sihirli aracı sunmak
benden tamir kitapçığı olmaksızın, anahtar vererek arabanızı tamir etmemi istemeniz gibi birşey olacaktır. Evet,
şansım varsa arabanızda değişiklikler yapabilirim ama bu benim arabam ya da beynim olsa ayrıntılı tamir kitapçığım
olsun isterdim.
İşte laboratuarda yapmaya çalıştığımız şey bu. Öğrenmeyi ve hafızayı destekleyen devrelerdeki nöron ve sinapsların
nasıl bir işbirliği içinde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Peki nöral devreler hakkında neler biliyoruz? Bir devrenin
görevi hesaplama yapmaktır: Girdileri( input) alıp, çıktı (output) üretmektir. İnput’un output’a dönüşümü, nöronlar ve
nöral devreler arasındaki çok hassas sinaptik bağlantılar yoluyla şekillenmektedir. Bilginin beyinde işlenmesi böyle
olmaktadır.
Bir nöral devrede oluşan her bir sinaptik sinyal ile bilgi işlenir, dönüşür ve karar vermek üzere kullanılır. Örneğin,
arabayla giderken, sarı ışık görüyorsunuz. Bu input, beyninizde görsel alanlardaki nöronlarınızı aktive edecek ve bu
aktivasyon sonrası sinapslarla bağlı oldukları nöronlara sinyaller göndereceklerdir. Bir nöronun binlerce nöronla
bağlantısı vardır. Eğer bu nöronlardan bazıları yeterince input alırlarsa aktive olurlar ve diğer nöronlara, onlar da
diğer nöralara sinyal gönderir. Ta ki bir output oluşturulana kadar.Mesela ayağınızın gaz pedalına doğru hareket
edene dek.
Pekçoğunuz başınızı sallıyorsunuz, aranızda bazılarınız bunu beğenmeyip kaşlarınızı çatıyorsunuz. Ama siz kaş
çatanlar, hiç korkunuz olmasın çünkü nöral devrelerimizi tanımlayan sinapslar dediğim gibi statik değiller ama
deneyimle değişirler.Mesela kırmızı ışıkta geçtiğiniz için ceza yerseniz bu muhtemelen beyninizde değişikliklere
neden olacaktır.
Bazı sinapslar daha güçlenebilir, bazıları zayıflayabilir. Bu da, bu devrenin bir daha aktive olduğunda bilgiyi farklı
işlemesine neden olacaktır. Dolayısıyla bir daha bu sarı ışığı gördüğünüzde, devrelerinizdeki outputçok farklı
olacaktır ve ayağınızı fren pedalına götürebilirsiniz. Beyniniz bu basit örnekteki hesaplamaları hergün
yapmaktadır.Beynin gerçekleştirdiği tüm hesaplamaların aslında deneyimlerden ve de öğrenmeden çok fazla
etkilendiğini düşünüyoruz. Laboratuarımızdaki çalışmalar, öğrenmenin, serebellumdaki hesaplamaları nasıl
etkilediği üzerine yoğunlaşmıştır. Serebellumun bazı kavramsal işlevleri bulunmaktadır ve daha önce de söylediğim
gibi motor öğrenmede anahtar rolü vardır.Motor öğrenme, yapılan pratikler sonucunda hareketlerin daha doğru ve
düzgün hale gelmesidir.
İlk olarak aklınıza müzisyenler, atletlet, dansçılar geliyor olabilir. Fakat küçük bir çocuğu gözlemlediğinizde pek çok
hareketin öğrenilmiş olduğunu farkedersiniz.
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Hatta yürümek ya da birşeyi düşürmeden ona erişmek gibi çok sıradan hareketler bile sürekli tekrar ve pratik
sayesinde öğrenilen davranışlardır. Bu davranışları edindikten sonra, bunları oluşturan devreler beden gelişip,
büyüyüp, yaşlandıkça sürekli olarak yeniden düzenlenmeli. Aksi taktirde tekrar bir çocuğun davranışlarına
dönüşebilirler. Beynin bu bölgesi hasar gördüğünde bu sonuçlar görülebilir. Evet serebellumun önemli görevleri
vardır fakat bizim bu bölge üzerinde çalışmamızın esas nedeni öğrenmenin devre düzleminde nasıl oluştuğunu
anlamamıza yardım edebilecek en iyi bölge olmasıdır.
Peki bunun nedeni nedir? Devre hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden birisi bağlantı şemasıdır. Hangi
nöronun hangileriyle bağlantıda olduğunu ve devre içindeki yollardan sinyallerin nasıl ulaştığını bilmemiz gerekir.
Pekçok öğrenme olayında bu yoktur ama serebelluma bağlı öğrenme olaylarının çoğunda bu mevcuttur. Şimdi
elimizdeki bu bağlantı şeması ile bir adım daha ilerleyip bir sonraki seviyenin sorusunu sorabiliyoruz:
Devre hesaplamaları nasıl yapıyor ve öğrenmenin bu hesaplama üzerindeki etkileri nelerdir? Laboratuarımızda bu
süreçle ilgili 3 önemli soru sorulmaktadır. İlk olarak, bir şey öğrendiğinizde devrenin neresinde değişiklikler
olmaktadır? Golfte dönüş hareketlerini çalışırken serebellumunuzdaki hangi sinapsler güçlenip hangileri
zayıflamaktadır? Yeşil nöronlar ile kırmızılar mı, yoksa yeşiller ile mor renkte gösterilen nöronlar mı? Bazı sinapsler
diğerlerine göre daha çok mu değişim göstermekteler? Ve de tüm değişiklikler sadece sinyalin yollandığı alanda mı
gerçekleşmekte yoksa çoklu seri değişiklikler de olmakta mıdır? Araştırdığımız konular bunlar. İkinci çok önemli
soru da devredeki değişikliklerin nasıl başladığıdır.
Serebellumdaki hangi nöronlar golfteki duruşunuzun doğruluğunu denetlemekte ve bu hareketi oluşturan devrenin
yenilenmesi gerektiğine karar vermektedir? Hangi nöronlar hata yaptığınızı bilmektedirler? Üçüncü kritik soru da
devredeki sinaptik değişikliklerin nasıl okunduğudur. Devrede oluşan bazı değişiklikler, bilgiyi işleme yolunu bir
dahaki aktive oluşunda
nasıl değiştirmektedir?
Bu soruların hepsinin cevabını bilmiyoruz ama incelemelerimizden elde etttiğimiz sonuç şu ki, serebellum tüm beyin
düzleminde görülenlerin çoğuyla paralellik göstermektedir. Farklı beyin bölgelerine bağlı, farklı öğrenme ve hafıza
çeşitleri olduğunu biliyoruz. Yakın zamana kadar beyinde belirli tek bir öğrenme mekanizması olduğu sanılıyordu.
Dolayısıyla bu bölge ne zaman birşey öğrense hep aynı yolla öğrendiği kabul ediliyordu. Bunun aksine bizim
bulgularımız, serebellumun kendi içinde çoklu öğrenme mekanizmalarını barındırdığını göstermektedir. Yani golf
duruşunuzu değiştirmeniz gerekiyorsa bunu serebellum devrelerindeki farklı değişim kombinasyonlarıyla
yapabilirsiniz.
Her bir egzersizin birden fazla öğrenme mekanizmasını etkinleştirebileceğini gördük.Egzersizi yapış biçimimiz deki
çok küçük değişiklikler,hangi mekanizmanın çalışıp hangisinin çalışmadığını, hangi sinapsların değişip hangilerinin
değişmediğini gösterir. Bundan çok önemli sonuçlar çıkmaktadır çünkü farklı öğrenme mekanizmalarının
kullanılması, öğrenmenin kalıcılığı,
öğrenilen şeyin genele yayılıp yayılamayacağı gibi faktörleri etkileyecektir.
Ayrıca koşullar değiştiği taktirde öğrenme becerisini aksi yönde etkileyebileceğini de düşünüyoruz. Tabiiki bunlar
sadece golf duruşunuz için değil, aynı zamanda felç geçirmiş hastalar için rehabilitasyon stratejileri ve de çocuklar
için eğitim stratejileri geliştirmek adına önemlidir. Bu süreçte golf duruşunuzu nasıl değiştirebileceğinizi bulursak, bu
da bizim için artı birşey olacaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
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Sağlık ve Renkler
Fiziksel Sağlığın Renklerine Hoş Geldiniz

KIRMIZI bizi daha enerjik, dışa dönük ve ilerlemeye hazır yapar.
Üreme sistemimizi, kan akışımızdaki hücreleri ve kas dokularını destekler. Bloke olmuş Kırmızı enerjinin fiziksel
semptomları şunlardır:
•

Halsizlik

•

Üremeyle ilgili problemler

•

Yetersiz kan dolaşımı

•

Kansızlık (Anemi)

•

Yüksek Tansiyon

•

Düşük Tansiyon

•

Yorgunluk
TURUNCU uyarıcıdır. Coşku ve gayrete teşvik eder.
Sindirim organlarını ve vücudumuzun dağıtım işleyişlerini destekler. Bloke olmuş Turuncu enerjinin semptomları
şunlardır:

•

Böbrek rahatsızlıkları

•

İdrar torbası problemleri

•

Spastik veya tembel kalın bağırsak

•

Eklem iltihabı (Artrit) ve Romatizma türleri

•

Kabızlık

•

Sindirimle ilgili rahatsızlıklar

•

Dalak rahatsızlıkları
SARI açık fikirliliğe ve detaya dikkat etmeye teşvik eder.
Sinir sistemini güçlendirmeye hizmet eder, ve karaciğerin hareketi, safra kesesi ve safra akışı gibi vücutla ilgili çeşitli
fonksiyonların uyarıcılığını destekler. Mide suyunun salgılanmasını arttırır, bundan dolayı da düzgün bağırsak
tasfiyesine (eliminasyonuna) yardımcı olur. Bloke olmuş Sarı enerjinin semptomları şunlardır:
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•

Sinir rahatsızlıkları

•

Kas ve sinir bağlantılı rahatsızlıklar

•

Şeker hastalığı (Diyabet)

•

Kalsiyum tortuları

•

Eklem iltihaplanması (Artrit)

•

Zayıf sindirim

•

Karaciğer problemleri

•

Zayıf Hafıza
YEŞİL sakin, rahatlatıcı ve dengeli bir atmosfer yaratır.
Uyum ve denge bu rengin özellikleridir. Yeşil yumuşaktır, kanamayı durdurucu bir etkiye sahiptir ve zehirli (toksik)
maddenin vücudumuzdan atılmasına yardım eder. Kasların, cildin ve dokuların oluşturulmasında yardımcı olur.
Bilhassa sempatik sinir sistemi için yararlıdır, ve genel dengeleme ve hücre onarımı için faydalıdır. Kalp ve akciğer
sağlığımız direkt olarak onun enerjisiyle bağlantılıdır. Yeşil ayrıca kan pıhtılarını azaltır ve hücrelerin durağanlığını
ve sertleşmesini de azaltır. Bloke olmuş Yeşil enerjinin semptomları şunlardır:

•

Akciğer rahatsızlığı

•

Kistler

•

Urlar

•

Klostrofobi

•

Bağ dokularının ve kaslarının rahatsızlıkları

•

Kalp rahatsızlığı

•

Kanser

•

Tümörler

•

Anjin

•

Kronik Bronşit

TURKUAZ düşüncelerde, duygularda ve iletişimde berraklığı korur.
Ne çok etkileyen ne de herhangi bir yolla haksız müdahalede bulunmayan daimi bir titreşime sahiptir. Endokrin
sistemimizin Boyun altı bezi (Timus) ve Tiroid bezlerine rezonans üretir.
Bloke olmuş Turkuaz enerjinin semptomları şunlardır:
• Viral ve Bakteriyel enfeksiyonlar
•

Kistler

•

Saman nezlesi

•

Zihinsel yorgunluk

•

Cilt rahatsızlıkları

•

Aids

•

Kan kanseri (Lösemi)

•

Egzema

•

Sedef hastalığı (Psoriyazis)

•

Bağışıklık sistemi eksiklikleri
MAVİ tehditkar olmayandır, bağlılık ve dürüstlük gibi değerleri arttırır.
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Mavi boğaz bölgemizi destekler. Genel olarak rahatlatma, yatıştırma, ateşli durumları ve baş ağrılarını azaltma etkisi
vardır. Bloke olmuş Mavi enerjinin fiziksel semptomları şunlardır:
•

Sinirlilik

•

Tansiyon

•

Uykusuzluk

•

Migren baş ağrıları

•

Öksürükler

•

Boğaz ağrıları

•

Ses kısıklığı

•

Larenjit

•

Sesle ilgili dengesizlikler
MOR kendine olan saygı, ağırbaşlılık ve onur duygularını oluşturur.
Asil bir renktir ve kraliyet, abartı ve zenginlikle ilişkilidir. Mor tüm hormonel ve glandüler aktiviteyi normal hale
getirir ve dengeler. Hipofiz bezine rezonans üretir ve onu destekler. Bloke olmuş Mor enerjinin fiziksel semptomları
şunlardır:

•

Hipofiz Bezinin fonksiyon bozukluğu

•

Beyin-Omurilik Menenjiti

•

Epilepsi

•

Zihinsel rahatsızlıklar

•

Görsel rahatsızlıklar
PEMBE şefkatin rengidir.
Yumuşaklık, kibarlık, nezaket, muhabbet ve sevgiyi oluşturur. ‘Dışavurumun’ rengidir ve arzuyu fiziksel
karşılıklarına dönüştürür. İnce ve rafine titreşimi, beyne olan kan akışını arttırır ve sempatik sinir sistemini uyarır.
Bloke olmuş Pembe enerjinin semptomları şunlardır:

•

Pineal Bez fonksiyon bozukluğu

•

Yüksek tansiyon

•

Sinir bozukluğu

•

Sempatik sinir sistemi rahatsızlıkları

•

Kronik yorgunluk

•

Hafıza kayıpları
Kaynak: http://www.colorconnections.com/colorconnections_2007/health.html
Çeviren: Esin Tezer
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Beyin Gerçekten Nasıl Çalışıyor ?

Fotoğraf : Robert Clark; beyin, Allen Beyin Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanmıştır.

Son teknolojik gelişmeler, biyolojinin en büyük bilinmezine, beynin gerçekten nasıl çalıştığı sorusuna ışık
tutuyor.

Fotoğraf : Robert Clark

ZİHİN MAKİNESİ
Martinos Biyomedikal Görüntüleme Merkezi’nde bir mühendisin taktığı alıcılarla dolu başlık, neredeyse bir
nükleer denizaltı kadar enerji kullanan bir beyin tarayıcısının parçası.
Cihazın manyetik alanı beyindeki su moleküllerini uyarınca, antenler ortaya çıkan sinyalleri algılıyor.
Bilgisayarlar bu veriyi, takip eden fotoğraftaki gibi beyin haritalarına dönüştürüyor.
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Fotoğraf : Van Weeden ve L. L. Wald, Martinos Biyomedikal Görüntüleme Merkezi, İnsan Konektom
Projesi

DÜŞÜNCENİN RENGİ
Beynin pek çok bölgesi, ak madde denilen, yaklaşık 160 bin kilometre uzunluktaki liflerle birbirine bağlı.
Bu, Dünya’yı dört kez dönmek için yeterli bir miktar.
Martinos Merkezi’nde çekilen bu gibi görüntüler, zihinsel işlevlerin altında yatan
belirli ileti yollarını ilk kez ortaya çıkarıyor.
Örneğin pembe ve turuncu öbekler, dil açısından yaşamsal önemdeki sinyalleri iletiyor.

Fotoğraf : Van Weeden ve L. L. Wald, Martinos Biyomedikal Görüntüleme Merkezi, İnsan Konektom
Projesi

BİR SIRRIN ANATOMİSİ
Yeni teknolojiler sayesinde bilim insanları artık beynin gizli yapısının derinliklerine bakabiliyor.
Üstteki görsele yüksek çözünürlükte bakıldığında, ak madde liflerinin haritalardaki
enlem ve boylam çizgileri gibi gizemli bir ızgara planında sıralandığı görülüyor.
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Fotoğraf : Garrett Gross ve Don Arnold, Güney Kaliforniya Üniversitesi

PARILDAYAN HAFIZA
Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Don Arnold, “bir anı oluşturduğunuzda beyinde fiziksel bir değişim
olur,” diyor.
Bu fare nöronundan uzanan dalların üstündeki kırmızı ve yeşil noktalar, diğer nöronlarla temas kurduğu
yerleri gösteriyor.
Fare yeni anılar oluşturdukça yeni noktalar beliriyor, eskileri yok oluyor.

Fotoğraf : Robert Clark

YAKIN BAKIŞ
Bir fare beyni parçasının, her biri bir insan saç telinin binde birinden de ince olan 200 kesidi elektron
mikroskobunda görüntülenmek üzere hazırlanıyor.
Üst üste istiflendiğinde, bunun gibi 10 bin fotomikrografla oluşturulan üçboyutlu modelleme ancak bir tuz
taneciği kadar oluyor (cımbızda).
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Fotoğraf : Josh L. Morgan, Harvard Üniversitesi; Arthur Wetzel, Pittsburgh Süper Bilgiişlem Merkezi
(Görüntü)

YAKIN BAKIŞ
Üst üste istiflendiğinde, bunun gibi 10 bin fotomikrografla oluşturulan üçboyutlu modelleme ancak bir tuz
taneciği kadar oluyor.
İnsan beyni bu kadar ayrıntılı olarak görüntülenseydi, dünyadaki bütün kütüphanelerdeki yazılı eserlere
eşdeğer miktarda veri gerekirdi.

JENNIFER BEYNİMDEN ÇIKMIYOR
ABD’de, Kaliforniya Teknik Üniversitesi’yle Kaliforniya Üniversitesi’nden (L. Angeles) uzmanlar,
gözün gördüğünü beynin nasıl işlediğini incelemek amacıyla ünlülerin fotoğraflarını kullanıyor.
2005 yılında, deneklere sadece Jennifer Aniston’ın fotoğrofları gösterildiğinde ateşlenen tek bir sinir hücresi
buldular.
Bir diğer nöron da, sadece Halle Berry’nin fotoğroflarına tepki veriyordu.
İzleme araştırmaları, herhangi bir insan, yer veya kavramın temsil edilmesinde oldukça az sayıda nöronun
rol oynadığını düşündürüyor.
Yani beyin bilgi depolamada akıl almaz derecede verimli çalışıyor.
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Fotoğraf : Rob Clark

KULAK VERMEK
Bilim insanları “Jennifer Aniston nöronu”nu nasıl keşfetti? Kaliforniya Üniversitesi’ndeki (Los Angeles)
Sinirbilim Tıp Merkezi’nde,
Crystal Hawkins gibi sara hastalarının beynine elektrotlar yerleştiriliyor.

Fotoğraf : Eric Behnke ve Andrew Frew, Kaliforniya Üniversitesi – LA (Görüntü)

KULAK VERMEK
Hawkins, bir daha sara nöbeti geçirdiğinde elektrotlar (mor koniler) bunun kaynağını net olarak belirleyip
beyin cerrahlarının kesip çıkaracağı dokuyu saptamasını olası kılacak.
Elektrotlar bir yandan da normal çalışan nöronlara kulak misafiri olmak gibi ender bir olanak sunuyor;
belli yüzlere tepki veren sinir hücrelerinin varlığı da bu şekilde keşfedilmişti.
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Fotoğraf : Robert Clark

HATAYA YER YOK
Beyin tümörlerini ameliyatla almak riskli bir iştir. Cerrahların bir yandan tümörün olabildiğince büyük bir
kesimini alırken,
bir yandan da konuşma, görme ve hafıza gibi işlevler için gerekli nöronları veya aralarındaki bağlantı
liflerini tahrip etmemesi gerekir.
Kanada’da, Sherbrooke Üniversitesi’nde beyin cerrahı olan David Fortin (ortada, sağda),
bir aksilik yaşanmaması için hastanın beyninin yüksek çözünürlükteki haritasından yararlanıyor.

Fotoğraf : Maxime Descoteaux ve Maxime Chamberland, Sherbrooke Bağlantısallık Görüntüleme
Laboratuvarı, Sherbrooke Üniversitesi

KILAVUZU OLAN EL
Fortin’in bir hastasına ait taramalar bir tümörün (kırmızı), el ve ayak hareketlerini kontrol eden bölgede
büyüdüğünü ortaya çıkarmış.
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HASSAS DOKUNUŞ
Tümörü çıkarırken, Fortin komşu nöronların hareket etmede yaşamsal bir rol oynayıp oynamadığını görmek
için o bölgeye elektriksel uyarı vermiş.
Beyin taramasını alan Sherbrooke Üniversitesi’nden Maxime Descoteaux, “Bu hastanın motor işlevleri hâlâ
çok yüksekti,” diyor.

“Bu nedenle cerrah agresif değil, daha muhafazakâr olmayı tercih etti.”
Fotoğraf : Philipp Keller ve Misha Ahrens, Janelia Farm (HHMI) (Görüntü)

AYDINLATICI IŞIK
Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nün Janelia Farm Araştırma Kampüsü’ndeki bilim insanları, zebra
balıklarının beynindeki
nöronlara sinyal yolladıkları anlarda ışık üreten bir gen ilave ettiler. Zebra balıkları şeffaf olduğundan,
bilim insanları hayvanın beynindeki 100 bin nöronun parıltılı faaliyetlerini izleyebiliyorlar.
Işıltıların biçimi sayesinde, beynin bilgiyi nasıl işlediği konusunda yeni bilgiler elde ediyorlar.
Kaynaklar:
http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/1402/konu.aspx?Konu=1
http://www.robertclarkphoto.com/
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Glüten Beyin: Buğday Frontal Kortekse Giden Kan Akışını
Kesiyor!
Günümüzden 1954 lere kadar uzanan kısmi ya da tam şizofreni vaka raporlarında çözüm, “glütensiz diyet” olmaya
başladı. Bu konudaki dikkate değer çalışmayı bir önceki makale olan “60 yıllık Çalışma: Glüten Kullanımının
Şizofreniye Uzanması”nda yer verdik.Bu etkileyici bağlantıda, bağırsak beyin aksının bozulması,buğdayın geniş bir
aralıktaki farmakolojik olarak aktif olması ve çoğunlukla da opiyoid reseptör polipeptitleri ayarlaması üzerinde
durulurken esas rahatsız edici açıklama gözler önüne serildi: “Buğday tüketimi beyindeki kan akışını kesiyor!”
Journal of Internal Medicine dergisinde yayınlanmış 1997 yılında yapılmış bir durum çalışması ile konuya giriş
yapalım… Bu çalışmada anlatılan durumda; şiddetli ishal ve kilo kaybı şikayeti (glüten intoleransının klasik
semptomu) ile gelen 33 yaşındaki hastaya daha önceden varolan şizofreni rahatsızlığı teşhisi konmuş ve hastanın
beyin taraması sonucunda beynin frontal korteksinde serebral hipoperfüzyon (beyne kan akışının azalması)
gözlemlenmiştir ve neticede glütensiz bir diyet ile hastanın bağırsaktaki hasarın ve otoantikorların normale dönmesi
sadece gerçekleşmiyor ayrıca frontal kortekse kan akışı başlıyor ve bu da şizofreni semptomları için çözüm oluyor.
Daha sonra, 2004 yılında bu çalışmayı takip eden, bir önceki çalışmanın şans eseri bir sonuç ya da belki tedavi
edilmeyen yaygın çölyak hastalığının etkisi olmadığını doğrulayan bir başka çalışma Roma, İtalya’da Katolik
Üniversitesi, İçhastalıklar Enstitüsü’nde yapılıyor ve bu çalışma American Journal of Medicine dergisinde
yayınlanıyor.Endişe ve depresyon haricinde herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olmayan 15 tedavi
edilmemiş çölyak hastası neredeyse bir yıllık glütensiz diyete sokuluyor ve daha sonra bu hastalar kendilerine benzer
yaş ve cinsiyette olan 24 sağlıklı gönüllü ile karşılaştırlıyorlar. Tüm denekler, serebral tek foton emisyon bilgisayarlı
tomografi incelemesinden geçiriliyorlar.
Sonuçlar çok dikkat çekici : Tedavi edilmemiş çölyak hastalarında ciddi ölçüde bozulan kan akışında artışı
gözlemleniyor:
“ Glütensiz diyet yapan 15 çölyak hastalarının sadece birinde (%7),15 tedavi edilmemiş çölyak hastasının 11’inde
(%73) en azından bir beyin bölgesinde kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda kan basıncının düşmesi gözlemlenir.
Sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında, tedavi edilmemiş çölyak hastalarında 26 beyin bölgesinin 7sinde serebral
perfüzyon çok daha düşük (P <0.05). Çölyak hastaları ile sağlıklı denekler arasında, serebral perfüzyonlarında
belirgin bir farklılık gözlemlenmemiştir.”
Ve çalışmalarını şu şekilde sonuçlandırıyorlar: “ tedavi edilmemiş çölyak hastalarında bölgesel serebral kan akışı
değişikliği kanıtı mevcuttur.”
Tartışma:
Şimdi gelin serebral (beyin) hipoperfüzyonu (kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda kan basıncının düşmesi) nedir
ona bakalım..
Hipoperfüzyon basit anlamda bir organa kan akışının düşmesidir. Bu isterkaraciğe, kas gibi içsel bir organ olsun ya
da beyin olsun, bu organ düşük oksijen ve besin eksikliği-oksijen düzeyinin düşüklüğünü tecrübe edicektir ve
böylelikle de yetersiz, standartın altında bir seviyede fonksiyon göstericektir. O zaman, serebral (beyin)
hipoperfüzyon, beyne (aşırı derecede enerji ihtiyacı olan ve bilincin de bu enerjiye bağlı olduğu organ) bu enerji kan
akışının yetersizliği, az olmasıdır.
New York Times en çok satanlar listesinde bir numara olan “Grain Brain-Tahıl Beyin” adlı kitabın yazarı Dr. David
Perlmutter, tahılların beyin sağlığına zararı konusunu tüm dünyaya tanıtmaktadır. Biliyoruz ki; tek başına tahılların
karbonhidrat içerikleri, nöronlar içerisinde insülin aracılı glükoz homestaz-dengeleşimini bozmaya ve nihayetinde de
nöronların yetersiz fonksiyon ortaya koymasına ve bazı durumlarda da ölmesine katkıda bulunuyor. Ancak, özellikle
buğdayın kan akışını ve forntal korteksin mizacın yapısını bozma özelliğine sahip olmasının derin olası sonuçları
vardır.
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Örneğin; Biliyoruz ki; frontal lob beyindeki “yürütme organı”dır ve şu fonksiyonlara sahiptir:
–

Anlık davranışların gelicekteki sonuçlarını farketeme

–

“İyi” ve “kötü” davranışlar arasında seçim

–

Sosyal olarak kabul görmeyen tepkileri bastırma ve üstesinden gelme

–

Göreve dayalı olamayan uzun süreli hafızayı tespit etmek, durdurma

–

Şeyler ve olaylar arasındaki benzer ve farkılıkları belirleme

Buğday tüketimi, bazı mekanizmaları henüz bilinmese de, hastalık riskine açık olan, hassas bireylerdeki beyinlerde
kan akışına müdahle etmekte ve neticede de beyinin yürütme fonksiyonlarını bozuyor. Buğday tüketiminden uzak
durmak, ahlak, sorumluluk, idrak, anlayış gibi kritik fonksiyonlara sahip beynin bu bölgesine (forntal lob) karşı
önceden önlem alınmış akılcıl bir davranış olarak kabul edilmelidir.

Anılar ve Hafızalar Genlerle Nesillere Aktarılıyor
Bilimadamları Anıların-Hafızanın Genlerle Nesillere Aktarıldığını Tespit Ettiler

Atlanta’daki Emory Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırma, DNA’da oluşan kimyasal değişimler yolu ile bazı
bilgilerin biyolojik olarak aktarılabilmenin imkanlı olduğunu göstermektedir. Yapılan testler süresince, fareler bir
sonraki nesle edinilmiş travmatik ya da stresli deneyimlerini aktarabildiği gözlemlenir.
Emory Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Dr.Brian Dias’a göre; “Dönüşümsel bakış açısından, bizim sonuçlarımız
ebeveynlerin deneyimlerinin, sonradan gelen nesillerin, hatta hamile kalmadan önce, sinir sistemlerindeki hem yapıyı
hem de fonksiyonlu önemli derecede etkilediğini anlamamızı sağlıyor. Bunun gibi bir fenomen, fobiler, endişe, ve
post-travmatik stress bozuklukları gibi nöropsikiyatrik rahatsızlıkların etiyoloji-nedenbilim ve potansiyel aktarım
riskine katkıda bulunabilir.
Bu deneyimlerin beyinden genoma bir şekilde aktarıldığı, ve daha sonraki nesillere geçtiği gözükmektedir.
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Araştırmacılar, daha ilerki çalışmalarında öncellikle DNA’daki bilginin nasıl depolandığını anlamaya yer vermeyi
umud ediyorlar.
Londra Üniversitesi’nden çocuk genetisyeni Profesör Marcus Pembrey, bu çalışmanın hafızanın biyolojik aktarımı
için inandırıcı bir kanıt sunduğunu ifade ediyor ve şunu ekliyor: “ Bu çalışma, fobiler, endişe, post travmatik stres
bozuklukları ve ataların deneyimlerin yer aldığı hafızasının bir sonraki nesile aktarılması ile oldukça ilgili bünyesel
ve esaslı bir korkunçluğa işaret ediyor ve şunları söylüyor:

“Halk sağlığı araştırmacılarının insan kuşaklararası tepkileri ciddiye almalarının tam zamanı. Genel anlamada çok
kuşaklı, çok aşamalı yaklaşım olmadan nöropsikiyatrik rahatsızlıkları ya da obeziteyi, şeker hastalığını ve metabolik
bozuklukları anlayamayacağımızı düşünüyorum.”
Cambridge Babraham Enstitüsü’nden Epigenetik Bölüm Başkanı Profesör Wolf Reik, bunun gibi sonuçların insanlara
uygulanması için daha ileri çalışmalar yapılması gerektiğini şu şekilde ifade ediyor: “Epigenetiğin aracılık ettiği
kuşaklararası mirasın mevcut olduğunu gösteren bu tarz sonuçlar ümid verici ve heveslendiricidir.Ancak, bu
bulguların insanlar üzerindeki etkisini ortaya koymak için daha dikkatli mekaniksel hayvan model çalışmaları
yapılmalıdır. Bizim bulgularımız davranışsal, nöroanatomiksel ve epigenetik seviyede çevresel bilginin nasıl
kuşaklararası aktarıldığını işaret eden bir çatı oluşturuyor.
DNA, atalarımızdan bize aktarılan genlerdeki sipiritüel ve mistik hafızayı taşıyor olabilir mi? Sipiritüel evrim genetik
dizim içerisinde bozulup, bir sonraki nesle taşınıyor mu? İşte , bu sorulara cevap verecek bilimsel bir taslağa artık
sahibiz.
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-have-found-that-memories-can-be-passed-down-throughgenerations-in-our-genes/ ‘den türkçeye AylinER tarafından çevrilmiştir.

146

Karaciğeriniz Beyninizi Yiyor Olabilir!
Karaciğeriniz Beyninizi Yiyor Olabilir!
Yeni bir araştırma, karaciğer ve hipokampüsün (beyindeki hafıza merkezi) bir proteini aynı anda kullanmak istediğini
ve eğer karın bölgesindeki fazla yağ varsa, bu öncelik mücadelesini karaciğerin kazandığını gösteriyor. Yani bu
araştırma, karaciğerinizin beyninizi “yiyor” olabileceğini gösteriyor.

Fazla karın yağı olan insanlarda, ince insanlara göre hafıza kaybı ve demans görülme ihtimali üç kat daha fazladır.
Şimdiyse, bilim adamları bunun nedenini bulmuş olabileceklerini söylüyor.
Karaciğer ve hipokampüsün ikisi de PPARalpha adında belli bir proteini kullanıyor. Karaciğer, bu proteini bel
çevresindeki yağları yakmak için kullanıyor; hipokampüs ise bellek için.
Bel bölgesi yağı çok olan kişilerde, karaciğer yağı katalizlemek için fazladan çalışıyor ve bütün PPARalpha
proteinini kullanıyor. Yeni çalışmaya göre; önce depoları harcıyor,sonra beyin dahil bütün vücuttan bu proteini
alıyor.
Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan ve Cell Report dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu
süreç aslında hipokampüsün PPARalpha’sını tükettiği için öğrenmeyi ve hafızayı kötü etkiliyor.
Diğer haber bültenleri, araştırmacıların obez bireylerde ince bireylere göre demans görülme olasılığının 3.6 kat fazla
olduğunu söylediğini belirtiyor. Bu buluş 2008’de, Oakland-Kaliforniya’daki Kaiser Permanente Division of
Research ‘te yapılmıştır.
Boston Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, Annals of Neurology dergisinde 2010’da yayınladıkları bir
makalede, ne kadar çok fazla karın yağınız varsa ileriki yaşlarda o kadar çok beyin büzüşmesi ihtimaliyle karşı
karşıya olduğunuzu söylediler.
Yeni araştırmadaki sürpriz keşif, hipokampüsün PPARalpha proteinini bellek ve öğrenme için kullanıyor olması ve
bunun da bel çevresindeki yağ fazlalığı ve demans/hafıza kaybı arasındaki ilişki için olası bir neden olması.
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Rush Üniversitesi araştırmacıları, nörolojik bilimler profesörü Kahan Palinda önderliğinde PPARalpha yönünden
fakir fareler yetiştirdiler. Bazı fareler karaciğerlerinde normal PPARalpha değerlerine sahipti ama beyinlerindeki
tükenmişti. Bu farelerin kötü bir hafızaları ve düşük öğrenme becerileri vardı. Diğerleri beyinlerinde normal
PPARalpha değerlerine sahipti ama karaciğer değerleri eksikti ve beklendiği gibi normal bir hafızaları vardı.
Pahan, araştırmacıların PPARalpha yönünden eksik farelerin hipokampüslerine PPARalpha enjekte ettiklerinde,
farelerin öğrenme yeteneğinin ve hafızasının geliştiğini söyledi. Pahan, LiveScience’a şunları diyor:
“Hafıza kayıplarına karşı, beyindeki normal PPARalpha’yı nasıl koruyabileceğimizle ilgili daha çok araştırma
yapılmalıdır. Böylece PPARalpha; alzeihmer, demans ve hafıza kaybıyla alakalı sorunlara bulunacak tedaviler için
yeni yollar sağladı. Tabii, göbeğinizi eritmek de canınızı yakmayacaktır.”
Çeviren: Hoşnaz Tuğral (Evrim Ağacı)
Kaynak: Scientific American

İlgili

Kişisel kanaatim odur ki, karaciğerin sağlık düzeninin bozulması, bünyenin çeşitli metabolik ve biyokimyasal
dengelerini değiştirmekte; bu durum da otomatik olarak beyne yansıyarak, zekâ veya aklın ön bellekte yaptığı
değerlendirmelerde pek çok yanlışlara yol açmaktadır. Bu yüzden karaciğere zarar veren her şeyden kesinlikle
kaçınmak gerekir beyin sağlığımız ve sağlıklı düşünce yapısına sahip olmamız için!
Karaciğere zarar veren maddeler kullanımı sonucu metabolik dengelerin etkilenmesiyle, beynin, vücudun
değişen biyokimyası altında ne tür psikolojik dengesizliklere girebileceğini hatırımıza getiriyor muyuz?
Beynimize, karaciğerimize ve hormonal dengemize zarar verecek şeylerden uzak durmamız, belki de bize ölüm ötesi
sonsuz yaşamın hiç farkında olmadığımız güzelliklerini kazandıracaktır…
Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/evliya.htm
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Beslenme ve kanser

Kanser; kontrolsüz çoğalan hücrelerin normal işlevi olan hücreleri öldürmeleri sonucu ortaya çıkan, birçok türü
tanımlanan bir hastalık grubudur. Vücuttaki tüm doku ve organlarda kanser gelişebilir. Halk sağlığı yönünden
kanserin önemi, hastalığın öldürücü olma oranının yüksekliği ve sık görülmesidir. Ülkemizde her yıl 150 000 kişinin
kansere yakalandığı tahmin edilmektedir. Sebebi bilinen ölümler arasında son yıllarda kardiyovasküler sistem
hastalıklarından sonra 2.sırada yer almaktadır.
Kanser arttıran faktörler
·
Aşırı alkol alımı
·

Radyasyona maruz kalma

·

Düzensiz yaşam, çok eşlilik

·

Aşırı yağ ve yağlı besin alımı

·

Taze sebze ve meyvelerin az alınması

·

Bakteri ve virüs enfeksiyonlarının hızlı gelişmesi

·

Posalı (lifli) besinlerin az alımı

·

Çok miktarda yapay kimyasallarının alınması

·

Olumsuz çalışma koşulları

·

Tuzlanmış, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin aşırı alımı

·

Sigara içmek

Kanser azaltan faktörler
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·

Alkol alımının azlığı

·

Radyasyondan korunma

·

Sigarasız ortamda yaşama

·

Bakteri ve virüs enfeksiyonlarının az olması

·

Pestisit ve kimyasalların az alımı

·

Tek eşlilik

·

Günlük alınan kalorinin yağdan gelen miktarının %30 dan az olması

·

Bol taze sebze-meyve alımı

·

Posadan zengin diyet

Kanserin genel sebepleri ve yüzdeleri
·
Dengesiz beslenme %35
·

Sigara %30

·

Enfeksiyon hastalıkları %10

·

Mesleki nedenler %4

·

Alkol % 3

·

Çalışma yerinin tozlu ve pis oluşu %2

·

Gıdalara konan katkı maddeleri %1

Görüldüğü gibi dengesiz beslenme kansere yol açan başlıca etkenlerden biridir(yeterli ve dengeli beslenerek ve ayrıca
azar azar sık sık, az yağlı ve günlük alması gereken besin maddelerini alarak beslenme yoluyla bağışıklık sistemimizi
güçlü kılabiliriz.) .Ayrıca Amerika’da yapılan tıbbi araştırmalarda diyet ve beslenme etkenlerinin tüm kanserlerde
%70 kanserden ölümlerde ise % 35oranında etkili olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmaya göre ise kanser
olgularının % 80’i çevresel etkenlere bağlanmakta bu etkenler arsında da beslenme önemli bir yer tutmaktadır (
kadınlarda görülen tümörlerin % 50’si, erkeklerde görülenlerin % 30’u beslenmeye bağlıdır.)
Kanserin; kentlerde çok, kırsal kesimlerde az olmasının sebebini de incelersek karşımıza beslenme alışkanlıklarının
çıktıklarını görüyoruz.
Besinler bir yandan kanser yapıcı, diğer yandan kanser önleyici maddeleri içerirler. Ayrıca, besinlere uygulanan
pişirme ve saklama işlemleri ile de zararlı maddeler oluşabilir. Bununla beraber, belirli besinler, uygun pişirme
yöntemleri ve sağlıklı beslenme alışkanlığı ile zararlı kimyasal maddelerin kanser yapıcı etkilerini önleyebilirler.
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Besinler ekiminden başlamak üzere soframıza gelinceye kadar pek çok aşamadan geçerler. Bu aşamalarda besinlerin
çeşitli fiziksel, kimyasal vb. değişikliklere maruz kalmaları, yabancı maddelerle kontamine olmaları vb. besinin
kalitesini etkilediği kadar o besinin sağlığı bozucu hale gelmesini de etkileyebilir. Organizmada yeni hücre
oluşumunda, besinlerin kalite ve miktarı büyük önem taşır. Organizmanın temel taşı olan hücrede oluşacak herhangi
bir bozukluk zamanla etkinliğini artırarak dokulara, organlara ve tüm organizmaya yayılır.
Yanmış yiyeceklerin tüketilmesi, proteinli bir besin olan süt gibi besinlerin şekerle kaynatılması kansere neden olan
maddelerin oluşmasına neden olur. Özellikle bazı geleneksel pişirme yöntemlerimiz ve yemeklerimiz, kansere
davetiye çıkarır niteliktedir. Örnek verecek olursak kestane kebap, gözleme, kavrulmuş leblebi, krem karamel gibi.
Beslenmenin temel yapı taşlarını oluşturan protein, yağ ve karbonhidratların gereğinden fazla alımı ile ortaya çıkan
obezitenin, pek çok hastalığın yanı sıra kansere neden olan unsurlar arasında da yer alır. Şişmanlıkla ilgili kanser
türleri Özellikle Kadınlarda; meme, uterus, sindirim sistemi (kalın bağırsak-rektum), erkeklerde ise kolon, rektum ve
prostat kanseri görülür.
Obez bireylerde normal ağırlıktakilere göre daha fazla görülmektedir. Yağ tüketiminin yüksek olması obeziteye
neden olmaktadır. Yağlı besinler, kanser yapıcı ve ilerleticidir.
Beslenmenin kanser oluşumundaki rolünü özetleyecek olursak ;
1) Besinlerde Üreyen Küf ve Toksinler
2) Besinlerdeki Doğal Kanserojenler
3) Besin İşleme Yöntemleri
4) Besin Pişirme Yöntemleri
5) Besinlerdeki Katkı Maddeleri
6) Tüketilen Besin Çeşitleri ve Miktarları
7) Şişmanlık
8) Alkol
9) Tütün
10) Vitamin ve Mineraller
Besin öğeleri ve kanser :
1-Protein :
Proteinler vücudun yapı taşları olup hormonlar, enzimler, hücre membranları, nükleik asitler gibi birçok yapıda yer
alırlar. Aşırı et, dolayısı ile hayvansal proteini çok tüketen ülkelerde meme, rahim, prostat, kalın barsak-rektum,
pankreas ve böbrek kanserleri, hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha fazla görülmektedir.Yağsız hayvansal
protein tüketiminin kanserle ilişkili olmadığı bilinmektedir. Yağsız et, süt ve benzeri besinlerin tüketimi kanser
riskini arttırmaz.

2-Karbonhidratlar :
Karbonhidratlar başlıca enerji kaynağımızdır. Gereksinimin üzerinde alınması obeziteye neden olur. Besinlerde
bulunan karbonhidratların başlıcalar, Nişasta şeker, ve posa’dır. Nişasta; tahıllar ve bunlardan yapılan yiyecekler,
kuru baklagiller ve patateste bulunur. Sütte ve tatlı besinlerde şeker vardır. Et, tavuk, balık ve yumurta karbonhidrat
içerikleri hiç olmayan veya çok az olan besinlerdir. Sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagiller tanelerinin dış kısmında
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posalı maddeler bulunur. Kepekli tahıl ürünleri, kuru baklagiller, taze sebze ve meyvelerin fazlatüketilmesi, posa
alımını arttırıp barsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kalın barsak-rektum kanserinin önlenmesinde etkindir.
3- Yağ :
Kanser yapan maddeler (Kanserojen maddeler) yağ içinde birikir Ve fazla yağ alımı bu maddelerin vücuda girişini
artırır. Her türlü yağın fazla alınması özellikle meme, prostat, testis, rahim, yumurtalık ve kalın barsak-rektum
kanserlerinin oluşum riskini arttırmaktadır. Cinsiyet hormonları yapısal olarak yağa benzerler. Yağın fazla alımı bu
hormonların çalışma düzenini bozar. Özellikle kalın barsak-rektum kanserlerini ilerletici safra tuzları gibi maddelerin
yapımı yağ alımı arttıkça artar. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin sıvı yağlar kolay okside olurlar. Oksidasyon
sonucu oluşan öğeler bağışıklık hücrelerinin yıpranmasına neden olarak kanser riskini arttırırlar.
4- Vitaminler :
C vitamini; vücuda alınan kanserojenleri etkisiz hale getirir. En fazla taze sebze ve meyvelerde bulunur. En çok C
vitamini içeren besinler; kuşburnu, maydanoz, tere, roka ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber,
turunçgiller, domates, çilek ve patates’tir.
E vitamini; Bazı tok sik maddelerin etkilerini azaltarak kanserden koruyucu bir vitamindir. Güçlü bir antioksidan
olduğu için yağların ve hücrelerin osidasyonunu önler.
Başta bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alınmamış tahıllar, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, kuru baklagiller
olmak üzere çeşitli yiyeceklerde bulunur.
A vitamini; A vitamininin ön maddeleri karotenoidler bulunur. Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşırlar ve vücutta A
vitaminine dönüşürler. Hayvansal besinlerde (karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi ) A vitamini bulunur. A vitamini
ve özellikle A vitamininin ön maddesi karotenoidler kansorejen maddelerin etkisini azaltarak kanserin önlenmesinde
etkindirler. Yeşil ve sarı sebze ve meyvelerde bulunur.
B vitaminleri; Yeterli düzeyde alınmaları, bağışıklık sisteminin etkinliği için önemlidir. Vücudun savunma sistemi
yeterli olunca kanser dahil pek çok hastalığa karşı vücut dirençli olur.
D vitamini; Günlük beslenme ile D vitamini gereksinmesi karşılanmaz. En iyi kaynağı güneştir. Karaciğer, yumurta
sarısı, süt ve süt ürünlerinde az miktarda bulunur.
Düzenli güneşle temas ile derideki ön maddeden D vitamini oluşur ve gereksinmeyi karşılar. Aşırı ve uzun süre
güneşle derinin yanması durumunda D vitamininin etkisi kaybolduğu gibi, deri kanseri riski de artar. Düzenli
güneşten yararlanarak vücutta yeterli D vitamini oluşumunun sağlanması ve yeterli kalsiyum alımı kemik kanseri
riskini azaltır.
5- Mineraller :
Selenyum: En çok su ürünlerinde ve kepeği ayrılmamış tahıl ürünlerinde bulunur. Yeterli alımı kanserojenlere karşı
koruyucudur.
Çinko: En zengin kaynakları, ay çekirdeği, su ürünleri, etler, mantar, yumurta ve kuru baklagillerdir. Yeterli düzeyde
çinko alımı, A vitamininin etkisini ve savunma sistemini güçlendirerek kansere karşı koruyucudur.
İyot: En iyi kaynağı iyotlu tuzdur. İyot yönünden zengin besinler; balıklar ve mantardır. İyot eksikliği tiroit bezinde
kanser oluşturma riskini de arttıra bilir.
Molibden: Vücudun gereksinimi çok düşüktür. En zengin kaynakları; kuru baklagiller, kepekli tahıl ürünleri ve koyu
yeşil sebzelerdir.
Bakır: En zengin kaynakları; etler, su ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, pekmezdir. Yetersizliğinde deride,
beyin işlevlerinde ve kan hücrelerinin yapımında bozukluklar olur. Aşırı bakır alımı tok sik olduğundan, kanserden
korunmak için ek bakır alınması önerilmez.
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Demir: Demirden zengin besinler; etler, su ürünleri, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, susam,
pekmez, kuru meyvelerdir. Demir bazı
kimyasal kanserojenlerin etkisini azaltır. Fazla alımı zararlı olabileceği için uygun miktarlarda alınması önerilir.
Kalsiyum: Kemik gelişimi ve sağlığı için en önemli besin öğesidir. Kalsiyumun en iyi kaynağı süt, yoğurt, peynir,
dondurma, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir. Kalsiyum, kemik ve kalın barsak kanser riskini azaltır.
Kanser riskini arttıran maddeler :
Kurşun: Taşıtların egzozları, fabrika atıkları, boyalar en önemli kaynaklarıdır. Çevre kirliliği ile su ve besinlere
geçerek vücuda alınır. En önemli kanserojenlerdendir.
Nikel: Hava ve suda bulunur. Aşırı alımı kansere neden olabilir.
Kadmiyum: Kentlerin kirli havasından fabrika atıklarından sulara ve besinlere karışarak vücuda alınır. Fazla alımı
kanser oluşumuna neden olmaktadır.
Arsenik: Ani zehirlenmeler yaptığı gibi, az miktarlarda sürekli alımı deri ve akciğer kanseri riskini arttırır. Fabrika
atıkları ile hava, su ve besinlere karışarak vücuda alınır.
Asbest: Gemi, bina, taşıt, ev aletleri kaplamalarında önemli miktarda bulunur. Kaplamaların dökülmesiyle havaya
yayılmakta, bu havanın solunmasıyla akciğer kanser riskini arttırmaktadır.
Alkol ve kanser :
Alkol tüketimi fazla olanlarda karaciğer kanseri sık görülür. Sigara ile birlikte alkol alışkanlığı kanser riskini daha da
fazla arttırır. Alkol beslenme durumunda olumsuz yönde etkilediğinden kanser riskini arttırıcı faktörler arasında yer
alır. Fazla bira içenlerde kalın barsak-rektum kanseri daha fazla görülür. Sert içkileri fazla tüketenlerde, ağız, baş ve
boyun kanserleri sık görülür.
Kanserden koruyucu rolü olan öğeler ve bulunduğu besinler :
Protez inhibitörleri (engelleyiciler), antioksidanlar, biyoflavonlar özel koku ve tat veren öğeler, kükürtlü öğeler, soya
fasulyesi, mercimek, kuru fasulye, nohut, taze fasulye, bezelye, meyveler, ceviz, fıstık ve fındık vb. turunçgiller,
kayısı, karadut, kızılcık, kiraz, vişne, kuş üzümü, diğer meyveler lahanalar, karnabahar, ıspanak, pazı, turp ve pancar
yaprakları, şalgam vb. sarımsak, soğan, pırasa.
Kanser riskini arttıran besinler :
·
Yaşlı koyun, sığır, keçi ve tavuk etleri
·

Domuz eti, domuz pastırması

·

Hamburger

·

Sucuk, salam, sosis

·

Tereyağı, iç yağı

·

Yağda kızartılmış besinler

·

Tuzlanmış besinler

·

Tütsülenmiş besinler

·

Nitrit, nitrat eklenmiş besinler

·

Ateşe çok yakın pişirilmiş kebaplar
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Kanser riskini azaltan besinler:

Marul, kıvırcık, salatalık, soğan, sarımsak, lahana, havuç, ıspanak
pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, şalgam, turp, maydanoz, tere,
nane, roka, biber, taze-kuru fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlıcan,
enginar, kabak, yenebilen otlar, sebzeler, domates, pancar, bamya
portakal, greyfurt, limon, kuşburnu, böğürtlen, kızılcık elma, armut,
ayva, erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut
muz, hurma, yeni dünya, kuru yemişler, leblebi, kestane, badem, fındık,
fıstık, ceviz, tahıllar, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, yarma
karaciğer, böbrek, yürek, Yumurta yağsız peynir, çökelek, yoğurt.
Besinlere uygulanan bazı işlemler ve kanser
Tütsüleme, tuzlanma, nitrit-nitrat gibi kimyasal maddeler ile işleme yöntemleri bazı kanserojen maddeler yol
açmaktadır. Odun ve kömür dumanında bulunan kanserojen maddeler tütsülenme sırasında besinler tarafından
emilerek yağlı kısımlarda birikirler. Nitrit – nitrat katılmış besinler (salam, sosis gibi) yenildikten sonra midede
nitrozaminlere dönüşürler. Nitrozaminler kimyasal kanserojendirler. Bu tür besinlerle birlikte C vitamininden zengin
bir besinin tüketilmesi (meyve, salata, domates vb) nitrozamin oluşumunu engelleyerek kanser riskini azaltır.
Besinlerin aşırı şekilde saflaştırılması kanser koruyucu maddelerin kaybına neden olur. Hatalı pişirme yöntemleri,
vitaminlerin kaybına neden olur. Etin çok yüksek sıcaklıktaki ızgara üzerinde veya aleve çok yakın tutularak
pişirilmesi sırasında kanserojen maddeler oluşabilir.
Etin hafif sıcaklıkta ve alevden uzak tutularak pişirilmesi ile kanserojen maddelerin oluşumu en aza indirilebilir.
Kızartmalar sırasında yağların yapısında bir takım değişiklikler oluşur. Kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanılması
kanserojen maddeler oluşumunu arttırır. Bu nedenle kızartmalara diyetimizde çok fazla yer vermemeli, kızartma
yapılan yağlar süzülüp, cam kavanozlarda serin ve karanlık bir yerde saklanmalı ve en fazla 3 kez kızartma için
kullanılmalıdır.Yediklerinizi kanserojen hale getirmemek için Uzun süre yüksek ısıda işleme tabi tutulan bol proteinli
besinler, kanserojen maddelerin oluşumuna neden olur.
Buna mutajenite denir. Eti 35 dakika süreyle ızgara yaparsanız veya 5 dakika süreyle kızgın yağda kızartırsanız,
kanserojen hale getirmeyi başardınız demektir. Eti sebzelerle birlikte pişirirseniz – türlü, kıymalı taze fasulye gibi- o
zaman mutajenite oluşumunu çok büyük oranda önlemiş olursunuz. Eti tek başına yemek yerine daha çok sebze ile
karıştırarak yemek her zaman daha sağlıklıdır. Taze sebzeleri yağda kızartmayın. Kanserojen etki oluşturabilirsiniz.
Sebze ve kuru baklagilleri yıkamadan yemeyin, pişirmeyin. Çünkü, tarım ilaç kalıntılarını pişirme yolu ile yok
edemezsiniz. Pirinç, un, soğan gibi besinleri yağda kavurmayın. Protein kaybı olur. Ayrıca, kanserojen etki
oluşturabilirsiniz. Yüksek ısıda uzun süre kaynatmayın. Bu bir çok vitamin ve mineralin kaybına neden olur,
kanserojen etki oluşturabilir. Ateşe çok yakın tutarak pişirme ve tütsüleme yapmayın. Kurubaklagil ve tahılları kuru,
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nemli olmayan yerlerde saklayın. Aksi takdirde küf toksinleri oluşturabilirsiniz. Buzluktan çıkartıp çözdürdüğünüz
yiyecekleri bir daha dondurmayın. Aksitaktirde kanserojen etki oluşturabilirsiniz. Özellikle salça, turşu, reçel vb. gibi
besinleri boşalmış deterjan ve ilaç kutularında, boyalı plastiklerde saklamayın. Kurşun ve kanser yapıcı diğer
maddeler yiyeceğe geçer. Küf ve toksin üremiş besinlerden uzak durun.
Kanserden korunmak için beslenme önerileri
Yeterli ve dengeli beslenilmelidir.
İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır.
Yağ tüketimi azaltılmalı, yağlı etlerden mümkün oldukça uzak durulmalıdır.
Yiyecekleri hazırlarken kızartma, kavurma, tütsüleme yerine ızgara, fırında, buğulama, haşlama gibi pişirme
yöntemleri kullanılmalıdır.
Günlük tuz tüketimi 5-6 gram olmalıdır.
Turşu ve salamura gibi fazla tuzlu yiyecekler az miktarda tüketilmelidir.
Günlük 25-30 gram posa tüketilmelidir.
Günde en az 3-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.
Kabuklu yenebilen meyveler kabuğu ile birlikte tüketilmelidir.
Sebze yemekleri az suda veya kendi suyu ile pişirilmeli ve hemen tüketilmelidir.
Rafine tahıllar ve şeker yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir.
Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında
pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.
Günde 2 porsiyon kurubaklagil yemekleri tüketilmelidir.
Kurubaklagillerin ıslama ve haşlama suları dökülmemelidir.
Besinlerin saklama koşullarına dikkat edilmelidir.
Alkol tüketilmemelidir veya tüketimi azaltılmalıdır.
Hazır satılan yiyeceklerin etiketleri incelenmelidir.
Besinlerin taze ve kendi mutfaklarımızda hazırlanıp, pişirilmiş olanları tercih edilmelidir.
Ekmeğin kepekli olanı tercih edilmelidir.
Yiyeceklerin hazırlama ve pişirme aşamasında domates, sarımsak, soğan, nane ve maydanoz gibi besinler bolca ve
sıkça kullanılmalıdır.
Haftada 3 gün en az 30 dakika yürüyüş, yüzme,bisiklet, step vb. egzersizler

Uzm. Dyt. Yüksel Turan TAŞDEMİR
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Ses frekansları ile aşık da olabilirsiniz, katil de…
Türkiye’nin ilk ses mühendislerinden Süden Pamir ses frekansları ile neler yapılabileceğini anlattı, şaştım kaldım.
Ses teknolojileri veya ses mühendisliği deyince hemen herkesin aklına müzik ile ilgili ses sistemleri geliyordur
herhalde. Peki ses teknolojileri ile terörizmin engellenebileceğini, nokta ses frekansı atışıyla kusursuz
cinayet işlenebileceğini, istediğiniz kişiyi kendinize aşıkedebileceğinizi, bir sırrı itiraf ettirebileceğinizi veya
dünyanın ritmine uyumsağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
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Süden Pamir, Bilkent Üniversitesi İç Mimari Bölümünü bitirdikten sonra İngiltere’deki SAE kolejinden ses
mühendisliği diploması almış ve Middlesex University‘de ses teknolojileri üzerine master yapmış. Beyoğlu
Galatasaray‘da kurduğu İletişim Teknoloji Müzik Akademisi İTM‘de de ses mühendisi yetiştiriyor ve müzik
teknolojisi, ses teknolojisi, performans teknolojileri, elektronik müzik ve ileri kayıt teknikleri gibi dersler veriyor.
Terörizme subliminal mesaj
“Nedir ses teknolojisi tam olarak?” oluyor ilk sorum. “Dünyada pekçok alanda kullanılabilen bir teknoloji.
Beynimiz her şeyi elektrik akımlarıyla algılar. Ses frekansı da bir tür elektrik akımıdır,enerjidir. Bu enerjiyi
kullanarak insanların algısını değiştirebilir, istediğiniz komutla hareket etmesini sağlayabilirsiniz..” yanıtını alıyorum.
Ses teknolojisinin en önemli alt dallarından biri ise subliminal mesaj. Müziğin veya şarkının içine insanın algı
sınırının dışında bir frekansta söylenmiş mesaj yerleştiriliyor, bu üst bellek tarafından tanımlanamıyor ama alt
belleğe gidiyor. Örneğin bir terörist saldırı ihbarı alındığında o bölgeye bir müzik yayını yapılabilir Pamir’in
anlattığına göre. Yayınlanan şarkıya frekansı değiştirilmiş olarak “Bu saldırıyı yapma” gibi bir mesaj yerleştirilirse
terörist algıda seçicilikle bu mesajı farkeder. Duyduğu şeyin ne olduğunu anlamaz ama alt belleği bunu algılar ve
içinden bir ses ona “yapma” demiş gibi gelir. Hatta bunu kendisine Allah‘tan bir mesaj gibi görür. Ancak dünyada
ve Türkiye’de bu tür mesajların toplum güvenliği dışında kullanılması kesinlikle yasak ve cezası var. Süden Pamir
ise yalnızca bir kereliğine İstanbul Teknik Üniversitesi‘nde verdiği bir konferansta öğrencilere konuyu
anlatabilmek için hazırlamış subliminal bir mesaj. “Konferans süresince bir müzik dinlettim öğrencilere. Müziğin
içine ‘Suu‘ diye yalvaran bir sesi frekansı yerleştirdim. Sunumun sonunda öğrencilere susayıp susamadıklarını
sordum. Şaşkın bir şekilde hepsi çok susadıklarını söylediler.” diye anlatıyor bu tecrübesini.
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Pamir’in söylediğine göre kaçak olarak subliminal mesaj kullananlar var, “Ülkemizde bazı radyo kanallarının bunu
yaptığı tespit edilmiş ama detaylar henüz bilinmiyor. Almanya’da ‘Kara Sesin Radyosu‘ diye bir kanal var, radikal
İslamcılara ait bir frekans. Subliminal yöntemle aşırı saldırgan, dini içerikli, cihad çağrısı yapan, uyuşturucu hap
kullanmayı komutlayan mesajlar yayıyor. Alman polisi de Türk polisi de bunu biliyor ama sürekli frekans
değiştirdikleri için baş edilemiyor.” diyor. Ayrıca müzik dünyasında da bu tür tehlikeli mesajlar kullanılıyormuş.
Özellikle de bazı heavy metal gruplarının şarkılarında… 11 Eylül saldırılarının bile bu şekilde gerçekleştirildiğini
idida eden uzmanlar varmış. Bu ididalara göre kulelere giren uçaklarda bir terörist bile yokmuş, saldırı direk
pilotların alt bilincine seslenen subliminal komutlarla gerçekleştirilmiş.
Doğum frekansı itiraf ettiriyor
Ses teknolojisinden askeri amaçlı da faydalanılabiliyor. Peki ses silahı nasıl kullanılıyor? Örneğin nokta atışıyla bir
kişi öldürülebiliyor. Mantık ise son derece basit: Bir insana kalbin atış hızı olan 10-15 Hz frekans verirseniz, kalbini
anında durdurabilirsiniz. Tıpkı yolda yuvarlanan bir topa onu durdurabilecek güçle baskı yaptığınızda duracağı gibi.
Yani adli bilimlerin en çok tartışılan konularından biri olan “Kusursuz cinayet işlenebilir mi?” sorusu da ses ile
yanıt buluyor. Ayrıca ses titreşimleri ile bir insana işkence yapmak, onu çıldırtmak, sorgu masasında itiraf etmesini
sağlamak hatta beynini bile patlatmak mümkünmüş. Nasıl mı? İnsanın algılayamayacağı kadar yüksek frekansta ses
verirseniz kişi acı çekiyor, çünkü kaldıramayacağı kadar yüksek elektrik akımına maruz kalıyor. İnsanın
algılayabileceği ses frekansı ise 20 Hz ile 20 bin Hz arasında. 20 Hz‘nin aşağısını ve 20 bin Hz‘nin yukarısını
duyamıyoruz. Peki ya duyum eşiği olan 20 Hz‘nin altındaki seslerin zarar vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Çok
yanılıyorsunuz. Pamir düşük frekanstaki seslerin neler yapabileceğini şöyle anlatıyor: “Bir bebek doğduğunda
çıkardığı ilk ses 2,5 Hz frekanstır. Eğer bir insana 2,5 Hz frekans verirseniz duygusal olarak ilk doğduğu ana gider ve
o korku, şaşkınlık, boşlukta olma, çaresizlik durumunu yaşar. Doğal olarak ona ne itiraf ettirmek isterseniz o boşluk
anında ettirebilirsiniz. 3,5 Hz kulak zarının en duyarlı olduğu frekanstır, bu frekansta kulak zarını patlatabilirsiniz.”
Protokolkovar sistem
Gittiğimiz konserler güvenli midir acaba sorusu geliyor ister istemez akla! Pamir de bu soruyu bir Sezen
Aksu konserinde yapılan büyük hatadan söz ederek yanıtlıyor. “Bas hoparlörler hemen protokolün karşısına sahnenin
önüne konmuştu. Bu hoparlörlerden 10-15 Hz bas ses verilir. Protokole de genelde orta yaşlılar ve yaşlılar oturur,
kalpleri de genç birinin bile hayatını tehlikeye sokabilecek bu 10-15 Hz frekansa karşı o kadar yakın mesafede uzun
süre dayanamaz. Sözünü ettiğim Sezen Aksu konserinde ilk 5. dakikada tüm protokol konser alanını terketmişti. O
hoparlörleri yanına yaklaşılsın ya da dinleyicilerin dibine konsun diye yapmıyorlar ki, arada biraz mesafe olacağı
düşünülüyor.”
Sesten koku üretilebiliyor
Ses frekanslarıyla yapılabilecekler bu kadarla sınırlı değil. Süden Pamir York Üniversitesi’nin otistik
çocuklar üzerine yaptığı çalışmadan da söz ediyor: “Çocuğa elini kaldır dediğinde kaldırmasını sağlayan şey,
beyinde bu komutu gerçekleştiren elektrik akımın oluşmasıdır. Bu oluşmuyorsa elini kaldıramaz. Çalışmalarda
çocuklara kolunu kaldırmalarını sağlayacak elektrik akımını yaratan güçte frekans göndererek hareket edebilmelerini
sağladılar. Şimdi zeka geriliği üzerine de aynı çalışmayı yürütüyorlar.” Acaba ses frekanslarıyla beyne istenen her
komutun yüklenebilmesi mümkün mü? Evet, pek çok şey yapılabiliyormuş. Mesela artık teknolojik olarak kokulu
film yapmak mümkünmüş: “İnsan kan kokusunu duyduğunda burnuna gelen koku molekülleri beynin koku ile ilgili
bölümünde elektriğe çevrilerek o şekilde algılanıyor. Aynı tür ve frekansta bir elektrik akımını ses titreşimi olarak
dışarıdan da gönderirseniz kişiye kan kokusu almış hissi uyandırabilirsiniz, bu bir beyin yanılsamasıdır, psikoalgıyla
alakalıdır.” diye açıyor konuyu Pamir.
Sırdaş masa
Ses teknolojileri suç olaylarında da kullanılabiliyor. ABD’de özellikle banka soygunlarında faydalanılıyor bu
bilimden. Örneğin polis soyguncu ile telefon temasına geçtiği anda ses mühendisleri telefondaki sesten kişinin
bankanın neresinde, hangi odasında olduğunu tespit edebiliyorlar. Bir sesin metale, tahtaya, plastiğe, duvara veya
herhangi başka bir maddeye çarptığında verdiği yankı birbirinden farklı. Sesin yankılanış biçimine göre bulunduğu
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odanın büyüklüğünü de tespit etmek hatta odanın şeklini, kaç köşesinin olduğunu tanımlamak da mümkün.
Dolayısıyla suçlunun sesinden hangi tür eşyaların bulunduğu, hangi büyüklük ve şekilde bir odada olduğu tespit
edilebiliyor. Bunun için kullanılan bir bilgisayar programı da varmış ki Pamir bu programla Tataristan‘dan bir
opera binasının çizimlerini bile yapmış, “175 hoparlörün binanın nerelerine yerleştirilirse mükemmel ses düzeneğinin
sağlanabileceğini hesapladım. Pahalı bir teknoloji de değil, 4-5 bin dolar değerinde.” diyor. Ses
frekansları mimarive dekorasyonda da kullanılıyor. Pamir’in bu konuda yaptığı bir çok iş var. Mesela iş
adamlarının gittiği, üst düzey ihale toplantılarının yapıldığı bir restorantta, seslerin toplantı masasının dışına
çıkamadığı bir düzenek yapmış. Masada konuşulanları yalnızca masadakiler duyabiliyor. İki adım ötedeki başka biri
masada konuşulan hiçbir şeyi duyamıyor. Bu türlü düzeneklerin genel sistemi ise şu: “Bir sesi yok etmek isterseniz
onu kendi molekül yapısının zıttı aynı frekansta başka bir ses ile çarpıştırırsınız ve mevcut ses enerjisini yok
ederek ısıyadönüştürürsünüz. Zaten bu sistem olmasa kimse uçağa binemezdi. Çünkü uçak motorlarının sesi
tahammül edilemeyecek kadar yüksektir. Uçakta bu sesler birbirleriyle çarptırılarak kendilerini yok ederler. Bu
sistem ile pencereleriniz açık olsa bile evinizde gürültüden uzak huzurlu bir ortam yaratabilirsiniz.”
Mısır piramitleri ses ile mi yapıldı?
Türkiye’nin ilk ses mühendislerinden olan Pamir’in yaptığı başka ilginç işler de var. Mesela Ayvalık‘ta bir açık hava
diskosuna müzik sesinin dışarıdan duyulamayacağı bir düzenek yapmış. Ses çizilen sınırdan öteye çıkamıyor, başka
bir ses frekansı ile karşılaştırılıp yok ediliyor. İstenirse bir odanın içinde bile belli bir çizgiden sonrası sessiz
yapılabiliyor. Pamir bir okulun spor salonunu hem spor hem konser için uygun hale de getirmiş. Çift kullanımlı
yani. Çünkü basketbol oynarken yankıya ihtiyaç var ama konserlerde yankı olmaması gerekiyor. Açıkhava
konserlerinde de yalnızca müziğin duyulabileceği bir ses kalitesi sağlamak mümkün ses teknolojileriyle. “Gereksiz,
gürültü olarak algılanan sesleri yok edip, insanın algısını düzelten, müziğin daha net algılamasını sağlayan frekanslar
kullanıyoruz. MTV bu konuda çok ileri. Açıkhava konserleri düzenliyor ve ses alanda stüdyo kaydı gibi duyuluyor.”
diye anlatıyor. Tübitak‘ın da böyle bir deneyi olmuş. Ses frekanslarıyla iki alüminyum levhayı birbirinden
ayır. Mısır piramitlerinin de ses ile yapıldığını iddia eden bilim adamları varmış. Taşların ses ile kaldırılıp
yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorlarmış. “Ses kötü amaçlarla kullanılabilir rahatlıkla değil mi?” diye soruyorum.
“Zaten York Üniversitesi’nin çalışmalarını internetten okuduğumda çok korktum, ya başkaları da okursa diye. Çünkü
yazılanlar iyi niyetli kişilerce bile laboratuvar koşulları dışında denense inanılmaz kötü sonuçlara sebebiyet
verebilir.” diye yanıtlıyor.
Gandarva Veda dinle, hayatın ritmini yakala
Ama frekanslar insan üzerinde iyi amaçlarla da kullanılabiliyor.. “Türk Sanat Müziğimakamlarının hiçbiri bilinçsiz
yapılmış değildir.” diyen Pamir şöyle devam ediyor: “Dünyanın ve insanın bir ritmi vardır, makamlar da bu ritme
uygun yapılmış ki dinleyen iyi hissetsin, şifa bulsun, mutlu olsun diye. İhtiyacımız olan frekanslar belirlenerek
yapılmış o makamlar. Doğru zamanda dinlenirse iyileştirici etkileri bile olduğu artık bilimsel olarak dünyanın değişik
üniversitelerinde yapılan araştırmalarla kanıtlandı biliyorsunuz. York Üniversitesi makalelerinden her saat diliminin
bir ritmi olduğu ve o saat diliminde bulunan ülkelerin ritminin aynı olduğu, o ritm dışında davranan
insanın hastalığa, başarısızlığa, uyumsuzluğasürüklenebileceğini okumuştum.” Peki ritm dışına nasıl çıkılıyor?
Pamir’e göre geç kalkıp geç yatmak en önemli ritm bozma unsuru. Gandarva Veda diye Hindistan’a ait bir dinleti
varmış. Gandarva Veda CD’lerinin içinde çeşitli ses frekansları bulunuyor ve hepsinin de dinlenmesi gereken saatler
üzerinde belirtiliyormuş. “Eğer o saatte dinlerseniz dünyanın ritmine göre akort oluyorsunuz. Örneğin uyku saatinde
uyku frekanslarını dinlerseniz hemen uyuyorsunuz. Gandarva Veda araştırmaları üzerine Amerikan Maharishi
Üniversitesi‘nde bir kürsü bile var. Ünlü besteci Schuman da dünyanın ritmini hesaplamış ve bestelerini o ritme
uygun olarak yapmış.” diye açıyor konuyu Pamir. Hatta günümüzde de dünyanın ritminin büyük kulüp ve diskolar
tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığını belirtiyor. “DJ’lik dediğiniz meslek bu zaten. Neyi hangi saatte
dinleteceğinizi bilirseniz daha çok para kazanırsınız, mekanınız dolup taşar.” Diyor.
“Dualar Arapçasıyla etkili”
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Gürültü kirliliğinin de insanı olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyen Süden Pamir, bunun nedenini şöyle açıklıyor:
“Çünkü kulağın duyduğu tüm sesler beyne iletiliyor. Gerçi insan yalnız konsantre olduğu sesi duyar ama diğer sesler
de beyne iletiliyor aslında ve yorgunluğa yol açıyor. Beyni boşaltmak gerekiyor bu yüzden, toprakta çıplak ayak
yürümek, doğa yürüyüşleri yapmak iyi gelir. Bence okullarda gürültünün emilmesi için düzenekler kurulmalı.
Böylece öğrenci yalnız öğretmenin sesine konsantre olur ve daha uzun süre konsantrasyon sağlayabilir.” Ses
frekanslarının özelliklerinden dolayı duaların da Arapçasından okunursa etkili olacağına inandığını söyleyen
Pamir, Arapça‘nın çok zengin bir frekans yelpazesine sahip olduğunu belirterek, kelimelerdeki seslerin yan yana
geldiğinde çok olumlu etkiler bırakacak şekilde düzenlenmiş olduğuna dikkat çekiyor. “Ama duaları sesli okumak
lazım. Ben Yasin suresini okuduğumda zangır zangır titrerim.” diyor.
Frekansla aşk tarifi
“Bir insanı ses frekanslarıyla aşık etmek de mümkün müdür?” sorusu geliyor aklıma. Pamir’in verdiği aşık etme,
daha doğrusu kişinin duygularını harekete geçirme frekans tarifi ise şöyle: “Önce aşık etmek istediğiniz kişinin
konuşurken kullandığı baskın frekansı bulmanız gerekir. Bu frekanstan daha yüksek bir frekans kullanarak onu
etkileyebilirsiniz. Örneğin kişinin baskın frekansının 300 olduğunu düşünelim. Ve onunla birlikteyken duygularını
canlandıracak bir müzik çalmak istiyorsunuz. Çalacağınız müziğin 300 frekansın üzerindeki frekanslarından tek
basamaklı olanların gücünü düşürüp çift basamaklı olanları baskın hale getirirseniz o kişinin etkilenme kapasitesi
artar. Belki bu şekilde o an karşısında bulunan kişiye aşık olabilir.” Dünyada politikacıların daha etkili
konuşabilmeleri için özel ses sistemleri olduğundan da söz eden Pamir, bas sesler ön plana çıkarıldığında politikacı
çok güçlü, bir sahne sanatçısı da doğa üstü muhteşem bir varlık gibi hissettirilebiliyor. “Şu an Japonya‘da kıyamet
günü Mikailtarafından üfleneceğine inanılan sur sesi yapılmaya çalışılıyor, bu nasıl bir şey olur sizce?” sorusuna da
Pamir’in verdiği yanıt şöyle: “Bence insan sesine yakın bir ses olur çünkü insanı en çok etkileyen ses kendi sesine
yakın seslerdir. Mesela ney muhteşem bir alettir, adeta insan nefesinden üretilmiş gibidir.”
Kaynak : http://www.teknokulis.com/Yazarlar/urun_dirier/2013/08/19/ses-frekanslari-ile-asik-da-olabilirsiniz-katilde

Mucizenin adı: Kefir
Tansiyon düşürücü, protein deposu, karaciğerin dostu, hastalıkların düşmanı... Kafkaslar'ın sağlık iksiri kefir
her derde deva
YELDA KAHVECİOĞLU Cumartesi Sabah Haberleri
Nasıl olur da bir besin hem iştahsızlığa iyi gelir hem de kilo vermeye yardımcı olur? Aşırı şişmanlamaya veya
zayıflamaya karşı frenleyici görev üstlenir. Nasıl bir mucizedir ki içerdiği yüksek protein ile yüksek
kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Alkolün karaciğerde yarattığı tahribatı düzenlerken, eksikliği
görülen vitamin minerallerin dengelenmesini sağlar.
İÇTİKÇE GENÇLEŞİN
Öyle bir besin düşünün ki sütten daha faydalı, yoğurttan daha kaliteli olsun. Hem tok tutsun hem kilo
aldırmasın, hem de sağlık versin. Çocukluktan yaşlılığa, hamilelikten menopoza hayatımızın her evresinde
hiç korkmadan tüketelim ve tükettirelim. Tükettikçe gençleşelim ve iyileşelim. Üniversite bitirme tez konum
olan mucizenin adı kefir. Kafkaslar'ın gençlik sırrı, uzun ve sağlıklı yaşam iksiri olan kefir neredeyse her
derde devadır. Bilinen en eski Türk içeceklerinden olan kefirin faydası saymakla bitmeyecek kadar çoktur.
Beyinden sonra en fazla siniri barındıran bağırsaklar, ikinci beyin gibi etki gösterir. Bağırsaklarımızda 1,5-2
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kilogram bakteri ve mantar var. Sindirim sistemindeki mikroorganizmalar da faydalı ve zararlı diye iki gruba
ayrılır. Faydalı mikroorganizmalara 'probiyotik mikroorganizmalar' denir. Probiyotiklerin faaliyetleri
karaciğerimiz kadar önemli etkiye sahiptir ve yeterince tüketildiğinde bağırsaklardaki zararlı
mikroorganizmaların bağırsak duvarına yapışma ve yayılmasını engeller. Bağırsaktaki sağlıklı
mikroorganizmaların dengesinin bozulması birçok hastalığa yol açar. Doğru beslenme şekliyle sindirim
kanalının sağlığı korunmalıdır. Bunun için de probiyotikleri mutlaka yeterli miktarda tüketmeliyiz. Kefir, en
etkili probiyotik bakteri içeren besindir ve içindeki yararlı bakteriler bağırsak sisteminin güçlenmesinde
mucizevi bir etki gösterir. Bağırsaktaki yararlı bakteri ve mantarların sağlıklı şekilde çoğalabilmesini ve
yararlı olabilmesini sağlar. Sağlıklı bir bağırsak sistemi birçok hastalıktan korur. Örneğin, kefir gibi
probiyotik açıdan zengin besinler kabızlığa karşı müshil gibi etki gösterir. Besinlerin ritmik olarak atılması da
zehrin birikmesini önler. Ülkemizde Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün kurucusu olan Prof. Dr. Ayşe Baysal
biz öğrencilerine, hiçbir gıdanın hastalıkların tedavisinde mucize gerçekleştiremeyeceğini ancak şalgam
suyu, boza, kefir, süt, ayran gibi içeceklerin bebeklik çağından itibaren tüketilmesinin, birçok hastalıktan
korunma açısından önemli olduğunu anlatırdı.
DÜZENLİ İÇMENİN BİRÇOK FAYDASI VAR
Sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisi uyku bozuklukları, depresyon ve hiperaktivite rahatsızlıklarıyla
mücadelede rol oynar.
Zekanın gelişimine etki eder. Zihinsel dinginlik sağlar.
Başta üreme hormonları östrojen, progesteron, testosteron olmak üzere kortizon, insülin, tiroit, serotonin
(mutluluk hormonu) ve adrenal hormonların üzerine olumlu etkiler yapar.
Başta yoğurt ve kefir olmak üzere doğal birçok besinde bulunan probiyotik bakteriler, bağışıklık sistemini
güçlendirir.
Sindirim sistemini mükemmel şekilde düzenler.
Sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin sayısını artırır. Bu sayı ne kadar fazlalaşırsa bağışıklık sistemi o
kadar güçleniyor, bağırsakta vitamin üretimi artıyor, zararlı maddelerin kan dolaşımına geçme ihtimali
azalır.
Sağlıklı diyet için önemlidir, kilo almayı önler.
Kronik yorgunluk sendromuna ve halsizliğe karşı olumlu etkileri vardır.
Tümör oluşumunu engeller ya da var olanın ilerlemesini azaltır. Araştırmalara göre kefir, kanser riskini
yüzde 55 oranında azaltıyor. İlaçlarla beraber kullanımda ise bu rakam yüzde 70'e çıkıyor.
Kemoterapi gören meme kanserli hastalarda, kefirin kemoterapinin yan etkilerini azaltma durumu
incelenmiş ve bulantı, ishal, kusma ve ağrı gibi bulgularda azalma görülmüştür.
Bileşimindeki mucize mineral selenyum, hücreler üzerinde antioksidatif etki gösterir. Kansere karşı çok
önemli bir faktör olarak değerlendirilen selenyum, kalp hastalıklarını da önleyerek, yaşlanmayı yavaşlatır.
Metabolizmanın sürekli yenilenmesini sağlar.
Mide ve pankreas gibi bazı organların salgılarını artırarak, başta ülser olmak üzere sindirim
rahatsızlıklarını iyileştirir.
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Beyin Anatomisi

turkuaz: frontal lobe
yeşil: parietal lobe
mor: temporal lobe
sarı: occipital lobe
pembe: cerebellum and brainstem
kırmızı: cingulate gyrus

1. Frontal–bilinçli düşünme; zarar görmesi durumunda ruh hali, hissiyat değişikliği olabilir.
2. Parietal–çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirmede önemli rol oynar. Ayrıca nesnelerin
kullanılması ve bazı mekansal görüş işlemelerinde (visuospatial processing) parietal lobun kimi bölümleri rol
alır
3. occipital–görme duyusuyla ilgili bilgilerin işlendiği lobdur. Hafif zarar görmesi halüsinasyonlara sebep olur
4. Temporal–ses ve kokunun algılanması, aynı zamanda da yüzler, mekanlar gibi karmaşık uyaranların
işlenmesi bu lob tarafından sağlanr.ı
5. Serebellum–duyu organlarından gelen bilgilerle haraketi ilişkilendirir. Bulob özellikle dengenin
sağlanmasında önemli rol oynar
Merkezi Sinir Sistemi (MSS)
161

CEREBRUM: His, irade, hafıza, düşünce, zeka gibi fonksiyonlardan sorumludur. Altı tabakadan oluşmuştur ve her
biri ayrı hücreden oluşmuştur. Piramidal hücreler çok önemlidir. İki hemisferden oluşur. Her bir hemisferde frontal,
parietal, occipital, temporal loblar bulunur. Sağ el, sol hemisfer tarafından kontrol edilir. Lisan ile ilgili özellikler sol
hemisferde bulunur.
Ak Madde: Miyelinden dolayı aksonlar beyaz görülür. İki hemisfer corpus callosum denilen iri sinir lifi ile birleşir.
Akson demetine MSS’de tractus denir.

Beyin (Sapı) Kökü: Omuriligi beyine bağlar. Kalp hızı ve kan basıncı gibi CV sistemin kontrolu, sindirim (GI) ve
solunumun kontrolundan sorumludur. Vücüdun tamamının dönmesi gibi stereotip hareketlerin kontrolu. Dengenin
kontrolu. Göz hareketlerinin kontrolu. Hayatî (vital) fonksiyonları kontrol eder. Uyku ve uyanıklık halini düzenler.
Üç bölümden oluşur: (i) Orta beyin (mesencephalon); (ii) pons; (iii) medulla oblongata.
Orta beyin (mesencephalon): Beyin sapından cerebral hemisferlere sinir yollarını taşır.
İşitme ve görme refleks merkezleri buradadır.
Pons: Orta beyinin altında, medulla oblongata’nın anterior ucunda transvers sinir lifleri. Köprüye benzer. Medulla
oblongata ile beyin hemisferlerini birleştirir. Solunum kontroluna katkıda bulunur. Apnöstik
ve pnömotaksik merkez buradadır. Yüzeysel lifler cerebellum’a bağlanır. Motor ve sensorik
(duysal) derin lifler medulla oblongata’dan pons üzerinden orta beyine gider.
Medulla oblongata: Yaklaşık 3 cm, pons ve omurilik arasında traktlar omurilik ile beyin arasında komünikasyonu
sağlar. Vital merkezler: kan damarlarının otonomik inervasyonu için vazomotor
merkez; kalbin otonomik sinir kontrolunu sağlayan kardiyak kontrol merkezi; pons ile birlikte
solunumu kontrol eden solunum merkezi. Omurilik ile beyin arası haberleşme alanıdır.
Kalp hızı, solunum ve diğer öksürük, yutma, kusma gibi refleksleri kontrol eder.
Medulla spinalis (omurilik): Merkezi gri madde ile doludur. H şeklinde iki dorsal boynuz var. 2 Ventral boynuz var.
Çevresi ak madde (inen ve çıkan sinir traktları) ile çevrili. Fonksiyonları: Gövde ve ekstremite kaslarını kontrol eden
refleks merkezi olmak; Refleks merkezleri ile beyin arasında bağlantı sağlamak.
Retiküler Formasyon: Tahrip edilirse kişi komaya girer; dış dünyadan habersiz hale gelir. Biliçaltı bir çok koordine
hareketlerin yapılmasında ve bütün sinir sisteminin ve vücudun uyanık tutulmasında görevli. Beyin sapında yer alır.
Anestezik maddeler, uyku verici ilaçlar buradaki sinirlerin iletimini inhibe eder. Nükleus ve sinir liflerinin medulla,
pons, orta beyin, thalamus ve hipotalamus içindeki kompleks bir ağdır. Buradan çıkan sinirler corteks cerebri’ye
gider ve sensorik bilgileri taşır; idrak edilmeyen bir çok hareketin koordinasyonunu sağlar.
Cerebellum: Beynin ikinci büyük yapısı. Dış kısmı gri madde, içi ak madde taşır. Cerebellumdan gelen lifler kırmızı
çekirdekten geçip thalamus’a gider, sonra corteks cerebri motor alanlara ulaşır. Diger lifler (tractus) cerebellumu,
pons, medulla oblongata ve omurilik ile birleştirir.
Cerebellum, eklem, tendon ve kas reseptörlerindeki propioreseptörlerden gelen sinyalleri alır ve corteks cerebri motor
alanları ile bazal nüklei’nin işbirliği ile haraketleri koordine eder. Özellikle koşma, daktilo ile yazı yazma, piyano
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çalma, konuşma gibi hızlı kas aktivitelerinde hayati rol oynar. Motor aktivitelerin sırasını belirler. Motor öğrenme
için gereklidir. Hareket sırasında değişik eklemlerin koordinasyonunu, denge (vestibular organdan uyarılar alır) ve
pozisyonu (postür) sağlar. Ağıza çatal götürmek veya buruna el ile ellemek gibi ek-kol hareketlerinin doğru
zamanlaması için de gereklidir. Cebinize değerek anahtarları bulmak da cerebellumun başardığı işlerdendir. Bütün
işleri corteks cerebri kontrolu altında gerçekleştirir. Özellikle purkinje, sepet ve granül hücreleri vardır. Hem c.
Cerebri hem de thalamus ile bağlantılıdır. Korteksin yarattığı hareketleri inhibe ya da stimüle edebilir.
Bazal ganglia: Yardımcı motor sistemdir. Corteks cerebri’ye giren ve çıkan sinyal yollarıdır. Kuşlarda çok
gelişöiştir. Her bir cerebral hemisferdeki derin yerleşmiş dört gri madde kütlesidir. Kaudat nükleus, lentiform
nükleus, amigdala, claustrum.
Limbik Sistem
Hipotalamus, hippokampus ve amigdala gibi yapılardan oluşan beyinin korteks altındaki yapılarıdır. Özellikle
duygular ve motivasyonla ilgilidir. Davranışın kontrolu. Hayatta kalma içgüdüleri, dürtüler ve duyguların ifadesinde
çok önemlidir. Halet-i ruhiyenin dış davranışlara etkilerine aracılık eder. Vücudun iç
dengesini düzenler. İç şartları sabit tutar: vücut sıcaklığı, vücut sıvılarının ozmolaritesi,
yeme-içme dürtüleri; vücut ağırlığının kontrolu. Bu bölgeye aynı zamanda “memeli beyni”
de denilir çünkü ilk defa memeli hayvanlarda görülmüştür.
Amygdala: Her cerebral hemisferdeki dört bazal gangliyondan biridir. Limbik sistemin parçasıdır. Bademe benzeyen
gri madde gövdesi olduğundan bu ismi almıştır. Zedelenirse hayvan yenebilir ve yenemez şeyleri ayırt edemez.
Forniks: Corpus callosumun altında yerleşik, sinir lifleri grubudur. Hippokampusun beynin diğer bölgeleri ile
entegrasyınunu sağlar. Limbik sistem içindeki bilgileri ileten sinir lifleri yoludur.
Corpus callosum: Sağ ve sol hemisferleri birleştirir. Limbik sistemin parçası değildir ancak onun tam üzerinde
yerleşiktir. Kalın bir sinir lifleri demetidir.
Thalamus Diencephalon’un en büyük alt bölümüdür. Üçüncü ventrikülün sağ ve solunda yer almıştır. Vücudun
dışında neler olduğunu beynin bilmesini sağlar. Koku hariç, cerebruma giden bütün sensorik (duyusal- göz ve kulak)
bilgilerin geçiş (gidiş ve geliş) bölgesidir. Uyanıklık halini ve uyarı olduğunda uykudan uyanışı düzenler.
Koroid pleksus: Serebrospinal sıvı (CSF) burada oluşur. Epifiz (pineal bez) burada yerleşiktir. Melatonin salar.
Üremenin endokrin kontrolunda görevlidir.
Hipothalamus: Thalamus’un altında yerleşiktir. Açlık ve susuzluk için nörül bölgeleri taşır. Vücut sıcaklığı ve
hipofizden hormon salgısını düzenler. Ayrıca uykunun düzenlenmesi, uyanıklık, cinsel arzu ve performans; kızgınlık,
korku, ağrı ve zevk gibi hisler buradan kontrol edilir. Medulla oblongata ve limbik sistemle birlikte çalışır.
Hippokampus: Beyinin her bir lateral boynuzunun tabanına uzanan gri maddeden oluşan (ventrikül yüzeyi tarafında
ak madde) hafızanın oluşumu, depolanması ve işlenmesinden sorumlu limbik sistem kısmı.
İnsan Sinir Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
GİRİŞ:
İnsan merkezi sinir sistemi, evrende bilinen en karmaşık biyolojik organizasyona sahiptir. Milyarlarca sinir
hücresi ve bunların aralarındaki trilyonlarca bağlantı, sinir sisteminin ana yapısını oluşturur. Bunların
yanında, sinir hücrelerinin on katı kadar sayıda da yardımcı hücreler (nöroglia) bulunur. Bu akıl almaz
düzeydeki karmaşık yapı, bu günkü bilgilerimiz ışığında, tüm canlılık olaylarını ve davranışları düzenleyen
bir ara-birim olarak görev yapar.

Sinir bilimleriyle uğraşan biri olarak, edindiğim her yeni bilginin beni garip bir hayret ve coşku içinde
bırakması ve bilimin paylaşılarak büyüyeceğine olan inancımdan dolayı, konu ile yakından ilgili olmayanlar
için, vücudumuzun yönetim merkezi konusundaki son bilgileri ve bunların muhtemel felsefi sonuçlarını
elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Bilginin gereksizi diye bir şeyin varolmadığına inanan bir insanım
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ve anlamanın temelinin, “nasıl anladığımızı anlayabilmek” olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak için de,
işimiz ve uğraşımız ne olursa olsun, bizi ilgilendiren her türlü bilgiyi, yani elimizden geldiğince her şeyi
öğrenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Özellikle de kendimizi…
İlim, ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendini bilmez isen,/ Bu nice okumaktır..
(Yunus Emre)
SİNİR SİSTEMİMİZ…
Sinir sistemini genel olarak, merkezi ve çevresel (periferik) sinir sistemi olarak iki kısma ayırmaktayız. Çevresel
sistem, vücudun her yanından alınan duyu (tat, dokunma, görme, işitme, vücudun pozisyonu, ağrı, ısı, titreşim vb)
bilgilerini merkeze taşıyan ve merkezden çıkan emirleri kas veya salgı bezi gibi ilgili yerlere götüren sinir
kablolarından oluşur. Yani çevresel sinir sistemini (o kadar basit değilse de) bir veri taşıyıcısı olarak düşünebiliriz.
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN GENEL HATLARI
Merkezi sinir sistemi, yani beyin ve omurilik, üç katlı bir zar yapısı ile çevrelenmiş durumdadır. Bu zarlar dıştan içe
doğru dura mater (sert zar), araknoid (örümceksi) zar ve pia mater (ince zar) olarak sıralanırlar. Bu üç kılıf, kesintisiz
bir biçimde tüm merkezi sinir sistemini sarar ve çevresel sinir sisteminde de hafif yapı ve işlev değişiklikleri ile
devamlılık gösterir.

Araknoid zarın iç kısmı, ince uzantılarla ve adeta bir örümcek ağı yapısında bağlantılarla doludur. Zara adını veren de
zaten bu özelliktir. Araknoid zar, bu uzantıları aracılığıyla pia mater’e bağlanarak, arada bir boşluk oluşmasına neden
olur ki bu boşluk da “subarachnoid boşluk” adını alır (sub eki, “altında” anlamındadır). Bu boşluk ise, tabirin aksine
boş değil, “beyin omurilik sıvısı” (BOS) denen bir sıvı ile doludur. Bu sıvı, sinir sistemi dokusunun beslenmesi ve
atıklarının atılmasında hayati öneme sahiptir.
Ayrıca, sinir sisteminin tamamını saran bu zar yapısı ve içindeki sıvı dolu bu bölmeler sayesinde, sinir sistemi bir
bütün olarak sıvı içinde yüzer durumda bulunur ve böylece hem darbelere karşı emici bir tamponla korunmuş, hem de
bu yumuşak ve nazik doku kendi ağırlığı dolayısıyla hasar görmesini engelleyecek bir yastık sistemiyle donatılmış
durumdadır.
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Beyni besleyecek olan kan damarları beyin dokusuna girerken bir çeşit yapı değişikliğine uğrayarak, duvarlarından
hiç bir maddenin kontrolsüz geçmesine izin vermeyecek özel bir yapı kazanırlar. Bu yapı, sinir hücrelerinin
yardımcıları olan glia (bkz aşağıda) hücreleri ile dış kısımdan da desteklenerek, “kan beyin engeli” dediğimiz özel bir
yapının oluşmasını sağlarlar. Bu sayede çok hassas bir organ olan sinir sistemi, kandaki zararlı ve istenmeyen
maddelerin taarruzundan da korunmuş olur.
OMURİLİK:
Merkezi sinir sistemi; kararların verildiği, etraftan gelen verilerin yorumlandığı, algılamanın ve diğer bütün zihni
fonksiyonların yerine getirildiği bölgeleri içeren karmaşık bir işlevsel yapılar bütünüdür. Merkezi sinir sisteminin en
“basit” kısmı, omurilik dediğimiz ve sırtımızdaki omur kemikleri arasında aşağıya doğru uzanan tüp şeklindeki
yapıdır. Bu yapı, etraftan gelen bilgilerin merkezi sinir sistemine girdiği ve merkezden gelen emirlerin çevresel
sisteme aktarıldığı yerdir.
Aynı zamanda, refleks dediğimiz, ani ve istemsiz hareketler de, bu organ tarafından kontrol edilir. Omurilik temel
olarak, orta kısmında ince ve boylu boyunca bir kanal; kanalın etrafında, eninde kesildiğinde kelebek gibi görünen bir
gri madde; ve bunun etrafında ise beyaz madde kütlesinden oluşan, tüp şeklinde bir yapıdır. Ortadaki kanal, beynin
içinde bulunan, ventrikül (karıncık) adı verilen ve besleyici bir sıvı olan beyin omurilik sıvısı (BOS) ile dolu olan
boşlukların, omurilik içindeki devamıdır ve aynı sıvıyla doludur. Kanalın etrafında bulunan gri madde, esas olarak
sinir hücrelerinin gövde kısımlarını içerir. Buradaki sinir hücreleri, çevresel sinir sisteminden gelen ve merkezden
dışarıya gönderilen verileri değerlendirilerek, nereye ve ne şekilde gönderileceklerini belirleyen karmaşık elektriksel
devreler oluştururlar.
Bu fonksiyonu anlamak için basit bir örnek verelim: Diyelim ki elimizde bir dondurma var ve bunu ağzımıza götürüp
yemek istiyoruz. Bunun için, kolumuzu ağzımıza doğru bükmemiz gerekiyor. Biz bu kararı beynimizde verdikten
hemen sonra, beynimizden, kolumuzu bükecek olan pazu kaslarına doğru bir kasılma sinyali gönderilir. Fakat bu
sinyal, kola gelmeden önce, omurilikteki sinir hücrelerine aktarılır.
Burada, yani omurilikte bulunan elektriksel devreler, bu sinyali alarak birkaç iş yaparlar. Öncelikle, pazu kaslarına bir
uyarı gönderirler. Ama bu arada, kolun bükülebilmesi için, kolu açmaya, yani ağızdan uzaklaştırmaya yarayan arka
kol kaslarının da gevşemesi gerekir. İşte, omurilikteki devreler, pazu kaslarına “kasıl” emrini gönderirken, aynı
zamanda, kolu açan kaslara kasılma emri veren omurilik hücrelerine de “dur” emri verirler. Dolayısıyla kolumuz,
ağzımıza doğru yaklaştırılmış olur.
Bu sırada, dondurmayı tam ağzımıza isabet ettirebilmemiz için, kaslardaki durum duyusu (proprioception) algılayıcı
algaçlardan merkeze gönderilen uyarılar başta olmak üzere, bir çok ek işlev devreye girmelidir. Bu karmaşık ağın tam
olarak eksiksiz çalışabilmesi halinde, dondurma yeme işlemimizi normal bir biçimde tamamlayabiliriz.
Refleks dediğimiz ani hareketler de, yine omurilik içindeki benzer devreler aracılığıyla, şuursuz ve hızlı bir biçimde
cereyan ederler. Şuursuzdur çünkü, hareket kararı beyinden değil, omurilikten gelir; ve hızlıdır, çünkü, beyine gidip
geri dönmeye oranla çok daha kısa bir yol izler.
Eğer bu mekanizma omurilikten değil de beyinden yönetilseydi, yanlışlıkla bir sobaya dokunduğumuz zaman, elimizi
ancak belki de ciddi biçimde yandıktan sonra oradan çekebilecektik!
ARA BEYİN:
Beyin sapının üst kısmında, ara beyin denen bölge yer alır. Ara beyin, bildiğimiz o kıvrıntılı beyin yarım kürelerinin
iç kısmını dolduran bir çok farklı bölgenin oluşturduğu bir yapılar topluluğudur.
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Bu bölgeler, öğrenme, hafıza, açlık-susuzluk, vücudun iç dengesinin korunması, vücuttaki hormon sistemlerinin
kontrolü, heyecanlar, duygusal tepkiler, duygulara göre vücudun iç ortamının düzenlenmesi gibi çok önemli
fonksiyonlar yürütürler.
Bu ara beyin bölgelerinin çoğu, az önce bahsettiğimiz, sıvı dolu beyin içi boşluklarının (ventriküllerin) etrafını sarmış
vaziyette bulunur (Şekil 3’de gösterilen pons ve tegmentum’u da içine alan bölüm)
LİMBİK SİSTEM “Kabuk altı” (subcortical), yani, birazdan bahsedeceğim beyin kabuğunun altında kalan
yapılardan bazıları, ara beynin etrafında onu bir halka gibi saran, işlevsel bir birliktelik oluşturmuşlardır. Bu yapıya,
özel olarak Limbik sistem (latince: limbus= halka, sınır) adı verilir. İşte bu limbik sistem içinde yer alan
hippokampus, amigdala, forniks, mamillar cisim, septum, cingulat kabuk gibi yapılar, heyecansal ve temel zihni
fonksiyonları yürütürler. Örneğin sinirlenince kontrolümüzü kaybetmemize sebep olan yapılardan en önemlisi,
burada bulunan amigdallerdir; veya, öğrendiğimiz herhangi bir şeyi hafızaya almamızı, buranın bir üyesi olan
hippokampus sağlar (daha sonra ayrıntılı olarak bahsetmeye çalışacağım). Ara beyinde ayrıca, vücuda giden emirlerin
düzenlenmesinin yapıldığı ara merkezler de bulunur.

BEYİN KABUĞU (Cortex):
Merkezi sinir sisteminin en üst kontrol noktası ise, işte o beyin dediğimiz zaman aklımıza gelen kıvrıntılı yapıdır. Bu
yapının adı beyin kabuğudur (korteks). En üst kısımda bulunur ve orta beynin etrafını sarar. İşlevlerinin henüz çok
azını ortaya çıkarabildiğimiz bu bölge, genel olarak, “yüksek beyin işlevleri” dediğimiz işlevleri ve algılamayladeğerlendirmeyle ilişkili temel görevleri yürütür.
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Beyin loblarının genel sınırları.
İşitme, görme, vücut duyuları gibi belirgin işlevlerin, beyin kabuğunun özel bölgeleri tarafından işlendiği uzun
yıllardan beri bilinmektedir. Örneğin gözden gelen görme sinyallerinin görüntüye dönüştürülmesi, artkafa lobundaki
beyin kabuğu bölgesince yapılır. Benzer şekilde işitme duyusu ile ilişkili bölgeler de şakak lobu üzerinde
yerleşmiştir. Motor alanlar, özellikle istemli hareketlerin başlatılması ve icra edilmesinde önemli iken, duyusal
alanlar, tüm vücuttan gelen verilerin değerlendirildiği en üst merkezler olarak işlev görürler. Ayrıca önemli kabuk
alanlarına iki ünlü örnek olarak, konuşmanın planlanmasının ve “dizgi”sinin gerçekleştirildiği, ön beyin lobundaki
Broca alanı ile, konuşmadaki anlamı kavrama işinde rol alan, şakak lobunun arka kısmındaki Wernicke alanlarını
verebiliriz. Bu bölgelerde meydana gelen hasarlar, ilgili işlevlerde kısmen veya tamamen kayıplara yol açar.

Görme, işitme, motor alanlar gibi bir çok alan, işlevsel ve kısmen de yapısal olarak farklı bir çok alt alana ayrılırlar.
Bunların dışında kalan kabuk bölgelerinin bir çoğu ise “birleştirme” ya da “ilişkilendirme” alanları (associative areas)
olarak bilinir. Bu bölgeler, ayrık duyuların birleştirilmesi ve farklı duyulardan gelen girdilerin tek bir tecrübe halinde
birleştirilmesi gibi işlerden sorumludurlar. Bu işlev, halen sinirbilimlerinin en önemli gizemlerinden bir tanesidir ve
gerçekleşme mekanizması henüz açıklığa kavuşturulamamıştır (Bağlantı Sorunu; Binding Problem)
Bu gün beyin kabuğundaki alanların sınıflandırılmasında Broadmann adlı araştırıcının işlevsel ve hücre mimarisini
temel alarak yaptığı ayrıntılı sınıflandırma halen büyük oranda geçerliliğini korumaktadır. Buna göre, beyin kabuğu
alanları belli numaralarla belirlenmiştir. Örneğin artkafa lobundaki birincil görme alanı, Broadmann’ın 17. alanına
karşılık gelir.
Beyin kabuğunda bulunan yapılar, beş duyumuzun bilinçli değerlendirilmelerinin yanı sıra, düşünme, plan yapma,
alınan verilerin değerlendirilmesi, eski bilgilerle karşılaştırılması, kişilik özellikleri, ince el becerileri, mantık,
matematik, sanat, soyut düşünce gibi, nasıl yapıldıklarına dair elimizde sadece “bilgi kırıntıları” olan işleri yapar.
En önemlisi ise, dünyayı anlamaya çalışırken kullandığımız en önemli aracımız da işte bu beyin kabuğudur. Bütün
bilişsel işlevlerimiz, sanat, bilim, estetik, ve diğer tüm insani özelliklerimiz, beyin kabuğunun işlevleri ile yakından
ilişkilidir
Bizim yaptığımız işin temeli ise, evrendeki en karmaşık yapı olan beyin kabuğunu, yine kendi beyin kabuklarımızı
kullanarak anlamaya çalışmaktır. Elbette ki, bunun mümkün olup olmadığı bile tartışma konusu yapılabilir. Fakat biz
bu kısmı felsefecilere bırakarak, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz :-))
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MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İNCE YAPISI
Sinir sisteminin ana işini yürüten hücreler, nöron (=sinir hücresi) denen özel hücrelerdir. Bu hücreler, istisnaları
olmak üzere, bir gövde, ağaç gibi yan dallar (dendritler) ve bir de, bazen dallanabilen ve hücrenin “kararlarını”
diğerlerine ileten, tek bir uzantı (akson)dan oluşurlar. Nöronlar, görevleri ve bulundukları yerlere göre çok değişik
şekil ve kimyasal içerik farkları gösterirler. Hücrenin gövde kısmında bulunan çekirdek, hücrenin
temel işlevlerini belirleyen ve DNA molekülü üzerinde kodlanmış halde bulunan genetik bilgiyi içerir.
DNA üzerindeki bilgi, hücrenin bulunduğu ortama, ortamdaki değişimlere ve hücrenin iç çevresine bağlı olarak
deşifre edilerek, hücre içi olayların meydana gelmesini sağlar. Bu şifre, bir insanın tüm hücrelerinde aynı olmasına
rağmen, farklı hücrelerde farklı kısımları kullanılarak, hücrelerin farklı yapı ve işlev sahibi olmasını mümkün kılar.
Çekirdekteki DNA molekülünden ihtiyaç anında çıkan bilgi, ribozom ve endoplazmik retikulum dediğimiz hücre içi
organcıklarda, hücrenin işlevlerini düzenleyen proteinler haline çevrilir. Bu proteinler de, hücre içi olayları
etkileyerek, hücrenin fonksiyonunu etkilerler.
Sinir hücreleri aynı zamanda birbirleri ile ilişki halindedirler. Bu sıkı ilişki, sinirsel işlevin temelini oluşturan bilgi
akışını sağlar. Hücreler arası bu bilgi geçiş noktalarına SİNAPS adı veriyoruz. Sinapslar, değişik tip ve özelliklerde
olmalarına karşın, hemen hepsi bilginin iletimi işlevinden sorumludur. Kısacası, nöronlar kendi aralarında bağlantılar
kurarak, elektrik devrelerine benzer yollarla iletişim sağlayıp, beyin işlevlerinin ortaya çıkmasını sağlayan ana
elemanlardır.

Elbette ki, bu elektriksel devre sistemi, herhangi bir insanın hatta bir sinir bilimcinin hayal edebileceği
karmaşıklığınçok çok ötesinde bir karmaşıklığa sahiptir.
Genel olarak bir sinir hücresi, gövde ve dendrit (dendron=ağaç; lat.) dediğimiz gövde dalları aracılığıyla veriler
“alır”. Bu veriler, hücre içindeki genel duruma ve gelen tüm verilerin toplam etkisine göre, akson dediğimiz, o tek,
uzun ve ince uzantı vasıtasıyla, diğer bir hücreye aktarılır. Yani, nöron gövdesini ve gövdenin dallarını
minik bir santral, aksonu ise, bilgiyi götüren bir telgraf teli gibi düşünebiliriz. Daha sonra, aksonla gönderilen bu
bilgi, o aksonun dalları aracılığıyla bir veya binlerce sinir hücresine (veya kas ve salgı bezi hücreleri gibi diğer
hücrelere) ulaştırılır ve bu hücreler, yine aynı mekanizma ile bu uyarının gerektirdiği işi yaparlar. Şimdi bu
mekanizmayı biraz hayal etmeye çalışın ve ardından, sadece beyin kabuğu dediğimiz kısımda bulunan 4-5 milyar
sinir hücresinin, birbirleriyle yapabilecekleri bağlantıların sayısını hesap edin.
İşte vücudumuzda bulunan ve hayal sınırlarını aşan bir organizasyon örneği…
Sinir sisteminde sadece sinir hücreleri bulunmaz. Bunların yanında, kütle olarak merkezi sinir sisteminin yarısını
oluşturan ve sayıca da yaklaşık sinir hücrelerinin on katı kadar sayıda bulunan yardımcı hücreler vardır.
Bu hücrelere glia (=glue, yapıştırıcı) hücreleri diyoruz. Çeşitli tipleri olmasına karşılık, genel işlevleri, sinir
hücrelerinin ve sinir sisteminin fonksiyonunu sürdürmesine yardımcı olmaktır.
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Oligodendrosit (az uzantılı hücre) denen hücreler de, merkezi sinir sistemi içinde, yan yana ve sıkı bir dizilim içinde
seyreden aksonları, yani sinirlerin elektrik kablolarını, birbirlerinden izole eden, myelin kılıf dediğimiz bir kılıf
oluşturur. Bu kılıflar, sinir tellerinin her birinin etrafını sararlar ve onların elektriksel olarak izole edilmesini
sağlamanın yanında, iletkenliğini de artırırlar. Bir başka glia hücresi olan mikroglia (küçük glia), en küçük glia
hücrelerindendir fakat, görevi, sinir sistemini yabancı madde ve mikroorganizmalara karşı korumaktır. Bu hücreler,
fagositoz (=hücrenin yemesi) yapar, yani, yabancı maddeleri yiyerek yok ederler.

Astrosit (yıldızsı hücre; astroglia) dediğimiz glia hücreleri ise, sinir hücrelerinin
beslenmesine ve kimyasal işlemlerine çok önemli yardımlarda bulunur.
Son yıllarda glia hücrelerinin sinir sisteminin işlevinde sanılandan çok daha önemli olduklarına dair bir çok çalışma
yayınlanmaktadır. Glia hücreleri, başta haberci moleküllerin üretimi ve dönüştürülmesi gibi, sinir sistemlerin işlevleri
için vazgeçilmez destekleyici görevler üstlenirler.
Bunun yanında sinir hücrelerinin madde alış-verişinde bulundukları çevreyi de etkileyip değiştirerek, onların
işlevlerinde belirgin değişikliklere yol açabilmektedirler.
Hatta kimi araştırıcılara göre, bilincin oluşumu, epileptik süreçler ve diğer geniş hücre topluluklarını ilgilendiren
olaylarda glia hücreleri, sinir hücrelerine göre çok daha önemli roller oynayabilmektedir. Sinirbilimlerinin gelişmesi
ile birlikte şimdiye kadar hep arka planda kalmış olan bu hücrelerin daha etkin rollerle karşımıza çıkmalarını
bekliyoruz.
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SİNİR HÜCRELERİ NASIL HABERLEŞİRLER?
Az önce de belirtmeye çalıştığım gibi, sinir hücreleri arasında sinaps denen geçiş bölgeleri vardır. Buralar, hücreden
hücreye bilgi (elektriksel sinyal) geçişinin olduğu yerlerdir. Elektriksel ve kimyasal olarak iki tip sinaps
düşünebiliriz. Klasik anlamda bir kimyasal sinaps, sinir hücresinin ürettiği sinyali o hücreden diğerlerine taşıyan
aksonun dallarından birinin uç kısmı ile, alıcı hücrenin etrafındaki hücre zarının birbirleriyle yaklaşması sonucu
meydana gelir. Evet, gerçekten de hücreler birbirlerine gerçek anlamda temas etmezler. Sadece, çok ince bir aralık
bırakacak şekilde yaklaşırlar. Hücrelerin etrafını kaplayan hücre zarı, bu sinaps alanlarında hafif değişiklikler
gösterir. Bu değişiklikler, sinapslardan sinyal iletiminin sağlanabilmesi için gereklidir.
Kimyasal bir sinapsta, sinyalin bir hücreden diğerine geçişi, nörotransmitter olarak adlandırılan ileti maddeleri
aracılığıyla olur. Bu ileti maddeleri, iletinin geldiği kaynak (presinaptik=sinaps öncesi) hücrenin aksonunun ucundan
salgılanır. Bu salgılanma, elektriksel uyarının aksonun ucuna gelmesi sayesinde olur. Salgılanan bu ileti maddeleri,
sinapsı oluşturan o iki hücre arasındaki ince aralığa salgılanmaktadır. Bu salgılanmayı takiben, çok hızlı bir şekilde,
bu ileti maddeleri, karşıdaki hedef (postsinaptik=sinaps sonrası) hücrenin zarı üzerindeki uygun algaç (reseptör)
moleküllerine bağlanırlar. İşte bu bağlanma, sebep olduğu çeşitli kimyasal olaylar sonucu, yeni hücrede bir
elektriksel sinyalin doğmasına sebep olur. Çeşitli sinapslardan gelen verilerin toplanması veya bir sinapstan ardı
ardına birkaç sinyalin yeni hücreye geçirilmesi ise, yüksek bir elektriksel potansiyel doğurur. Bu potansiyel, aksiyon
potansiyeli adını alır ve işte bu potansiyel, diğer hücrelere aktarılmak üzere, akson vasıtasıyla gönderilen elektriksel
sinyalin ta kendisidir.
İşte hücreler arası iletimi sağlayan mekanizma, kısaca bu şekilde işler. Bu sinyal geçişi, sadece sinir hücreleri
arasında değil, kasılma emrini kas hücrelerine taşıyan sinir uçlarıyla kas hücreleri arasında ve bezlere salgı emrini
veren uçlarla salgı bezi hücreleri arasında da mevcuttur. Küçük ayrıntı farklarıyla beraber, mekanizma benzerdir.
Sinapsların bir diğer önemli özelliği de “değişebilir” olmalarıdır. Bu durum, yakın zamanlarda ortaya konmuş bir
mekanizmadır ve ilginç sonuçları vardır. Yani, iki (veya daha fazla) hücre arasındaki bu iletişim bölgelerini oluşturan
hücre bölgeleri, aktifliklerini ve duyarlılıklarını ve hatta şekillerini değiştirirler. Bunun yanında, sinapslar, hücrelerin
aktifliklerine bağlı olarak sürekli biçimde oluşup kaybolurlar. Yani sinaps dediğimiz bölgeler, hücrenin kolu-bacağı
gibi sabit bir yapı değildir. Sürekli değişirler.
Bunu, beyin fonksiyonları açısından düşünecek olursak, sinir hücreleri, her türlü aktiviteye bağlı olarak, aralarındaki
bağlantıların sayılarını ve özelliklerini değiştirebilirler. Yani beyin, “her” yaptığı iş (aklınıza ne geliyorsa…) sırasında
değişmektedir. “Düşünce düşüneni değiştirir” sözü, belki bu açıdan daha anlamlı hale gelmekte.
Yakın zamanlarda, yaptığımız öğrenme deneyleri ile kendilerine bir şeyler öğretilen hayvanların, öğrenmeyle ilgili
beyin bölgelerinden bazılarında, bu iletişim bölgelerinin sayısında artış olduğunu bulmuş olmamız, bu durumun bir
başka göstergesi sayılabilir.
Sinir sistemi hakkında aslında daha söylenecek çok fazla şey var. Fakat, konuyla derinden ilgilenmeyenler için,
buraya kadar olan bilgiler, sinir sisteminin nasıl bir şey olduğu ve beynimizin nasıl çalıştığı gibi konularda genel bir
kanı verecektir. Kanımca, insan için anlaşılması gereken en önemli şey, her gittiği yerde yanında götürdüğü vücudu
ve özellikleri. Hele bir de entelektüel bir insan için, tüm insan vücudu konusunda olmasa bile, en azından sinir
sisteminin işleyişi ve merkezi sinir sisteminin fonksiyonları hakkında genelden öte bir bilgiye sahip olmak
kaçınılmazdır. Yaşadığımız dünyayı ve evreni anlamanın bir yolu da, onu nasıl algıladığımızı anlamaktan geçer…

170

Broca Alanı Nedir ?
Fransız cerrah Broca’nın 1864 yılında sol şakaklarımızın yakınında tespit ettiği beynin iki küçük bölümünden biri. Bu
bölge dil üretimi organizasyonundan sorumlu olan bölgedir. Bu bölge beynin alın (frontal) kısmının korteksinin arka
tarafında bulunur.
Kelimelerin ve kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu bölgeye, Wernicke alanından
gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler aktarılır. İşte Broca alanı bu düşüncelerin kelimelere
dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır.
Eğer Broca alanı tahrip olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna karar verir, ancak kelimeleri seçemez, manalı
konuşma yapamaz ve anlamsız sesler çıkarır. Buna motor afazi veya Broca afazisi denilmektedir.

Broca alanından gönderilen sinyaller vasıtasıyla ses telleri, gırtlak, dudaklar, ağız, solunum sistemi ve konuşmada rol
alan bütün diğer yardımcı kaslar çalıştırılarak düzgün konuşma ortaya çıkarılabilmektedir. Buraya kadar söylediğimiz
bilgiler ışığında şunu ifade edebiliriz: Ses telleri sağlam ve konuşma için yeterince sağlıklı olsa da, beynimizdeki
Wernicke ve Broca alanları hatta görme ve işitme ile ilgili yorum alanları sağlıklı değilse konuşma mümkün olmaz.
Wernicke Alanı Nedir
Carl Wernicke 1874 yılında Broca alanının dışında başka bir dil kaybı bölgesi tanımladı. Sol kulağın yakınında yer
alan ve dilin algılanmasının bulunduğu beynin başka bir bölümünü belirledi. Dış dünyadan (görme, işitme vs.) ve
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içimizden (ağrı, sancı) gelen duyularımıza ait bilgilerin yorumlandığı bu alan, temporal lop (şakak bölgesinin) üst
çıkıntısındaki işitme alanının arkasında bulunur.
Konuşma için, önce herhangi bir duyu organımızdan, beyin korteksimize gelen bilgilerin alınması, kendi içinde
yorumlanması ve daha sonra diğer duyulardan gelen bilgilerle karşılaştırılarak tekrar yorumlanması gereklidir. Görme
ile ilgili bilgiler önce artkafa bölgemizde (occipital kortekste) bulunan görme merkezine gelir ve burada yorumlanır.
Daha sonra tekrar yorumlanmak üzere Wernicke alanına iletilir. İşitme ile ilgili bilgiler önce şakak bölgesinin
(temporal lob) üst kısmında bulunan işitme alanına gelir ve burada yorumlanır.
Elde edilen entegre bilgi Wernicke alanına gönderilir. Dokunma ve ağrı ile ilgili bilgiler önce yan kafa loblarının
(parietal loblar) ön kısmında bulunan dokunma alanına gelir ve burada yorumlanır. Dokunma duyusuna ait bu
işlenmiş bilgiler de yine Wernicke alanına iletilir. Netice olarak bütün duyuların, hafızadaki eski bilgilerle
karşılaştırılıp yorumlandıktan sonra Wernicke alanına iletildiğini söylemeliyiz.
Burada bütün bilgiler yeniden yorumlanmakta ve konuşma esnasında kullanılacak kelimeler burada seçilmektedir.
Seçilen kelimeler mânâlı bir şekilde burada dizilmektedir. Konuşma için kelime hafızasının zenginliği çok önemlidir.
Tıp dilinde konuşma bozukluğuna ‘afazi’ adı verilir
Görme duyularının yorumlandığı artkafa bölgesi harabiyetinde, yazılan kelimeleri anlama kabiliyeti ortadan kalkar,
buna görme idrak bozukluğu (afazisi) denir. İşitme duyularının yorumlandığı şakak lobu harabiyetinde de konuşulan
kelimeleri anlama kabiliyeti ortadan kalkar. Buna da işitme idrak bozukluğu (afazisi) denir.
Eğer Wernicke alanı tahrip olursa, konuşulan veya yazılan kelimeler tek tek algılansa da, ifadeler bir bütün olarak,
düşünce ifade edecek şekilde yorumlanamaz. Buna da Wernicke afazisi denir. Bu kişilerin aslında motor konuşma
alanı sağlamdır. Ancak yorum yapamadıkları için kelimeleri dizemezler ve konuşamazlar.

Arzın Merkezinden Sinyaller
İkinci beyin – Karın boşluğu, vücudun merkezinde başlı başına bir evren. Araştırmacıların uzun yıllar gereken ilgiyi
göstermediği bağırsaklar, “ikinci beynimiz” tarafından yönetiliyor.

Sindirim organımız, omuriliğinde bulunandan çok daha fazla, 100 milyon adet sinir hücresi ile çevrili. “Enterik sinir
sistemi” olarak adlandırılan bu örgü, giderek daha çok bilim insanını heyecanlandırıyor.
Birçok uzmana göre karın bölgesi, kafatasındaki merkezin devamı. Karnımızdaki beyin serotonin gibi ruh hâlimizi
belirleyen nörotransmitterleri üretiyor ve psiko-aktif maddelere tepki veriyor.
Karın özerk çalışıyor; kafatasındaki beyne gönderdiği sinyaller, beyinden aldığından fazla. Hastalanıp kendine özgü
nevrozlar geliştirebiliyor. Karın da hissediyor, düşünüyor ve hatırlıyor.
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Sezgisel kararlarımızı bu içsesi dinleyerek alıyoruz.
Dünya üzerindeki tüm kıtalar ve kültürlerde, duyguların bedenimizin merkezinde oluştuğu biliniyor.
Bir zorluğun aşılırken “göbek çatlatması“, sevincin “göbek attırması“, sinirin “mideye vurması“, açlıktan “karnın zil
çalması” ya da dünyayla “göbek bağı” gibi deyişler bu yüzden…
Irkları, kültürleri ne olursa olsun, sevinç, korku, huzur, ihtiras gibi duyguları, en yoğun olarak nerede hissettiklerini
göstermeleri istendiğinde, hemen hemen tüm insanlar karın bölgelerine işaret ediyor, çünkü insanlar bu “karanlık
mağarada” bir şeylerin olup bittiğini, karınlarının kendilerine bir şeyler anlattığını, şifreli mesajlar gönderdiğini
hissedebiliyorlar.
Çok eski zamanlardan beri, meditasyon yapan insanlar, bedenlerinin derinliklerine yolculuğa çıkıyor, burada huzur ve
bilgeliği arıyorlar. Ve hatta, günümüz dünyasına egemen ekonomi disiplini bile, küresel bir dil olan “içsesin” öneminin
farkında. Başarılı yöneticilerin el kitaplarında “içsesinizi dinleyin” gibi cümlelere sık sık rastlanıyor, borsacılara da aynı
telkinde bulunuluyor.
içsesimizin fısıldadıklarını beynimizin kabullenmesi, karnın beyni galebe çalması anlamına gelmiyor ama, en azından
beynin vücudumuzun tek hâkimi olduğu mitini ciddi şekilde sorguluyor.
Karnın ne denli belirleyici olduğunu bilim de doğrulamaya başladı. insan bedeninin herhâlde en “şiirsel olmayan” bölgesi
bağırsaklar, gerçekten hayatın önemli sırlarını barındırıyor. Zekice işleyen sindirim sistemiyle sürekli devinim hâlinde
olan, ancak hareketliliğini genelde görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz karnımız, bilimsel araştırmaların odağına yerleşti
son dönemde.
New York’taki Columbia Üniversitesinde görevli nörobilimci, anatomi ve hücre biyolojisi uzmanı, 1998 yılında
yayımlandığında çığır açan “The Second Brain” adlı kitabın yazarı Prof. Michael Gershon’a göre “karnımızda ikinci bir
beyin bulunuyor“.
Bağırsaklar 100 milyon adet sinir hücresiyle çevrili. Bu kadar çok sayıda sinir hücresine omuriliğinde bile rastlanmıyor.
Kulağa hakaret gibi gelse de, birçok nörobilimciye göre “ikinci beyin” asıl beynin bir kopyası. Hücre tipleri, etken
maddeler ve reseptörleri aynı.
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Karın bölgesinde bu kadar çok sinir hücresinin bulunması bilimcileri de burayı araştırmaya yöneltti. Son dönemde,
nörogastroenteroloji gibi zor bir isme sahip olan disipline ilgi hayli arttı.
Enterik sinir sistemi üzerine çalışmalar yapan dünyadaki bilim adamları, “insan bedeninin karanlık bölgelerine yaptıkları
keşif gezilerinden” söz ediyor. “Uzun zaman bağırsaklara basit refleksleri olan bir organ gözüyle baktık” diyen
Londra Üniversitesinden Emeritüs Prof. David Wingate, “kimsenin aklına sinir liflerini saymak gelmedi” diyor.
Gastrointestinoloji uzmanı Wingate, bu alanın öncülerden ve nörogastroenteroloji kavramının yaratıcılarından.
Los Angeles’taki California Üniversitesinden, fizyoloji profesörü ve nörogastroenteroloji uzmanı Emeran Mayer ise
“Bundan birkaç yıl önce psikolojik durum ile karındaki ikinci beyin arasındaki ilişkiden bahsetseydim,
meslektaşlarım benimle alay ederdi” derken, Flinders Üniversitesinde görevli Avustralyalı araştırmacı Marcello Costa,
başta kendisinin de inanmadığını anlatıyor.
Herkesin hemf ikir olduğu konu ise şu: Beyin haricinde en çok sinir hücresinin bulunduğu bağırsaklar, aslında kendi
başına bile fazlasıyla karmaşık bir iş olan sindirim işleminden çok daha fazlasını yapıyor. ikinci beyin, hem vücut hem de
ruhun hayatta kalmasını sağlıyor; kendisi psikolojimiz üzerinde belirleyici olan serotonin, dopamin, opiatlar gibi psikoaktiv maddelerin kaynağı. Hatta valium gibi etkili ilaçların teskin edici özelliklerini kazandıran benzodiazepin gibi
kimyasallar bile burada üretiliyor. Kısacası karın, beyni pek çok şekilde besliyor.
Yazı: Hania Luczak
28-) Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla;
“Yazık oldu bana, keşke şunu (beden şeytanını – karındaki ikinci beynin beyinde oluşturduğu `ben bedenim` kabulü.
Kaynak bilgi: www.okyanusum.com`da, `The Second Brain`) dost edinmeseydim!” (Kuran Çözümü : Furkan 28)

Keşfedilen Gezegen
Yeni Bir Cüce Gezegen Keşfedildi
Süpriz bir canavar güneş sistemimizde gizlenmekte.Güneş sistemimizin uzak objesi olarak yeni bir cüce gezegen
keşfedildi ve yörüngesi devasa, görünmeyen kayalarla gizlenmiş durumda ve Plütondan da uzak ve onu 2 katı
büyüklüğünde.
Kasım 2012 tarihlerinde çekilen görüntülerden dolayı bu cüce planete 2012 VP113 adı verilmiştir. Bu keşif kendi
içinde oldukça ilginç bir keşiftir. Washington DC, Carnegie Enstitüsü Bilim Bölümü’nden Scott Sheppard ve
meslektaşları bunun bir toprak ve buz yığını olduğunu ve 450 kilometre genişliğinde ve güneşe mesafesinin 80
astronomik birimdir. (1 astronomik birim dünyanın güneşe uzunluğu kadardır)
Bu, 2340 kilometre genişliğinde olan en ünlü cüce gezegen olan Plüton’un 2 katı ve 2003 yılında keşfedilen ve bir
önceki rekoru 1000 kilometre genişliği ile ve en 76 astronomik birimle elinde tutan Sedna adlı planetoit-küçük
gezegeni de geçerek rekoru eline almıştır.
Güneşten bu kadar uzakta “içsel Oort bulutu” içinde yörüngelerinde dönen cisimler, daha eski,ilk güneş sistemini
araştırmak için yararlıdır.Bunun sebebi; gas planetleri tarafından bozulmayacak kadar uzakta ancak galaksimizdeki
diğer yıldızların( onların yörüngeleri ve hareketleri oluştuklarından itibaren değişmediği düşünülmektedir)
yerçekiminden etkilenecek kadar da güneşe yakındır. Sheppard şunları söyler: “ Bu bölgede daha fazla cisim
buldukça, olası senaryoları oluşturmaya da daha güçlü bir şekilde başlayabiliriz.”
MESAFELİ VE UZAK KUKLACI
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2012 VP113’nin keşfiyle birlikte bu bölgedeki tanımlanmanan cisim sayısı iki katına çıktı.Ekip bu bölgede daha pek
çoklarının olduğunu ve keşfedilmeyi beklediğini tahmin ediyor. Sheppard: “Biz 70 yılı aşkın bir zamandır Plütonun
özgün ve eşsiz olduğunu düşünmekteydik ama şimdi öğrendik ki Plüton yörüngesini binlerce cisimle
paylaşıyor.Sedna ve diğer 10 cisim özgün ve eşsizdi ve 2012 VP113 ise buzdağının sadece görünen tarafı.”
Sheppard ve ekibi 2012 VP113’nin yörüngesine baktıklarında orada garip bir hizalanma gördüler. Sedna ve diğer 10
cisim güneşe yakın durmaktaydılar. Bu durumu Sehppard “bu bizim için çok büyük bir süpriz oldu” diye
açıklamakta.
Bu hizalanmanın bir açıklaması, 250 astronomik birimle güneşin yörüngesinde dönen dünyanın 10 katı
büyüklüğündeki kayalık bir gezegenin kuvvetli çekişi, bunları sürüklemesi olabilir. O dünya soğuk ve cansız olabilir
ve yakın cisimleri sanki mesafeli uzak ve güçlü bir kuklacı gibi çekip itebilir.

NASA’nın Wide-field Infrared Survey Explorer’u (WISE) bu bölgeyi 2010 ve 2011’de Planet X olarak tanımladığı
bir gezegeni aramış ve eli boş dönmüştür.
Ancak, WISE gaz devlerinin sıcak hikayelerini—kayalık “süper dünya” –kovalıyordu, tıpkı Sheppard ve ekibinin
önerdiği gibi ve bu bir teleskobun yakalamasının zor olduğu bir durumdu. Uzay Teleskobunun baş araştırmacısı Ned
Wright bu konuda şunları söylüyor: “Bu durum WISE için oldukça belirsiz, tespit edilemez. Gezegen içsel küçük ısı
kaynağına sahip olsa da ve güneş ışığını abzorbe etse de, halâ kayda değer bir ısı yaratamaz..”
Eğer bu gezegen varolmuş olsa, o zaman böyle bir canavar nasıl oluyor da şu ana kadar gözden kaçıyor?Bu biraz
garip gözükebilir. Özellikle son zamanlardaki becerimizi yabancı bir güneş sistemindeki 1000’den fazla uzak
gezegenleri tespit etmeye kullanıyorken.. Ancak, NASA’nın Kepler uzay teleskobu gibi araçları bazı güneş
sisteminin dışındaki gezegenleri bulmada belirgin bir başarı yakalasa da, bu gezegene benzer bir gezegeni yakalama
şansına erişememiştir.
Kepler, gezegenler önünden geçerken yabancı yıldızların parlaklığının dibindeki çukurlarındaki hikayeleri yakalamak
için düzenlenmiştir. San Diego State Üniversitesi’nden Kepler’ın ekibinden William Welsh, Keplerin bu gezegeni
bulmasının olasılığının olmadığın belirtmektedir.
Welsh, Keplerin bu tespit edilen gezegeni yakalamasının tek yolunun yerçekimsel mikrolenslerle-hassas lenslerle
olabileceğini belirtiyor, ki bu durumda bu büyük cismin yerçekimi bizimle gezegen arasında olucak ve gezegen
kozmik bir büyüteç olarak kullanabilecektir. Son zamanlarda bu metod, güneş sisteminizin dışındaki ilk uydu olabilir
mi’yi tespit etmek için kullanılmıştır.
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Ancak Sheppard ve ekibinin buldukları orbital hizalanmayı açıklamak için yıldızların çekmesi ya da çok uzun zaman
önce bizim güneş sistemimizin dışına atılan “hilekar-sahte ” gezegenlerin de dahil olduğu diğer yollar da mevcut.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sedna’nın keşfinde pay sahibi olan Mike Brown, devasa bir gezegenin
keşfedilmesi ümidini taşımıyor ve şunları diyor: “dışarda bir yerde keşfedilmemiş büyük cisimlerin olması ve
gezegen gibi davranıyor olması olasılık dahilinde ama pek çok açıklamanın yapılabileceği de mevcut ama bu
açıklamaların çoğu çok sıradan..”
http://www.newscientist.com/article/dn25301-new-dwarf-planet-hints-at-giant-world-far-beyondpluto.html?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=twitter&cmpid=SOC|NSNS|2012-GLOBALtwitter#.UzRbIs6CV8F ‘den Türkçeye çeviren AylinER.

Dünya nın %96 sını kontrol eden 6 Büyük Medya Şirketi
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ULTRA ÇOK GÜÇLÜ TOP MEDYA SATIŞ MARKALARI
ŞİMDİLERDE REKOR KIRICI BİR MONOPOLİ İLE… Çok az bir kısmı aile markalası olan DÜNYADAKİ EN
BÜYÜK 6 MEDYA ŞİRKETİ..
1.AOL TIME WARNER ( haberlerden, müziğe, filme ve yayın alanına kadar çok geniş bir yelpazeye sahip şimdiye
kadarki Amerikan tarihindeki ve dünyanın büyük medya şirketi)
DERGİLER:122 milyon okuyucuya sahip Time, Fortune ve diğer 33 dergi

KİTAPLAR: 24 kitap markası—Time Life books’tan başlayıp Brown and Company’e uzanan
KABLO/DİJİTAL: CNN,Time ve Warner Cable’ı da içeren Polonya’dan Brezilya’ya kadar 29 operasyon-işletim.
TV/FİLM: Warner Bross ve Hanna-Barbara Çizgi Filmlerini de içeren şirketler. 12 ülkede multiplex sinemalar.
PLUS: 24 kitap markası, 52 plak şirketi, tüm Turner Entertainment Şirketi ve buna 4 spor takımı da dahil.
ONLINE: Computer Serve ve Netscape gibi 8 Online kuruluş. Time Warner Cable,Amerika’da inetrnet üzerinden
telwfon denemesi de yürütmekte.
KONULU EĞLENCE PARKLARI: Konulu eğlence parkları ve Warner Bros stüdyo mağzaları 30 ülkede ve buna
bağlı ticaretler mevcut.
2.WALT DISNEY ŞiRKETİ (bu şirket disney deneyimini yaşamın her noktasında yer almak istemekte.Disney
tarafından önceden programlanmış 2.5 milyar değerinde bir kasabadan herşey ayarlanmakta..)
FİLM: Walt Disney, Touchstone , Mirmax, Buena Vista ve diğer 4ü
PLUS: Infoseeki de içeren 6 müzik markası,Disney Kitapları ve hokey, beysbol takımları ve Dünyaüzerinde 720
Disney Dükkanı
KONULU EĞLENCE PARKALAR: Disney World Florida, Paris ve LA, MGM Stüdyoları, Disneyin Hayvan
Krallığı ve Dünya Spor Komoleksi, 36bin fazla odası olan 27 otel, iki yolcu gemisi ve profesyonellerin bu Disney
sihiri arkasında olan biteni anlayamayacakları bir Disney Enstitüsü.
TV: ABC televizyonu gibi pek çok bilinen tv ağları ve radyo istasyonları ki bunlar 10 TV kanalı ve 29 radyo
istasyonu
TİYATRO: Disney Tiyatro Prodüksiyonları inanlımaz müzikalleri ile ..buna Aslan Kral ve güzel ve Çirkin adlı
eserler de dahil.
DERGİ VE GAZETE: 5 dergi basım grubu ve Sain Louis Daily Record da dahil 4 gazete.
DİSNEY KANALI: 8 ülkede yayın yapmakta. Uluslararası spor kanalı Asya, Avrupa ve Latin Amerika ve
Avusturalya’daki Sporstvision da dahil olmak üzere 165denfazla ülkede yayın yapmakta.
3.BERTELSMANN( Bertelsmann şirketinin yöneticisi Heinrich Mohn, SS (Nazi subaylarının) sponsorluğu
yapmaktaydı. Şirket Nazilerin yazı işlerini yürütmekteydi.)
MÜZİK: Bertelsmann Müzik (BMG) 54 ülkede operasyonlarını yürütmekte.Amerikadaki markası dünya çapında 200
markaya evsahipliği yapmakta.
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SERVİSLERİ: Tüketici veritabanından oluşmuş tüm dünyada kurdukları çağrı merkezleri mevcuttur.Multimedya
reklam ajansı PixelPark, Adidas gibi çok önemli markalara reklam ajanslığı yapmakta.
KİTAP: Bu şirket Random House adlı dünya çapında en büyük yayın evlerinden birine sahiptir.Random House
sadece Amerika’da bir günde 1milyondan fazla kitap yüklemektedir ve şirketin Avrupa ve Güney Amerika’da kitap
klüpleri mevcuttur ve bilim konusundaki en önemli basın ve yayına sahiptirler.
TV: İngiltere’nin Kanal5’i ve tüm Avrupa’daki RTL de dahil pek çok kanal ve radyo istasyonları ile 10 ülkede 22
televizyon ve 18 radyo istasyonuna sahiptir.RTL grubu avrupa’nın en büyük yayın şirketidir.Ayrıca televizyon ve
bilgisayar arasında interaktif yayın sağlayan Bertelsmann Broadband yeni bir interaktif TV şirketi de vardır.
DERGİ: Gruner& Jahr şirketleri Femme’den Prima’ya kadar dünya çapında 80 dergi ve Almanya ve Doğu
Avrupa’da 9 gazeteye sahiptir.
4. VIACOM (Dünya çapında MTV, Nikelodeon gibi en küçükten en büyüğe hitap eden programlara imza atan CBS
şirketi de var.)
TELEVİZYON-KABLO/DİJİTAL: CBS şirketi 200 TV istasyonuna sahip ve bunların yayını dünya çapında.MTV
müzik kanalı tüm dünyada 342 milyon kişiye ulaşmakta. Ayrıca VH1 adlı MTV’yle rekabet eden bir şirketi de
vardır.Diğer önemli ağları; Paramount, Comedy Central ve Nickelodeon’dur.
Viacom, CBS şirketini alırken Amerikada’ki kuralları yıkan bir şirket ve birkaç hafta içinde de Senatör Mccain bu
kuralları değiştirmek için teklifte bulundu.
PLUS: 2000 üzerinde kitap isimleri ve 180 radyo istasyonu ve Infinity Outdoor adlı dünyanın en büyük reklam
şirketine sahip.
FİLM: Paramount’dan United Cinemas International’a kadar, Avrupa, Japonya ve Güney Amerika’daki 104 sinemalı
Vivendi Universal ile birlikte ortak şirketlerden oluşan şirketler topluluğa sahip. 27 ülkede Blockbuster dünyanın en
büyük video kiralama mağazası.
5. NEWS CORPORATION: (dünyanın en büyük medya gruplarından biridir. Sahibi ve başkanı Rupert Murdoch.
New York Stock Exchange ve Australian Stock Exchange aracılığı ile halka açık bir kurumdur.News Corp global
ulaşımını vergi hesaplamalrını lokalize ederek yapmakta ve ve muhasebe hesaplarını düşük vergi oranına sahip
ülkelerde yapmaktalar.)
Rupert Murdoch: “Biz şirketlerimizle insanlara uyandıkları andan yatana kadar ulaşmaktayız..”
KİTAPLAR: HarperCollins ve 7 diğer yayın evleri
KABLO/DİJİTAL: Fox News 7 diğer ve Amerikan haber ağı. İngiltere’de BskyB ile birlikte 150 kanal ve servis.
Avusturalya’da FOXTEL kabnalı.Star TV uydu servisleri tüm asyada 300 milyon kişiye ulaşmakta. Phoeniz uydu ve
TV ve 4 diğer kanal Çin’in çoğunluğuna hizmet vermekte.Ayrıca, Hindistan, Japonya,Endonezya, Yeni Zelanda ve
Latin Amerika’ya da yayın yapmaktalar.
DERGİ ve GAZETE: Amerika’daki The New York Post, The Times, The Sun gazeteleri. İngiltere’deki The News of
The World. Avusturalya’da the Daily telegraph, The Sunday Tasmanian ve 67 yerel gazete ile birlikte Independent
New Zealand’nın bağımsız gazeteleri ile birlikte 55 ulusal ve halk gazeteleri ve Fiji ve Papua’da gazete.
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SPOR: Avusturalya Ulusal Ragbi ligi, LA Dodgers beyzbol takımı ve İngiltere Futbol klüpleri.
FİLM-TV: FOX TV, Amerika’daki 22 istasyonla birlikte.Beğenilen ünlü showlar: “Kim bir milyonlerle evlenmek
ister?” gibi. 20th Century Fox TV’nin de dahil olduğu uluslararası 14 Fox şirketi.
6.VİVENDİ UNIVERSAL: (Puerto Rico’dan İngiltere’deki 3 Vadi suyuna sahip olan dev bir özelleştirilmiş su
şirketi olarak dahi iyi bilinmekte.2000 yılında Medya şirketi Saegram ile birleşti. AOL Time Warner, Disney ve
Newscorp ‘tan sonra dünyanın beşinci büyük telekomünikasyon grubu olmuştur.)
ONLINE: VivendiNet, şirketin tüm inetrent projelerine evsahipliği yapıyor. Buna vivazi.com ve cep telefonu şirketi
Vodafone da dahil.Ayrıca Napster , Education.com’ a rakip MP3.com Müzik yükleme sitesine de sahipler.
MÜZİK: Universal Müzik Grubu Polygram ve Motown gibi global müzik marketinin %22sine sahip ve 63 ülkede
faaliyet göstermekte.
FİLM-TV: CANAL+, 11 Avrupa Ülkesinde 14 milyon aboneye sahip Fransız istasyonlarına sahip önder TV
istasyonu.Universal Stüdyoları tüm dünyada ağlara sahip ve “aksiyon ve gerilim” gibi konu içerikli kanalları
var.ayrıca dizilere de sahip; kojak, Cloumbo, Miami Vice gibi.Cinemax da dahil Cineplex, Odeon, United Cinema
International zincirlerine sahip sinemaları var.
TELEKOM: 2 büyük telefon şirketine sahip.Vivendi Telecom International İspanya, Macaristan, Monako, Polonya
ve Mısır’da faaliyet sürmekte.
PLUS: Vivedi Çevre, su ve hizmetleri grubuna sahip. Buna İngiltere tren servisi Connex da dahil.KONU
PARKLARI: 5 konu parkına sahip. Universal Studio Experineces Barselona’dan Pekin’e kadar uzanmaktadır.

KİTAP: Havas 6o basım evi ile yılda 80 milyon kiyap satışı ve 40 milyon CD satışına sahip.
Çeviren : AylinER

Hak Bir Gönül Verdi Bana – Halil Necipoğlu
Hak bir gönül(bilinç) verdi bana
Hak esma kuvvelerini kendinde cem etmiş zat (beynin hakikatı, derunu).Gönülden mana beynin işlevi sonucu
büründüğü bilinç.. Kişide 120.gün takdir edilmiş beynin veri tabanının oluşumu ve bu veri tabanının suretler şeklinde
kendini seyri.. İLİM SIFATI İLE İŞARET EDİLEN “DATA”, HOLOGRAM OLARAK DALGA OKYANUSUNA
(KAİNAT) VE BU OKYANUSDAKİ BİLGİLERİ ÇÖZEN BEYİNLERE BÜRÜNÜYOR! BÖYLECE TERKİBE
GİREN BU İLİM(BİLGİ PAKETLERİ HALİNDE-RAB) BEYİNLERDE “SEN” İSMİ ALTINDA KENDİSİNİ
SEYREDİYOR, SENDE SENDEN GİZLİYEREK KENDİNİ!!
“Ancak biz “Hak” kelimesiyle bu Esmâ ül Hüsnâ’yı, bu Esmâ ül Hüsnâ’ya sahip olan varlığı kastederiz. Yani, bu
isimlerin mânâlarının tümünün sahibini!..”
http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari1/insan-ve-sirlari-1-sayfa-084.htm

Ha demeden hayrân olur
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Beynin 6 saniye önce sırrı, fiil manayı doğurmaz. Her AN mana manaya bürünür(O her AN yeni
şandadır!). Yaptıklarımız manaları oluşturmaz, manalar yaptıklarımızı oluşturur. Sebep ve sonuç algısı yanılgıdır.
Mana(sebep) DEĞERLENDİRİLİP (BASİYR) manaya(sonuca) bürünür ve bu yeni şan alış efal aleminde sebep sonuç
olarak algılanır(ilmiyle ilmini ilminde seyir). Önce beyin hayran olur,sonrada bilincin diline bürünüp hayran oldum der.
Her fiilimizin biz açığa çıkarmadan evvel beyinde (ilim boyutunda) oluşturulduğunu ve oluşturulan bu
manaların SURETLER OLARAK bilinç ile seyredildiğini ifade eder..
http://okyanusum.com/belgesel/6-saniye-once/
http://okyanusum.com/belgesel/bolunmus-beyin/
“ARZDA (bedeninizde – dış dünyanızda) VE NEFSLERİNİZDE (iç dünyanızda) SİZE İSÂBET EDEN HİÇBİR
MUSÎBET YOKTUR Kİ, BİZİM ONU YARATMAMIZDAN ÖNCE, BİR KİTAPTA (ilim boyutunda
oluşmuş) OLMASIN!..” (57.Hadiyd: 22)
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kader-konusunda-bilgiler.htm#ixzz2yxlld2Gw

Bir dem(AN) gelir şâdân(mutlu,gülen) olur
Beyin kendindeki verilere (şartlanmalar, değer yargıları) GÖRE uyumlu sonuçlar açığa çıkarırsa (serotonin hormonu
işlevi) BİLİNÇ mutlu,sevinçli olur. Her bir şartlanma ve değer yargısı nefs’in hakikatine perde olur.
“Tabiat ve şartlanmalar perdelerinin kalkması, akılla mümkündür.”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/nefsin-hakikatine-iman.htm

Bir dem gelir giryân(mutsuz,ağlayan) olur
Beyin kendindeki verilere (şartlanmalara, değer yargılarına) GÖRE uyumsuz sonuçlar açığa
çıkarırsa BİLİNÇ mutsuz,hüzünlü olur.
“Hastalıkların çok önemli bir kısmının sebebi strestir!.. Stres ise “Rabb-ül âlemîn”den perdeliliğin sonucu olarak
yaşanan bir hâldir!”
“Gübre böceğinin mutluluğu gübrede yaşamaktır; arının mutluluğu güllerde dolaşmakta! Siz…Gübre böceğini
güllerde yaşatıp, arıyı gübreye batırırsanız, “Rabb-ül âlemîn“i tanımıyorsunuz demektir!”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/yanmamak.htm#ixzz2yr5UCoWn

Bir dem sanasın kış gibi
1. mana:
Soğuk, “cana yakın” olmayan, merhametsiz BİLİNÇ.. Taş kalpli sözünün karşılığı. Kesret boyutundaki bilinç.
2. mana:
İlim boyutunda kendini tanımış BİLİNÇ(“ben” i olmayan bilinç) farkındadır ki, yaz, kış, rüzgar, yağmur, kar, gece,
gündüz, sıcak, soğuk, yer, gök vs.. herşey kendisindeki mananın(İLİM-DATA) suretlere bürünmüş halidir,KENDİDİR!
Kah rüzgar olup eser saçlarını tarar, kah kar,yağmur olup yağar rahmet olur toprağa! O dilediği manaya bürünür, ve beyin
aynasından kendini seyreder. Sınırı, şekli, kokusu, görüntüsü,vs yokdur! Duyular O’nun tanınması(seyri) için algılanan
mana suretleridir!
http://www.ahmedhulusi.org/video/beynin-sirlari.htm

Şol zemheri(kışın en şiddetli zamanı) olmuş gibi
1.mana:
Bilicin merhametsizlik halinin zirve yaptığı öfke,kin, nefret patlaması.. Kesret boyutundaki bilinç.
180

2.mana:
Sıfat tecellisine eren BİLİNC’in dünyasıNIN helak olması, ölümün tadılması (hakkel yakin ölmeden evvel ölmek
sırrı). Fetih sırrı ile yeni boyutların uygun bedenlerine bürünüp O boyutları seyredip O boyutlarda B sırrı ile halife
olarak hüküm süren BİLİNÇ.
“Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma
hâli”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/fetih/

Bir dem beşâretden(sevindirici haber) doğar
1.mana:
Beyne uyumlu bir mananın(müjde,iyihaber) girmesi sonucu oluşan mutluluk hali öfkeyi ortadan kaldırır,öfkeden sevinç
doğar.
2.mana:
Kur’an (Muhteşem BİLGİ Kaynağı) müminler için müjdedir(Özlerini hatırlatıcı). “Kur’an ve insan ikiz
kardeştir” sözünü hatırlayalım. Özündeki sıfat boyutunun Hakikat-i Muhammedi olduğuna iman(akılla idrak
edilemez,iman edilmeli) edenlerin O’ndaki kuvveler ile kuvveleneceği müjdesi (dua ederken salavat getirme sırrı). Ve
dahi ALLAHU EKBER zikrinin manasını anlayanların(ZAT’i ilim tecellisi) bu müjdeden daha başka bir müjde ile
müjdelenmesi?
“ “ZÂT”I TANIMA MERTEBESİ{Zâtıyla zâtını bilişin, âlemde zuhur yollu izhârı için meydana gelen bir şan “NEFS’i
hür olanlara mahal kılınan Mutlak mânâda “NEFS”=”BEN”-Velâyetteki “Ulül Azîm” mertebesi-“Aktabiyet” veya
“Müferridun”luk durumunun hâsıl olduğu Muhammedî meşreb-“Tenzih” ile “Teşbih” görüşünün eşit ağırlıkta sentezi olan
“Tevhid” müşahedesinin oluştuğu mertebe-Kalbleri(bilinçleri) Allah’ın ilmiyle dolu bir halde hadsiz hesapsız sırlarla dolu
“HÜR” zevâtın mahalli}”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/zat/
http://okyanusum.com/inan-ay/muhtesem-irsal/

Hoş bağ ile bostân olur
1.mana:
Kışın (merhametsiz bilinçde) açamayan çiçekler(mutluluk,huzur,sevgi) beşaret sırrı ile açar,çiçek bahçesi ortaya çıkar.
2.mana:
Beyinde “Ben”lik zannı ile beslenen BİLİNÇ, Hakikati Muhammedi(MUTLAK TEK BİLİNÇ OLARAK) olarak
kendini tanıyınca ( Terkip kalkar.Benlik ZANNI “yok” olur.Baki olan ALLAH’tır! ) kendi bir bahçe, cümle kainat ve
içindekiler ise kendindeki çiçekler olur. Burdaki işareti iyi anla! Basir olarak bak ve gör.
“ “Mübdî marifet” sırrı denilen Rabbinin, yani seni meydana getiren Esmâ terkibinin sınırlarını
genişleterek, kaldırarak; Allâh‘ı tanıyacaksın.”
http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari1/insan-ve-sirlari-1-sayfa-091.htm
“ ”Allah Bâkidir!” demek; “fâni ve fenâlık sözkonusu değildir” demektir.”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/beka/

Bir dem gelir söyleyemez
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İki lafı bir araya getiremez. Kendini ifade edemez. Hak’kı anlatamaz. Beynin nöron ağları arasındaki ilişkiye
işaret.Bilginin dilden kendini dışarıya vurmamayı dilemesi. Hakikat ilmini hazmedemeyeceklere bu ilmin söylenmemesi.
Geçmişte bu sırrı halka açanların akıbeti ne olmuş dileyen araştırsın..
“Şimdi gelelim her şey hakkında değerlendirmelerimizi yapan beyine!..Her şeyi değerlendirme mekanizmamız
olan “beyin“, mevcut, algılaya geldiğimiz terkibi itibarıyla kimyasal bir bileşimdir.”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynin-fonksiyonlari-hakkinda.htm#ixzz2z2MPBL9Q

Bir sözü şerh eyleyemez
Konuşma,görme,duyma hep beynin kendine gelen bilgileri değerlendirip onlara ilmi
suretler(koku,görüntü,tat,ses,dokunma algısı) giydirmesi..Beyin değerlendirmeyi dilemesse dil konuşamaz, göz göremez..
Peki beynin kendide bir hologram olduğuna göre beyin ile değerlendiren(gören,duyan,konuşan,bunları DÜŞÜNEN) kim??
http://okyanusum.com/video/hologram-video/maddenin-ardindaki-sir/

Bir dem dilinden dürr(inci tanesi) döker
Beyin kendindeki tefekkür gücü yeterli ise hakikat denizinin en derinlerine dalıp ordan inciler(ilim) toplayabilir ve dilerse
bu ilmi bilinçte açığa çıkarır.
Dertlilere dermân olur
Tefekkür gücü yetersiz olanlar(OKUYAMAYANLAR, dertliler, beyinde gerekli nöron ağını oluşturamamış olanlar) bu
incilerden faydalanır. Kimileride bu sırada dünya peşinde koşar..

Bir dem çıkar arş üzere
Vahdet(TEKLİK) boyutu. Bilinç hakikat ilmi(ledün) ile lütfu ilahi sonucu çok boyutlu tek kare
resmi seyredebilir, O ‘nun kendi olduğu İDRAKI ile..Mardiye ve Safiye bilinç mertebeleri..
“TEK’in İlim sıfatının, “Müriyd” ismiyle işaret edilen İrade sıfatı aracılığıyla Kudrete dönüşerek, kesrete ait ilmî
sûretleri meydana getirdiğini; bu ilmî sûretleri hâvî mücerred meleğin, kendisinden açığa çıkma mahalli olan “RUH” adlı
müşahhas meleğe dönüştüğünü, bundan meydana gelen hamele-i arş denen müşahhas meleklerin varlığını ve boyut boyut
bunlardan meydana gelen diğer müşahhas melâikenin varlıklarıyla evren içre nice evrenlerin ve sair varlıkların oluşumunu
müşahede ederler.”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/vahdetvekesretgercegi.htm#ixzz2z2QuLBav

Bir dem iner taht-es-serâ (toprak altı)
Kesret boyutu.Bilinc’in kendini et kemik beden ZAN edişi ve bu idrak ile girdiği yaşam boyutu (toprak altı). İlmine göre
içinde bulunduğu mertebe.. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne veradiye nefs mertebelerindeki bilinç.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/allaha-ulastiran-basamaklar.htm

Bir dem sanasın katredir( damla )
MUTLAK BİLİNÇ (Hakikati Muhammedi) olarak kendini tanıyamayan bilinç kendini et kemik beden olarak tanır. Et
kemik beden olmadığını,bilinç olduğunu anlasa bile hala kendini TEK‘lik denizindeki bir damla su(cüzi irade sahibi?)
olarak görür.Kainatın kendi olduğunu bilebilir ama idrak edemez. İlmel yakin bilse, aynel yakin eremez..
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Bir dem taşar ummân olur
Mutlak Bilinç olma idrakı hakkel yakin olarak yaşanırsa damla denize karışmış olur. Bilinç kendini tanımış olur ve
kainata(kendine) yönelerek gayb(?)ındaki sırları, özellikleri (kendi özellikleri olarak) SEYRETMEYE başlar.
“Sen, eğer Mutlak “Tek” varlığın bir kısım özelliklerine ayna olmak üzere var edilmiş bir birim isen; aynanda, O Mutlak
varlık, kendindeki hangi özellikleriyle seyretmeyi dilemiş ise, buna uygun bir programı, senin için meydana getirmiştir!..”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/bilinc-sicramasi.htm#ixzz2z2PxBvLq

Bir dem cehâletde kalır
Kesretteki bilinç. Denizden ayrı,damla zannı ile yaşama. Onlar ve ben,tanrı ve ben,peygamber ve ben, vs… anlayışı.
Hiç nesneyi bilmez olur
Kesretteki bilinç nesnenin(eşyanın) hakikatını(ilmi) bilmez olur. Rasulullah (S.A.V.) efendimizin “Allah’ım bana
eşyanın hakikatini göster.” duası ardındaki sır.
“Eşyanın hakikatı”, görüp bildiğim her şeyin hakikatı demektir ki; bu da en dar görüşlü insanın bile anlayacağı
şekilde, görülenin ardındaki gerçek, demektir!
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/havas/

Bir dem dalar hikmetlere
Beynin potansiyelinde bulunan Veli esmasının bilinçte ağırlık kazanması sonucu kesretin tamamen kalkması ve bilincin
vahdet boyutuna girişi ve hikmeti seyretmeye başlaması.
http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/esma/veli.pdf

Câlînus u Lokmân olur
Hikmetleri görüp insanlığa yol gösteren bilinç. Allah ahlakı ile ahlaklanma hali..
“Olabildiğince Allah’ın esmâsı’nın özelliklerini cem edip, o gözle âlemleri ve içindekileri değerlendirmek…”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/ahlak/

Bir dem dev olur yâ peri
Bilincin beden hapsinden kurtulup yeni boyutları gezişi ve o boyutların uygun bedenlerine bürünüşü.O boyutların
bedenleri dev,peri (girilen alemlere uygun holografik bedenler)…
“Beyin, 120. günden itibaren üretmiş olduğu elektromanyetik ışınım ile holografik bedeni yani “insan ruhunu” meydana
getiriyor. Biz buna kısaca “bir tür holografik ışınsal beden” veya bir diğer deyişle “lâtif beden” de diyebiliriz. “
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beyin-ruh-iliskisi-ve-olum.htm#ixzz2ysMAR0l2

Vîrâneler olur yeri
Bu idraktaki bilinç kainatın CANI(ilim) olmuştur.Görevli değil ise kendini gizler. DELİ hükmü ile bedeniyle toplumda,
ruhu ile AN’da yaşar. Görevli ise TOPLUMUN O ANKİ İDRAKINA GÖRE KURAN ve SÜNNETİ insanlara anlatır.
İnsanları geçmişe değil GELECEĞE yönlendirir, ALLAH’a vasıl olmak NİYETİ İLE kapısını çalanları Rasulullah’ın
(S.a.v.) imana davet ettiği AHİRETE (SONSUZ GELECEĞE) HAZIRLAR. İnsanları kendine tabi olmaya değil,
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ALLAH ve Rasulune tabi olmaya davet eder, ÇÜNKÜ “KENDİ” YOKDUR! Çağındaki sürü
tarafından DEĞERLENDİRİLEMEZ. Boyut değiştirdiğinde kıymeti anlaşılır.
“ “Benim velilerim, kubbemin altındadır; onları kimse tanımaz” buyruluyor… Bilir misin bunlar
kimlerdir?..ALLAH’ın bazı kulları vardır ki, onlar dünyadan ve ukbâdan sıyrılmışlar, deryaya erişip deryadan bir zerre
olmuşlardır. ”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/hakikat/hakikatehliortuludur.htm

Bir dem uçar Belkîs ile
Parçalanmaz, bölünmez, sonsuz, sınırsız, vücudsuz İLİM-DATA.. Kainatın her zerresinde parçalanmaksızın(bütün
halinde) mevcut!.. Batını âmâ, zahiri ilim!! Dilediği beyni(kuantsal boyutta) kendine seçer ve O beyinde kendini
dilediği kadarıyla SURETLER ŞEKLİNDE açığa çıkarır. Açığa çıkarınca kendini BİLİNÇTE DİLEDİĞİ KADARI
İLE (TERKİP olarak) kişi rabbinitanımış olur.. Rabbini tanıdıktan sonra bilinç eğer terkibinide
kaldırabilirse ALLAH ahlakı ile ahlaklanmaya başlar. Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya dek yanına
getirir..Zaten O taht kendisidir(İLİM BOYUTUNDA HERŞEY TEK’DİR), getirmek için hiçbir çaba sarf
etmez..Gaybından(Rabbül Alemin’den-DATA’dan) beyin veri tabanına(rabbına) ulaşan Belkıs’ın tahtı bilgisi açığa
çıkmayı diler ve SURETE BÜRÜNEREK O beyinden kendini (kul olarak,mananın açığa çıkışı olduğu idrakı ile)
seyreder. MUTLAK TEK bilinç “Ol” der! (Bilgi Rabbül Aleminden Rabbe inzal olur!!) Rab(beynin özündeki esma
kuvveleri,melekler) kendine inzal olan bilgileri surete dönüştürür!!! Ve bu suretler yine MUTLAK TEK
BİLİNÇ tarafından seyredilir! Beynin görevi manayı deşifre edip, çözüp surete dönüştürmek! Beynin görevi, MUTLAK
TEK BİLİNCİN(İLMİN) BÜRÜNMEK İSTEDİĞİ MANALARI(İLMİ) İLMİ SURETLERE DÖNÜŞTÜRÜP
SEYRİ OLUŞTURMAK!! Beyin(esma kuvveleri) seyir için yaratıldı, DATA tarafından.. Kendindeki manaları
seyretmek için.. O dilediğini kendine seçer! Ve seçtiği beyinde terkipleride kaldırıp sonsuz mana suretleri olarak
açığa çıkarsa ALLAH İSMİ AYNASINDA KENDİNİ SEYREDER!! BU SONSUZA DEK GEÇERLİ OLAN TEK
SİSTEMDİR! Data diler,beyin suret giydirir,bilinç seyreder! Kişi bu sistemi OKU’madı ise robot hükmünde yaşar,
uykudadır. Hayatında karşılaştığı herşey beynindeki düşüncelerinin(ilmin) MUTLAK TEK Bilinç tarafından
yaratılmasından(suretlere bürünmesinden) başka birşey değildir ama O hep başkalarını suçlar! Buda kader sırrı ile
bağlantılıdır.Her beyin için EZELde bir takdir olur ve beyin bu takdiri yaşar. Kişi terkibini kaldıramazsa beynin
olşturduğu ilim terkibinde sonsuza dek hapisdir ama anlayamaz,idrak edemez! Bu sistemi fark edemediği sürece hayatı ya
cennet olur, yada cehennem! Farklılıklar terkipte(beyinlerde), ÖZ’de ise BİRLİK MEVCUT! Bu yazıyı şuan okumakta
olan sen yazdın!! Bunu hala fark edemiyor musun!? “BEN” herşeyiyle senin arzu ve isteklerini yaratırken, sen “BEN”i
görmezden gelmeye devam mı edeceksin? “BEN”’in sonsuz sınırsız kuvveleri sana yüzünü dönmüş
arzularını(düşüncelerini) gerçekleştirmek için beklerken, sen bir hücre topluluğunun özelliklerini sahiplenmeye, bir sinek
öldürmek için atom bombası kullanmaya devam mı edeceksin! UYAN! “SEN” dünyaya aşıksın! Dünya Bana AŞIK!
Dünya BEN’im, aşık BEN’im, AŞK BEN’im, BEN SEN’İM. SEN DÜNYAYA, PARAYA DEĞİL KENDİNE
AŞIKSIN!! YENİLEN HÜKMÜ GELDİ! UYAN! KENDİNİ TANIMA VAKTİ GELDİ! UYAN! Sonsuzluğun
muhteşem ruhu Muhammed Mustafa (s.a.v.) sana sandığından çok daha yakın, O’na yönelirsen yönelişine vakıf! O
ALLAH KULU olmanın huzurunu yaşıyor ve SANADA SESLENİYOR! “ALLAH KULU OLDUĞUNU İDRAK
ET, O’ nun Rasulu(PEYGAMBER(???) ) olduğuma İMAN ET”!!!
“O, gayb hakkında cimri değildir!” (81–Tekviyr suresi, 24. Ayet)
“Bir şeyi (olmasını) irade ettiğimizde kavlimiz ona yalnızca: “Ol” dememizdir… (Artık) o olur!” (16-Nahl suresi, 40.
Ayet)
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/016_nahl.htm#ixzz2ywsiTwyd
“Öyle ise, “Allâh’a vâsıl olmaktan” mânâ, Allâh’ın ilmini, “sen” adı altında izharından başka bir şey değildir!..”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kendi-boyutlarin.htm
“ “DATA”! “Heyulâ”dır… “Nokta”dır! Bâtını “âmâ”, zâhiri “İLİM”dir! “
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http://www.ahmedhulusi.org/kitap/yenilen/yenilen-sayfa-097.htm

Sultân-ı ins ü cân olur
Can = ilim, bilgi demektir. Herşey canlıdır demek, herşey ilmin açığa çıktığı bir surettir demektir. İlim suretin kabına göre
açığa çıkar. İlim için sınırlanma,bir kaba sığma,parçalanma,bölünme gibi kavramlar geçersizdir. Tüm suretler ilmin
hepsini özünde barındırır ama terkibindeki nasibi kadarını açıga çıkarabilir.Bu cümle ayrı ayrı birçok suret varda
hepsi ilmi özünde barındırıyor diye anlaşılmamalı,suretler hayaldir,yokdur. TEK İLİM sonsuz sureti var kılıp
onlarda yansıyor..
“Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey O’nu anar, ama siz bunu kavrayamazsınız!” hükmü apaçık dalga-bilgi
bütünlüğünün uyarısıdır! Çünkü, her şey “can”lıdır, “ölü” yoktur! “Ölü”, “canlılığını yaşamayan” demektir.
“Can”, “bilgi”dir! “Can” mutlaktır; “ölü” ise göresel (muzaf)!
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salavat.htm#ixzz2ynaNOQ9e

Bir dem varır mescidlere, Yüz sürer anda yerlere
Kuran ve Sunnet’i ilim olarak öğrenip, AYETLERİ SADECE EZBERLEMEK YERİNE HAYATINA
GEÇİRENLERİN(İDRAK İLE YAŞAM), islamın hazmı için gerekli nöron ağlarını beyninde inşa etmiş
olanların(salat ve zikir ile), elde ettikleri hasılaya göre islamı değerlendirmeleri(robot hükmünden çıkıp, fiillerinden
sorumlu olma hali).
“Zikir” yaptığınız zaman, yani “Allâh”a ait olarak bilinen bir mânâyı tekrar ettiğiniz zaman, beyinde, ilgili hücre
grubunda bir biyoelektrik akım meydana geliyor ve bu, bir tür enerji şeklinde dalga bedene yükleniyor!.. Aynı zamanda siz
bu mânâyı yani bu kelimeyi tekrara devam ederseniz; bu defa, bu kelimenin tekrarından oluşan biyoelektrik enerji daha
güçlenerek yeni hücre birimlerini devreye sokuyor ve bir kapasite genişlemesi söz konusu oluyor. “
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dunyada-en-onemli-calisma-zikir.htm#ixzz2ysX9wPSd

Bir dem varır deyre(manastır,kilise) girer,İncil okur ruhbân olur
İncil’i ilim olarak öğrenip manastır edebiyle yetişen, BEYNİN ÇALIŞMA İŞLEVİ GEREĞİ (sünnetullah) ruhban olur
ve o idrak ile yaşar.. İstisnasız HERKES ELLERİYLE YAPTIKLARININ (HAYATINA GEÇİRDİĞİ-YAŞADIĞI
İLMİN) SONUÇLARINI YAŞAYACAK!
“Yaratış Sistemi gereği, herkes, yalnızca kendisinden açığa çıkanın (elleriyle yaptıklarının) sonuçlarını yaşayacağı ve
yaşamakta olduğu içindir ki; SON NEBÎ Muhammed Mustafa’nın ne anlatmak istediğini kavramak herkes için en önemli
yaşam gerçeğidir!.”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/islam/islamolanyeganedin.htm

Bir dem gelir Îsâ gibi
Hz. İsa’da ALLAH KULU?? Tüm resul ve nebiler Hakikati Muhammedi’ye ayna olmuşlar, insanları hep O’na
yönelmeye davet etmişler, O olarak!! Hakikati Muhammedi, O rasul ve nebilerin dilinden konuşup “Özünüzdeki ismi
ALLAH olana iman edin demiş!!” Hz. İsa (a.s.)da Hakikati Muhammedi’yi ahmed(Faraklit) ismi ile incil’de anıyor ve
kendi rasulluğunden sonra O’nun tekrar rasul olarak geleceğini müjdeliyor. “Adem su ile toprak arasında iken ben nebi
idim” hadiside kanaatimizce Hakikati Muhammediye işaret eder. Hz. Mevlana’da “Bugün ahmed benim,ama dünkü
ahmed değil.” diyor. Burda anlatmak istediğimi anlatabildim ise Hz. Rasulullah (s.a.v.) efendimizin bizden tüm resul ve
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nebilere neden iman etmemizi istediğini anlamış oluruz ve dahi bir nebi yada rasulu yalanlamanın tüm nebi ve
resulleride yalanlamak olduğunuda anlamış oluruz.. Bugün hala tartışılmakta olan “Hz. Muhammed’e (s.a.v.) iman
etmeyen, O’nu rasul olarak kabul etmeyen ama ALLAH’a(??) iman eden cennete girermi?” sorusunun da cevabını
almış oluruz!! Ve hatta “Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir!” ayetinin manasınada yakınlık
kazanırız. Kuran ve sunnetteki hiçbir emir ve teklif KEYFİ OLMAYIP hepsinin bir hikmeti vardır..
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/isa/
“ “DATA” diledi, ilmiyle, ilmini, ilminde seyretmeyi… Bilinmeyi diledi, Hakikat-i Muhammedî’ye
büründü!.. Bilmeyi, seyretmeyi yaşamak için de Âdem’i (aslı “yok” olan) irsâl eyledi! Beyin aynasından kendini
seyreyledi!”
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hologram.htm#ixzz2ys3YY0mF

Ölmüşleri diri kılar
İnsan = ilim ‘dir.”Bilgi”dir. Her insanın ruhu bu TEK İLİM‘den aldığı yansıma payı(çünkü parçalanma, bölünme, vs
yok) kadardır.İlim, kudret ile bir surete bürünüp açığa çıkar. Hz. ALLAH’ın ilim sıfatı ve kudret sıfatı ile tecelli
eylediği bir beyin(MULAK TEK BİLİNÇ), ölmüş sanılan(boyut değişmiş ve o boyutun uygun suretine bürünmüş bilgiruh) insanın bilgisini(ruhunu) kendisinde bulup,tekrar kendindeki(TANRIDAKİ DEĞİL!!) kudret(evrensel enerji) ile
dünya boyutunda suret(beden) haline getirebilir.Bu ALLAH için çok kolaydır..Ki bunun bir benzerine rüyalarımızda
ölmüş kişileri belli suretlerde görerek şahitlik ediyoruz..
“ “El Bâis” İsminin insanda açığa çıkışı-“Ba’sü ba’delMevt = ölüm akabindeki diriliş”-Zâtî tecelli–“Hû”nun salâtıUyanış-Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesinin hemen akabinde, yeni yapısının meydana getirilmesi-Mânevi
Diriliş-Ruhâni Diriliş-Ölüm akabindeki diriliş-Boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşmek..”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/reenkarnasyon/

Bir dem girer kibr evine
Beyin 3 temel ilke ile her AN yeni bir idrak oluşturur. 1-) beynin veri tabanı(evrensel TEKilim,levhi mahfuz), 2-) Genetik
bilgi(İNSANLIK BİLGİSİNİN DNA‘da kodlanışı), 3-) Astrolojik etkiler(beyindeki ve dna’daki bilgileri açığa çıkaran
ışınsal etkenler). Beyinde hakikat ilmi yoksa ve ibadet yapılmıyorsa gerekli nöron ağı oluşamaz(çünkü tefekkür-zikir
yok),böylece levhi mahfuza erişim o beyin için kapanır.O zaman DNA‘daki kalıtsal miras olan ve atalardan gelen
“BENLİK” bilgisi bilinc’e akmaya başlar.Hakikat ilmi(ledün) olmadan DNA dan beslenen beyinde kişide beden
olma,bedenin arzu ve isteklerini sahiplenme arzusunu doğurur.Buda firavunluğa yol açar. Kişi beden olmadığını anlamış
olsa bile hala bilinçte BENlik bilgisi olduğu için bu seferde kendini ruh beden sanmaya başlar..
“KİŞİNİN “LEVH-İ MAHFUZ”U (İstidat ve kâbiliyeti tesbit edilmiş olan beyin…)”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/levhimahfuz/
“Kozmik ışınlar, beyin hücre genetiğinde “DNA” ve “RNA” dizinlerini etkileyerek genetik programlamalara yol açarlar.”
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/gen/
“Esasen bizden ortaya çıkan ya da çıkmayıp zihnimizde kalan her düşünce, gerçekte, “Allah” isimleriyle işaret
edilen kavramların beynimizdeki bir terkibidir!. Ve bu terkip, az önce de bahsettiğim üzere, genetik+kozmik etkiler yani meleki tesirler- sonucunda oluşur!.”

http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind=&c
mb_Kitaplar=&SubID=291

Fir’avn ile Hâmân olur
BİLİNÇ AYNI BİLİNÇ.. Kah İsa olur, Kah firavun. Bilinç kendini üreten beyindeki İLİM‘in sonucu kendini o ilim
olarak tanır. İLİM varsa BİLİNÇ İSA OLUR! İlim yoksa firavun..İLMİN değerini insanlar bilseler idi,
dünyaLARI bambaşka olurdu..
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“Ruh” adını verdiğimiz yapı EM alandır veya değildir. Ama gerçek şudur ki beynin ürettiği ve hatta bilincin kendisi
olduğu iddia edilen dalgalar söz konusudur!
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/bilincbeyninneresinde.htm#ixzz2yscDXXUb

Bir dem döner Cebrâil’e
Bilinç(İLİM) AKLI KÜLL ismi işaret edilen özelliği ile Cebrail (A.S.) olarak anılır.Kesret alemindeki tüm akılları içine
alan TEK AKIL! İlim sıfatının büründüğü çok boyutlu tek kare resimin her bir AN’ında, yine bu resimdeki ilmi suretler
tarafından seyredilen ilmin bütünü..
“Tek Akıl”ın(“Melekût âleminde mevcut olan akıl”ın-“Akl-ı Kül”ün-“Küllî akıl”ın-“O`nun ilim sıfatının tafsîlinin
kesret(çokluk) âlemindeki en geniş kapsamlı ilmin) has sûret.
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/cebrail/

Rahmet saçar her mahfile(Evliyaullah topluluğu)
OKU‘mak Cebrail (A.S.) sıkması ile gerçekleşir. Evliyaullah’daki OKU‘mada O‘nun sıkması iledir. Cebrail (A.S.) dahi
kendindeki kuvveleri Hakikati Muhammedi’den emanet olarak alır..
“Lâkin Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, eğer hakîkat-i Muhammediyye’nin o akıl almaz kanadını açsa
idi, Cebrâîl ebedî olarak kendinden geçer, bir daha kendine gelemezdi.” Hz. Mevlana

Bir dem gelir gümrâh(doğru yoldan sapmış) olur, Miskin Yunus hayrân olur
İstisnasız bütün mahlukat ALLAH’a kulluk halindedir. Kafiride, müslümanıda, taşıda, toprağıda, yerlerde ve göklerde ne
varsa hepside kulluk halindedir. Kulluk etmeme gibi bir şansları yokdur. İslam insanları ALLAH’a kul olmaya çağırmaz.
İslam insanları isteselerde istemeselerde ALLAH’a kulluk etmekte olduklarının BİLİNCİNE VARMAYA davet eder. Ki
bunu idrak eden kelime-i şehadet ile nurlanır ve huzura kavuşur. Herkesle ve herşeyle kavgası biter, aşk başlar. Bu ihtişam
ve kudreti gören idrak için gümrah olan bilinç bile hayranlık uyandırır..
“BEN CİNNİ VE İNSİ YALNIZCA (Esmâ özelliklerimi açığa çıkarmak suretiyle) KULLUK ETMELERİ İÇİN
YARATTIM!” (51.Zâriyat Suresi, 56. Ayet)
“Bütün insanlar ve cinler Allâh‘a ibadet durumundadırlar!.. Âyette, bir kısmı ibadet eder veya isteyenler ibadet eder gibi
mânâ yok! Tüm insanların ve cinlerin bu ibadet işlemini yerine getirmek için halk edildikleri söyleniyor. Bu iş için halk
edildiklerine göre, bundan çıkan mânâ, hepsinin istisnasız bu işi yerine getirdikleridir!.. Çünkü bir şey, ne için
meydana getirilmişse, o işi yapar!..”
http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari1/insan-ve-sirlari-1-sayfa-101.htm
Yunus Emre

Derin Beyin Uyarımları Halüsinasyonları Tetikliyor
HÖB: Beyinde tespit edilen “Hipokampüs ötesi bölge”, makalede kısaltma olarak “HÖB” olarak kullanıldı.
FMRI: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, resimdeki görüntüde sarı renk, kırmızıya göre daha güçlü
aktiviteyi gösteriyor.
dejavu: “bunu daha önceden görmüştüm” hissi.
Gözlerinizi kapatıp bir ev hayal edin. Evin rengini, ön kapı kolunu, pencerelerin yuksekligi gibi ayrıntıları, sanki
gerçekte görüyor gibi, dokunuyor gibi hissederek düşünün.
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Yeni bir araştırma gösterdi ki, bu zihinsel tasarımın beyinde oluştuğu yer, epilepsi hastalarında halüsinasyonlara
sebep olan aynı bölge.
22 yaşındaki bir erkek hastaya günlük epilepsi ataklarından farklı olacak sekilde derin beyin uyarımları yapıldı.
Bu kişinin hastalığı, 10 yaşındayken menejite sebep olan sivrinek kaynaklı Batı Nil virüsünü kapması ve ardından
gelen beyin iltihabıyla başladı.

Nöbetler, her zaman güçlü bir dejavu hissi ile başlıyordu. Bu yüzden, hasta daha önce hiç halüsinasyon görmemesine
rağmen, görsel sebeplerden şüphelenildi.
Araştırmalarda, beyin taramalarıyla, beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampus yakınında küçük bir bölge
farkedildi.
Araştırmalar, hipokampus ötesinde bir bölge olduğunu (HÖB), yerlerin ve olayların farkedilmesinden,
tanımlanmasından sorumlu bir bölge olduğunu gösterdi.
Doktorlar emin olmak için, hastalara bir eve ait resimler gösterildiğinde, FMRI ile bu bölgenin (HÖB) aydınlandığını
belirlediler.

Beyin aktivitesini gösteren yukarıdaki resimde sarı renk, kırmızıya göre daha güçlü aktiviteyi gösteriyor.
2 mm’den ince elektrotlar HÖB bölgesine yerleştirildi, aynı anda resimler gösterilirken bu bölgedeki aktivite
kaydedildi.
HÖB bölgesinin epilepsi nöbetlerinin merkezi ise, doktorlar bu bölgeye verilen zayıf elektrik şoklarının, hastada
yaklaşan bir nöbet hissi oluşturup oluşturmadığını görmek istediler.
Dejavudan farklı olarak, hasta çevresinin aniden değişerek, tanıdık bir yere dönüştüğünü belirtti.
Bir örnekte, doktorlar, hastanın kendi pizza dükkanındaki İtalyanlar haline dönüştü.
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Hemen yakındaki bir noron grubuna geçildiginde ise çevre, bir metro istasyonuna dönüştü.
Bulgular 16 nisanda The Journal of Neuroscience da yayınlandı.Beynin küçük bir bölgesinin, yerleri tanımlamaktan
sorumlu olmakla kalmadığı, aynı zamanda o yerle ilgili zihinsel görüntüyü oluşturmakta kritik bir öneme sahip
olduğu ortaya çıkarılmış oldu.
çeviri : Hakan Çakmak
ingiİizce: http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2014/04/scienceshot-deep-brain-stimulation-triggershallucinations

Beynin Genetik Coğrafyası

Siz bu sözcükleri okudukça, gözleriniz zihninizin anlamaya çalıştığı modelleri toplayıp sayfayı tarar. Aynı anda da
kalbiniz kasılır ve gevşer, diyaframınız şişer ve nefes almanızı kontrol altına almak için iner, sırt kaslarınız dik
durmanızı sağlamak için gerilir.Yaklaşık 86 milyar nöronun ve kafatasınızın içerisindeki eşit sayıdaki destek
hücrelerinin koordineli kontrolü altında bilinçli ve bilinçaltı yaşamın diğer temel 1.000 görevi devam eder. Bizim
gibi nörobilimadamlarına göre, basit bir dergi okuma eylemi bile harikulade bir zevk olduğu gibi belki de bugün
bilimdeki en zor örnektir: Gerçekte, insan beyninin nasıl düşündüğünü ve maymun beyninin bizim yaptığımız gibi
neden muhakeme yürütemediğini hâlâ tam olarak açıklayamıyoruz…
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Bazen yeni keşfedilmiş bir kıtanın karasına ayak basmış kaşifler gibi hissetsek bile, nörobilimadamları yüz yıldan
fazladır insan beyni üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bunu ilk başaran kişi, tüm sinirleri ve konturları haritada
gösterdi. Alman bilim adamı Korbinian Brodmann, 1900’lerin başlarında insan beyinlerini dilimledi ve algının,
düşüncenin ve hafızanın bir çoğunu idare eden gri maddenin dış katmanları olan Serebral Korteks’i incelemek
için mikroskobunun altına yerleştirdi. Bu korteksi, organın topolojisine dayanarak ve her bölgedeki hücre belirli
lekelerle sınıflandırıldığında bölümlere ayırdı.
Görüntü günbegün her bölgenin, her belirli hücre kümesinin özel bir fonksiyon serisini idare ettiğini yakaladı.Bazı
nörobilimadamları bu teoriye fonksiyonun mekân tarafından bölündüğünü söyleyip meydan okudular. Fakat
“bölünme modeli (parcellation model)”; yeni aletlerin ortaya çıkışıyla, en görünür bir şekilde insanlar okurken, rüya
görürken veya yalanlar söylerken bile beynin hangi kısımlarının “aydınlandığını (oksijen bitirdiğini)” kaydeden
fonksiyonel manyetik rezonans imajlama (MRI)’yla yeniden moda oldu. Araştırmacılar bu teknolojiden, bu aletleri
kullanarak ‘gerçek-dünyadaki insan davranışında’ ne gördüklerini anlatan “haritaları” yapmak için yararlanıyorlar.

Buna rağmen yeni bir düşünce okulu, beynin kalıplaşmış bir çalışma bölümü olmasından çok, bilgi veren sosyal bir
iletişim ağı olduğunu varsayıyor. Bu görüşe göre; bir nöronun diğer beyin hücreleriyle yaptığı bağlantılar onun
pozisyonunun yaptığından çok, davranışını belirliyor. Ve belirtilen herhangi bir bölgenin davranışı, kuvvetli bir
şekilde onun geçmişteki deneyiminden veya şimdiki durumundan etkileniyor.
Eğer bu görüş doğruysa, beynin sorumluluklarını idare eden belirli bölgeler arasında örtüşen aktivitesini görmeyi
bekleyebiliriz. Bu varsayımı test etme aldatıcı olacaktır. Beyin devrelerinin izini sürmek zordur ve bir insan
beynindeki milyarlarca nöron belki de 100 trilyon bağlantıyla ya da sinapsla iletişim sağlar. Fakat bu işte gerekli yeni
aletleri geliştirmek için olan projeler üzerindeki çalışma devam etmektedir.
İnsan Genom Projesi insan DNA’sındaki kod harflerin dizilişini 2003’te yayınladığında, Seattle Allen Beyin Bilimi
Enstitüsü’ndeki bizler ve çalışma arkadaşlarımız, 20.000 kadar insan geninin ve hızlı bir şekilde gelişen gen-tarama
sistemlerinin yeni kataloğunu kullanmayı bu tartışmayı bilgilendirebilecek yeni bir bakış açısından bakmayı bir fırsat
olarak gördük.
Klasik nörobiliminkiyle genetiğin aletlerini birleştirerek, haritası yapılmamış kıtanın balta girmemiş ormanına
dalabileceğimizin farkına vardık: Aslında, beynin tüm hacmi boyunca genomun hangi kısımlarının aktif olduğunun
ve hangi kısımlarının da etkisiz olduğunun haritasını çıkarabilirdik. Bu haritanın etkinleştirilen çok farklı bir gen
dizilimini, diyelim ki; beynin dokunmayı, hareketi veya akıl yürütmeyi düzenleyen kısımlarından, duymayı idare
eden kısmını göstereceğini zannettik. Başarmak için neredeyse on yılı bulan hedefimiz; tek olan genlerin sağlıklı
insan beyninde nereyi idare ettiğini ve bunun farelerle karşılaştırmasını haritada gösteren üç boyutlu atlasları
yapmaktı (Şimdi maymunları da ilave etmeye çalışıyoruz). Böyle moleküler haritalar, İnsan Genom Projesi tarafından
yapılan DNA dizilişi örneğine çok benzer bir şekilde neyin “normal” olduğunu veya en azından tipik olduğunun paha
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biçilmez değerlendirmelerini sağlar. Bu atlasların araştırmacılara insan beyninin yapısı hakkındaki temel merakı
keşfetmelerine olanak sağlamakla birlikte, nörobilim ve ilaç keşfinde de gelişmeyi hızlandırmalarını umuyoruz.
İnsan ve kemirgen hayvanların beyinlerinin içsel çalışması şimdiden yeni görüşlerde bazı sürprizleri getirdi.
Büyük sürpriz şöyle: Her kişi kendine özgü olsa da, gen aktivitesinin modelleri bir insan beyninden bir
diğerine dikkat çekecek derecede benzemektedir. Farklılıklarına rağmen insanlar, beyinlerinde alışılagelmiş
bir genetik coğrafyayı paylaşıyorlar. Daha da fazlası, umulmadık bir biçimde, her bir bireydeki sol ve sağ
beyin arasındaki gen hareketlerinde hiçbir büyük farklılık keşfetmedik. Ve fareler pek çok nörobilim
araştırmasında ve önceki ilaç denemelerinde insanlar için örnek olarak kullanılsalar da, bu yeni sonuçlarda
açık ki, basitçe söylemek gerekirse; insanlar genetik seviyede ‘BÜYÜK FARELER’ değiller! Bu keşif, kendi
türlerimizdeki nörobiyolojiyi anlamada model olarak farelerin kullanımının doğruluğunu sorguluyor.
FAREDEN İNSANA

Bir memelinin beyninin tüm genetik haritasını şimdiye kadar kimse yapmadı. Bir çok detayı çözmek için, ufak ufak,
fare beyniyle başladık. Fareler neredeyse insanlarınki kadar bir çok gene sahiptir, fakat beyinlerinin kütlesi
bizimkinin sadece üçte biridir. Üç yıl içerisinde geninkullanıldığını belli eden, belirli genin ifade edildiğinde oraya
yapıştığı, herbirini gözle görülebilir işaretleyicilerle ıslattığımız bir milyondan fazla fare beyni dilimini işlemden
geçirdik: “Transkript” adı verilen RNA’nın küçük bir parçasına DNA’dan kopyalandılar. RNA transkriptleri;
enzimatik reaksiyonu taşıyan veya hücresel makinenin bir bölümü gibi işe yarayan, genellikle hücrede etkili olan bir
proteine, gen tarafından kodlanan son ürüne gitmekte olan ara girişimlerdir. Bazı RNA transkriptleri, protein formuna
hiç çevirtilmeden direkt olarak işe yararlar. Ve tüm protein-kodlayan genlere ilave olarak, binlerce türdeki
kodlamayan RNA’yı arayabildik.
Fare projesi, tekniklerimizi geliştirmenin ötesinde şaşkınlıklarımızdan bir tanesine de yardım etti. İnsan tabii ki, bir
faredeki neredeyse her hücre kromozomunun tam bir dizilimini ve bu yüzden de hayvanın genomundaki her genin en
azından bir kopyasını kapsar. Olgun hücrelerde, bu genlerin büyük bir kısmı belirli herhangi durumda sessizdir:
Onlardan hiçbir RNA yapılmaz. Fakat fare atlasını 2006’da tamamladığımızda, farelerin sahip olduğu birçok genin,
en az her beş genden 4’ünün, öldükleri zaman hayvanların beyinlerinde bir yerde işlev gördüğünü
gördük (Nörobiyologlar, genetik aktivite modellerinin esas itibarıyla saat zaman ölçüsü esnasında değiştiğini ve
bunun ölümden saatler sonra da devam ettiğini biliyorlar). Biz insan beyninin beyin atlasını oluşturmak için
planlar yapmaya başladıkça, insan beyinlerinin aynı şekilde yüksek seviyede genetik aktiviteyi gösterip
göstermeyeceğini merak ediyorduk ve daha da önemlisi, belirli aktivite modellerinin o farelerde gözlemlediklerimizle
hemen hemen aynı benzerliği gösterip göstermediğiydi.
İlk insan beynimizi 2009’un yazında, beyni ailesi tarafından bağışlanan, bozulmamış organın virtüel 3 boyutlu
modelini yapmak için beyni MRI tarafından taranan ve daha sonra da normal RNA modellerinde korumak için
kazaen olan ölümünden 23 saat sonra tamamen dondurulan 24 yaşındaki siyahi Amerikalı bir beyden aldık. Kendisi
astımlı olması haricinde sağlıklıydı.
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Fare beyni projesinin 3.000-kat büyüklük artışıyla uğraşmada, gen dışavurumunu ölçmek için farklı bir yönteme
geçtik: Lekelenen ve ince detaylı donmuş beyin ince dilimlere ayrıldı. Anatomistler daha sonra beyin boyunca
önceden seçtiğimiz pozisyonlardaki yaklaşık 900 iskeletten mikroskobik örnekler kırpmak için lazerleri
kullandılar.Moleküler biyologlar; insan genomundaki her bir bireysel protein kodlayan gende mevcut RNA miktarını
aynı anda ölçen topluca üretilmiş dalgametreyi, yani DNA mikroçipini kullanarak her bir örneği test ettiler.
Veriyi ilk beyinden bu yolla topladıktan sonra, tüm sonuçları bilgisayar veritabanına yerleştirdik. Herhangi bir geni
seçebilir ve onun yanıt veren RNA’sının ne kadarının 900 iskelette mevcut olduğunu ve bu sebeple o genin donör
ölmeden önceki saatlerde ne kadar aktif olarak dışavurulduğunu görebilirdik. Seçtikçe, çok farklı modeller açığa
çıktı. Şimdi gerçek keşif başlayabilirdi!
GRİ MADDENİN RENK TONLARI
Veriyi daha evvel baştan sona ilk beyinde inceledikçe; beklenmedik bir biçimde sol yarıküredeki gen
dışavurum modellerinin yansıtıldığını, beynin sol kısmının neredeyse tümünün matematik ve lisan gibi belirli
fonksiyonlar için uzmanlaşmış olduğunu ve sağ kısmın daha çok sanatsal yöne katkıda bulunduğunu, yaratıcı
düşüncenin popüler kültürde iyi şekilde oluşturulabileceğini gördük. Fakat bu beyindeki genetik modellerde
böyle farklılıklara dair hiçbir kanıt görmedik. Bu bulguyu incelediğimiz ikinci beyinle teyit ettik. Sonuçlar şüpheleri
o kadar ortadan kaldırıcıydı ki; işlemden geçirdiğimizden beri, her dört beyinde de yalnızca tek yarıküre üzerinde
çalıştık. Bu keşif, atlas çizimini bir yıl veya biraz daha fazla hızlandırdı.
Farelerde gördüğümüz gibi; incelediğimiz farklı türlerdeki RNA transkriptlerinin yüzde 84’ü, genlerin büyük
çoğunluğu altı insan beyninde de bir yerde aktifti. Organ olağanüstü geniş aralıktaki işleri yerine getiriyordu ve atlas,
belli gen yığınlarının kendi belirli fonksiyonlarına katkıda bulunarak her ana bölgede iş başında olduğunu gözler
önüne serdi. Üzerinde çalıştığımız beyinlerin donörleri erkeği ve kadını, genci ve yaşlıyı, siyahi ve beyazı, ve de
hispanik grubu kapsadı. Bazıları büyük, diğerleri de daha küçük beyine sahipti. Bu farklılıklara rağmen, altı beynin
hepsi de yüksek seviyede uyumlu gen aktivitesi modellerine sahipti. Zamanın yüzde 97’den fazlasında, bir beynin bir
kısmında yapılan pek çok RNA’yı gördüğümüzde, aynı şey diğer çoğunlukta da meydana geliyordu.

Beynin çeşitli kısımlarındaki gen aktivite dizilimlerini incelemeye başladık. Örneğin; insanların Serebral Korteks’te
yüksek seviyede aktif olanlara karşı sürüngenlerle paylaştıkları Orta Beyin’de (Eski Beyin’de) çok kullanılan genleri
karşılaştırdık. Nörologlar beynin daha ilkel kısımlarındaki hücrelerin, Hipotalamus, Hipokampus ve ponslar (vücut
ısısı, açlık, uzamsal hafıza ve uykudan sorumlu iki organı birbirine bağlayan bağlar) gibi yapılardaki hücrelerin bir
diğerinden oldukça farklı davranan farklı çekirdeklere kümelendiğini gördüler.Bu çekirdeklerin pek çoğunun farklı
dizilimlerdeki genleri dışavurduğunu keşfettik. Bu primer yapıların içerisi, aynı anda gürültü yapan genetik seslerin
ahenksizliğidir.
Öte yandan korteks, hem hücresel yapısında hem de genetik aktivitesinde farklıdır. Korteks, gri maddenin altı
katmanıyla birlikte tabakaya düzenlenen çok çeşitli hücre türlerinden meydana gelmiştir. Diğerlerine oranla yakın bir
zamanda gelişmiştir ve insanlarda diğer hayvanlardan farklı olarak, nispeten çok daha fazla göze çarpan bir şekilde
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genişlemiştir.Gri madde, insan davranışı ve bireysel kişiliğin özgün karmaşıklığını meydana getiren
şeydir. Tabii ki öğrenmeyi istedik: Beynin bu en insani davranışını yönlendiren kısmında, korteksin bir kısmında bir
diğerine karşı dışavurulan genler arasındaki muazzam farklılıklardan fonksiyon karmaşası doğar mı? Buna rağmen
Brodmann, korteksi onlarca iyi tanımlanmış bölümlere ayırdı ve insan davranışında farklı rolleri oynayan her bir
bölümün uygulamaya konmuş paralel farklı gen takımlarından meydana gelmesini ümit ettik.
Fakat atlas, yanıtın “hayır” olduğunu ileri sürüyor: Kortekste herhangi belirlenmiş hücre türünün gen aktivitesi, gri
madde içerisinde alından kafatasının arkasına kadar dikkat çekecek bir biçimde homojendir.
Her kortikal hücre türünün belirgin genetik imzaya sahip olduğunu keşfettik. Ama beynin arkasındaki
gözlerden gelen girdiyi işlemden geçiren görsel korteksin dikkate değer isitisnasıyla, genetik coğrafyada önemli
biçimde göze çarpan sınırlar ortaya çıkmaktadır: Beynin alt kısmında duran Serebellum ve insanlarda yakın bir
zamanda genişleyen bir diğer yapı, benzer bir şekilde homojenlik denizidir.
Bu sonuçların içlerinde iş başındaki genler tarafından davranışı idare edilen belirli fonksiyonlara bağlı, korteksin
düzenli şekilde bölümlere ayırdığı Brodmann’dan ilham alan görüşle uzlaştırılması zordur. Bunun yerine atlas,
alternatif bir teoriyi desteklemektedir: Genler; beynin yüzeyinden korteksin altına kadar önceden belirlenmiş
şekilde farklı türlerde hücreleri düzenleyen korteksin küçük bir kolonunun temel mavi izini (blueprint’ini) de,
çeşitli hücre türlerini de belirlemektedirler. Fakat korteks, bir bütün olarak o standart kolonun pek çok
kopyasından meydana gelmiştir. Korteksin tümüyle nasıl davrandığı; nöronların devrelerle bağlantılı olmasının belirli
yollarına ve o devrelere isabet eden uyarıcının bir Broadmann bölgesinden bir diğerine olan genetik ativite
değişiminde çok fazla bağlı olduğunun görünmesidir.
DAHA ÇOK MAYMUNLARA BENZİYORLAR
Hem fare hem de insan korteksindeki yaklaşık 1.000 aktif geni karşılaştırdığımızda, yaklaşık üçte birinin bambaşka
şekilde dışavurulduğunu keşfetmek bizleri hayrete düşürmüştü: Örneğin; bazı genler bazı türlerde sakindirler ama bir
diğerinde değildirler, halbuki diğer pek çoğu farklı oranlarda kullanılmıştı.
Fare ve insan arasındaki benzerliğin derecesi önem taşımaktadır, çünkü neredeyse tüm nörolojik deneyler ve ilaç
örnekleri ilk olarak farelerde uygulanmaktadır. Kemirgenler ucuzdurlar, çabuk büyürler ve kontrol edilmeleri,
incelenmeleri kolaydır. Buna rağmen, farelerde başarıya ulaşan terapiler insanlardaki etkili tedavilere doğrudan çok
az dönüştürülmektedir. İki tür arasındaki gen dışavurumundaki çelişki bunun neden böyle olduğunu açıklayabilir.
Çarpıcı tezat; şimdiye kadar resus (makak) maymunları üzerinde analiz yaptığımız veri genlerin yüzde beşinden daha
azının onların beyinlerinde bizimkinden önemli ölçüde farklı bir şekilde dışa vurulduğunu ileri sürmektedir.

Konsorsiyumumuz maymunlar için olan beyin atlası çalışması üzerinde hâlâ çalışmaktadır, böylece biz daha fazla
veriyi biraraya getirdikçe sayı değişebilir. Buna rağmen; insan ve maymun beynindeki genetik aktivitenin temel
olarak benzer olduğu gözlemi, hücreler içindeki genetik aktivitedense, tür olarak ayırt edici özelliğimizin
muhtemel kaynağına, yine beyinlerimizin nöronları arasındaki tellenmeye işaret etmektedir. Daha da fazlası;
açık ki, insanlarla daha yakından bağlantılı hayvanlar üzerinde çalışılması gerekli olandan farelerde, örnek olabilecek
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ilaç hedeflerini ayırmaya yardımcı olmak için araştırmacılar ve ilaç şirketlerinin eline insan beyniyle ilgili daha
detaylı bir bilgi vermeye ihtiyacımız var.
Fare beyin atlasını 2007’de piyasaya sürdüğümüzden beri, 1.000’den fazla bilimsel çalışmada kullanılmıştır. 2010’da
ilk iki beyinle halk görüşüne açılan insan beyin atlası için bundan sonraki mantıksal adımlar, haritanın
çözünürlüğünü ve kapsamını geliştirmek olacaktır. Biz bireysel beyin hücrelerindeki gen dışavurum modellerini
ölçene kadar beyin fonksiyonundaki gen aktivitesinin oynadığı rolü anlamayacağımızı öğrendik.

Bunu yapmak, insan beyni gibi büyük ve karmaşık bir organ için gerçekten büyük bir meydan okuyuştur. Fakat,
nörogenetikçilerin tek hücrelerden protein kodlayan RNA’yı ölçmesine olanak sağlayan yeni teknolojiler ortaya
çıkmaktadır. Bu aletler RNAların proteinlere sebebiyet verip vermediğini aydınlığa kavuşturabilecek tüm kopyası
çıkarılmış RNA parçalarının da tespitine olanak sağlar. “Genomun kara maddesi” olarak adlandırılan, beyinde önemli
roller oynar. Allen Enstitüsü; Otizm, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi beyin rahatsızlıklarını araştıran
bilimadamlarına işi kolaylaştırmak için, atlası kullanmak için tüm verimizi ve “Beyin Gezgini” adı verilen üzerine
tıklamalı bedava, kullanışlı çevrimiçini yaptı.İnsan beyni fonksiyonunu genetik haritası aracılığıyla anlamanın bu
başlangıç girişimleri, umulmadık şekillerde inşa olmak için umarız yolu diğerlerine açar.

Bilinçli Farkındalık
“Ne söylediğini her zaman bilmezsin.
İnsanların konuşmalarındaki bilinçli farkındalık, sıklıkla konuştuktan sonra ortaya çıkar, öncesinde değil!”
Biraz önce ne söylediğinizi bildiğinizi düşünüyorsanız, bir kere daha düşünün! Araştırmacılar bu hafta
gerçekleştirdikleri araştırmalarının neticesinde; insanların söylemedikleri birşeyi, biraz önce söylemiş olduklarına
inandırılabileceğini belirtiyorlar.
Konuşmanın nasıl işlediğine dair egemen olan model; konuşmanın önceden planlanarak yapıldığına dairdir—
konuşmacılar tam olarak ne söyleyeceklerinin bilincinde olarak konuşmalarına başlarlar ve konuşan kişiler
konuşmalarında ne söylediklerini bir yandan da konuşurken kendilerini duyarak da fark ederler.
İsveç Lund Üniveristesi bilişsel bilim dalındaki bilimadamı Andreas Lind ve meslektaşları birisinin bir şey söyleyip
başka bir şey duyduğu zaman neler olabileceğini görmek isterler. Bu konuda bilimadamı şunu ifade etmekte: “İşitsel
geribildirimi, çok iyi belirlenmiş bir niyetle söylediğimiz şey ile karşılaştırırsak, herhangi bir uyumsuzluk çok çabuk
bir şekilde tespit edilebilir. Ancak buna karşılık, geribildirim dinamik ve izah edici bir process içindeki güçlü bir
faktör ise, o zaman manipulasyon farkedilemeyebilir.”
Lind’in deneyinde, deneye katılanlar “Stroop Test (bu deney şu tarz bir deneydir: örneğin; kişiye kırmızı kelimesi
mavi renkte yazılarak gösterilir ve bu kelimenin ne renk olduğu sorulur—kişinin mavi demesi beklenmektedir–) ”ine
sokuldular. Test süresince katılımcılar taktıkları kulaklıklar sayesinde ne söylediklerini duymaktadırlar. Verilen
cevaplar, yanlış kelimeyi geri onlara dinletebilmek için kayda alınır ve Lind,kendi sesleri olan ve biraz önce
söylediklerinden farklı bir şeyi arasıra onlara dinletir. Lind gri ve yeşil (ingilizcede birbirine benzer çıkan iki ses:
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grey-green) kelimelerini seçer ve bunları seçme nedeni benzer seste oldukları ancak farklı manaya sahip olmalarından
dolayıdır.
Katılımcılar manipule edilmiş-hileli kelimeyi duyduktan sonra ekranda biranda onlara ne söylediklerini soran bir soru
belirir ve testten sonra bu değişimi- manipulasyonu belirleyip, belirleyemediklerini gösteren küçük bir sınava da tabî
tutulurlar. Sesle aktifleşen yazılım zamanlamayı tam zamanında yaptığında (böylece yanlış kelime yarışmacı
konuşmaya başlayınca ilk 5-20 milisaniye içerinde başlar)değişim, zamanın üçte ikisinden fazla bir süre
belirlenemeden devam eder ve %85 belirlenemeyen değiştirmeler içinde, katılımcılar, konuşmacıların ne
söylediklerinin anlamını belirlemede yardım etmek için kendi seslerini dinlediklerini de belirterek yanlış kelimeyi
söylediklerini kabul ederler. Geri kalan %15 manüpilasyon fark edilmez; kelimenin değiştiğini fark etmediklerini
belirtirler. Ama Lind bu fark edemeyişin nedenin ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olmadıklarıı söylemektedir.
Sonuçlar bu haftaki Psychological Science dergisinde yayınlanmaktadır.
Lind aldatmacanın bu kadar başarılı olmasının şaşırtıcı olmadığını belirtmektedir.Kendisine bu testi uyguladığında,
kendisinin bile manipulasyonun ne zaman açığa çıktığını bilmesine rağmen, konuşma alışverişlerinin çok ikna edici
geldiğini hissettiğini belirtmektedir.Lind şunu ifade ediyor: “Birşey söyleyip de kendi sesinizden duyduğunuzun onu
tersi net olarak başka birşey ise, bu güçlü bir duygu oluşturmakta.”
Austin Teksas Üniversitesi’nde konuşma üretimi konusunda çalışma yapan Barbara Davis, bu çalışmanın çok yaratıcı
bir deney olduğunu ve konuşma öncesi hazırlık aşamasının baskın paradigmaya karşı etkileyici bir meydan okuma
sunduğunu belirtir.
Ancak, Davis,bunun, konuşma öncesi planlanmanın devam etmediği anlamına geldiğini düşünmediğini sözlerine
ekliyor.Davis: “Renge ad verme akıcı bir konuşmadan-söylemden farklı birşey, karmaşıklığın farklı bir seviyesi. Pek
çok kişi buna katılıcaktır ki; çünkü, bu işlemde hem önceden planlama, hem de sesli geribildirim devam
edegitmektedir.”
Davis sözlerine şunları ekler:Duyma yetilerini kaybetmiş yetişkinler,konuşma kalıpları bozulmadan-kötüleşmeden
önce, uzun süre idare edebilirler, ki bu da sesli geribildirim konuşma için gerekli olmadığını göstermektedir.
Lind, “ eğer duyma yetisine sahip değilsen hala konuşabilirsin” diyerek, sesli geridönütün olaydaki tek faktör
olmadığı görüşüne katılmaktadır. Ancak şunları da sözlerine ekler: “Ancak duyma yetisi kaybına sahipsen, iş kendi
kelimelerini belirlemeye geldiğinde, muhtemelen diğer tip geridönütlere daha çok bel bağlamak durumda kalırsın.”
http://www.nature.com/news/you-don-t-always-know-what-you-re-saying-1.15136 ‘den Türkçeye AylinEr tarafından
çevrilmiştir.
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Uyku Sırasında Özfarkındalık Kontrolü
Yapılan bir çalışma gösteriyor ki beynin frontal ve temporal lobundaki sinirsel aktiviteyi değiştirmek uyuyan kimsenin uyku
durumunun farkında olmasına neden olabilir.

Rüyaların çoğu Hızlı Göz Hareketi REM(Rapid Eye Movement) uykusu sırasında gerçekleşmektedir. REM sırasında
uyuyan kimse genellikle rüya gördüğünün farkında değildir ve rüyasını gerçekmiş gibi deneyimler. Bunun farkındalık
ve yüksek idraksal fonksiyonlarla bağlantılı preforental korteksin bazı bölümlerinin aktif olmamasından kaynaklı
oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca bazı insanlar bilinçli (kontrol edilebilir) rüyalar görebilirler; rüya gördüklerinin
farkındadırlar ve rüya çıktılarını değiştirme yetisine sahip olabilirler. REM uykusundan farklı olarak, özfarkındalıklı
bilinçli rüya sırasında prefrontal korteks kısımlarının aktif olduğu daha önce gösterilmişti.
Almanya’nın Frankfurt Goethe Üniversitesi’nden Psikolog Ursula Voss ve takım arkadaşları frontal ve temporal
beyindeki sinirsel aktiviteleri bilinçli rüyalar ile ilişkilendirdi. Bugün (11 Mayıs 2014) Nature
Neuroscience’da yayınlanan bir çalışmada, uyuyan gönüllülerin kafa derisine düşük akımlı uyarımlar uygulayarak
bilinçli rüyaları tetikleyebildiklerini raporladılar.
Çalışmada yer almayan İngiltere Sussex Üniversitesinden Bilişsel Nörobilimci Ryota Kanai: ”Bu, nedenselliği ispat
eden heyecan verici bir çalışma. Beyne belirli frekanstaki elektrik akımı uygulandığında, bu çalışma gösteriyor ki
bilinçli rüya tetiklenebilir.”
Araştırmacılar uyuyan 27 gönüllünün kafa derilerinden frontal lob ve temporal lob konumuna, transkraniyal alternatif
akım uyarımı adlı noninvazif (müdahalesiz) bir teknik kullanarak hafif akım uyguladılar.
Tekniği geliştirmede yardımcı olan Almanya Göttingen Medical Center Üniversitesi’nde Klinik Fizyoloji
profesörü yardımcı yazar Michael Nitsche’e göre bu uyarım uyuyanları rahatsız etmemekte, nörünların eylemsizlik
potansiyelini modüle etmekte, fakat herhangi bir hareket potansiyeline neden olmamakta.
Tüm 27 katılımcı daha önce bilinçli rüya görmedikleri için seçildiler. Araştırmacılar uyuyan katılımcıları gecenin
ortasına doğru kesintisiz 2-3 dakikalık REM’den sonra akımlarla uyardılar. Her gece uykusundan sonra katılımcılar
hemen sayısal uyku-farkındalık anketi içeren uyku raporlarını doldurdular.
Değerlendirmeciler sadece 25 Hz ve 40 Hz arasındaki frekans uyarımlarının – gama frekans aralığı olarak
adlandırılır– frontal ve temporal loblardaki daha ileri gama frekanslarını tetiklediğini buldular. Katılımcılardan
raporlanana göre bu gama frekans aktivitesi bilinçli rüya ile ilişkili.
Voss: “Bu deneyin gerçekten işe yarayacağı konusunda fazla bir umudum yoktu. Bizim için, beyni yeni bir beyin
ritmi alması için zorlayabileceğiniz şaşırtıcıydı ki beyin gerçekten bu hafif uyarımlarla adapte oluyor ve nöronlar bu
yeni frekansta ateşlemeye başlıyor.”
Hollanda Nijmegen Donders Beyin, Kognisyon ve Davranış Enstitüsü’nde uyku ilişkili hafıza konusunda çalışan ve
bu çalışmada yer almayan nörobilimci Martin Dresler araştırmacıların bulduğu, deneklerin bilincindeki uyarımların
güçlü etkisi karşısında şaşırdı. The Scientist’e yazdığı bir epostasında “Labratuarda katılımcıları bilinçli rüyaya
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geçirmek oldukça zor. Bu nedenle bu bulgular genel olarak bilinçli uyku araştırmasında ve potansiyel klinik
uygulamalar için umut vaadedici” yazdı.
Bu tip beyin uyarımlarının potansiyel bir uygulaması sanrı ve halüsünasyon sıkıntısı çeken hastaları tedavi
etmek. Nitsche, “Bu bireylerin bilinç seviyesi REM uykusu rüya durumunda herşeyi gerçek olarak algılamakta olan
sağlıklı bireylerinkine benzer olabilir. Bilinen şeyi kişinin kendi farkında olduğu ve soyut düşünme yetisine sahip
olduğu ikincil bilinç modu olarak tetiklemek, değişmiş gerçeklik durumlarından şikayetçi kişiler için kullanışlı
olabilir” dedi.Voss ve Nitsche şuan bu uyarımların insanları uyandırmadaki etkilerini çalışmayı planlıyorlar.Dresler
ve Kanai hafif bile olsa elektriksel beyin uyarımı etkilerinin uzun vadede henüz bilinmediği konusunda uyarıda
bulundu. Kanai “Bu tartışmaya açık bir alan, fakat görülen o ki beyin uyarımıyla bilinçli rüyaları tetiklemek mümkün
görünüyor ki bu gerçekten heyecan verici” dedi.
U. Voss et al., “Induction of self awareness in dreams through frontal low current stimulation of gamma
activity,” Nature Neuroscience, doi:10.1038/nn.3719, 2014.
Çeviri : Gültekin Metin
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/39939/title/Controlling-Self-Awareness-During-Sleep/

Bazen canı yazmak istemiyor insanın…
Çünkü, yazdıklarının belki de kendini tatminden öteye gitmediğini görüyor… Belki de, onların, yalnızca
yazılması gerekli olduğu için yazılmış olduğunu müşahede ediyor…
Her toplum lâyık olduklarıyla yaşar ve kendi türünden birinin peşine takılır!…
Tilkiler, çıkar peşinde koşar dün olduğu gibi bugün de… Akbabalar, ölmüş aslan beklentisindedir!
Okunmayan kitabın önünde açık durması, kitaba eziyettir!
Tüm yaşamının bir rüya olduğunu farketmeyip; yalnızca uyuduğunda gördüğünün rüya olduğu, sanısıyla
yaşayan… Mutluluğun ve azabın, hep rüyalarla oluştuğunu; yani hayâlden başka bir yerde olmadığını fark
edemeyen…
Doğal işlevini yapan meleklerin, bu işlevlerinin, veri tabanına göre kişiye her an çeşitli hayâller yaşattığını
kavrayamayan, neylesin senin yazdığın yaşamın gerçeğini!
Varoluş amacının ne olduğunu, benzetmelerden yola çıkarak, tahayyülünde var kıldığı tanrısında, onun
cennet ya da cehenneminde arayanları rahatsız etmeyin; yaradılış amaçlarındaki görevlerini yapıyorlar!.
Gökteki göksüzler ve devamı yerdeki yersizler, İllîyin’den seyrediyorlar, âlâ refîkleriyle… Kapasiteniz
yeterli ise, katılın onlara zamansız ve mekânsız, beşerî değerler yargısız olarak!
Ya da, devam edin dedikodularınıza; her kendiniz gibi olmayana çamur atarak!. Nefret, dedikodu ve gıybet
gıdalarından meydana gelen irin ve zakkumla beslendiğiniz cehenneminizde!.
Ahmed Hulûsi – Mesajlar
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İnsanlar Kendi DNA’larına Benzer Eşleri Seçme
Eğiliminde !
Colorado Boulder Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir çalışmada, kişilerin aynı popülasyondan rastgele seçilen bireylere
nazaran eşleriyle genetik olarak daha çok benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
İnsanların benzer karakter, din, yaş, ırk, gelir seviyesi, beden tipi ve eğitime sahip olanlarla evlenme eğiliminde
olduğunu bilimadamları çoktan tespit etmiş durumda.

“Proceedings of
the National Academy of Sciences” adlı dergide yayınlanan bu yeni çalışmada, bilimadamları insanların kendi
DNA’larına benzer kişileri seçme eğiliminde olduğunu göstermekte. Irk, beden tipi ve hattâ eğitim gibi özelliklerin
bile genetik unsurlara sahip olduğu bilinmekle birlikte, bu çalışma tüm genom boyunca benzerliklere bakılması
açısından bir ilk olma özelliğine sahip.
CU-Boulder Davranış Bilimleri araştırma görevlisi ve bu konuda yapılan araştırmanın başı olan Benjamin Domingue
şunu ifade ediyor: “ İnsanların birbirlerine benzer kişilerle evlenmesi çok iyi bilinen bir durum.Ancak, genetik söz
konusu olduğunda bizlerin eşlerimizi rastgele seçip seçmediğimiz de bir soru işareti.”
CU-Boulder Doç Dr. Professor Jason Boardman’ın da dahil olduğu Domingue ve meslektaşlarının bulunduğu ekip,
bu araştırma için, yaşlılıkla ilgili kurulmuş Ulusal Enstitü’nün sponsorluğunda Sağlık ve Emeklilik Enstitüsü
tarafından toplanan genomla ilgili datayı kullandılar.
Bilimadamları, 825 İspanyol olmayan, beyaz Amerikalı çiftin genomlarını, özellikle DNA’larında yer alan
çoğunlukla bizleri diğer insanlardan ayırdığı bilinen “tek nükleotid polimorfizm”ini incelediler.
Araştırmacılar, diğer rastgele seçilenler iki bireye göre evli çiftlerin DNA’larında çok az farklılıklara sahip
olduklarını buldular.Toplamda, araştırmacılar her bir kişinin genomundaki 1.7 milyon tek nükleotid polimorfizmini
kullanarak kişiler arasındaki genetik benzerlik konusunda fikir edindiler.
Araştırmacılar,evli çiftler arasındaki genetik benzerliğin büyüklüğü ve önemini, daha iyi incelenmiş bir fenomen olan
benzer eğitime sahip olanların evliliği olarak bilinen “eğitimsel sınıflandırıcı(insanların rastgele değil birbirine
uygun) çiftleşme”nin büyüklüğü ve önemi ile karşılaştırdırlar.
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Çıkan sonuç; “Genetik sınıflandırıcı-(insanların rastgele değil birbirine uygun) çiftleşme” olarak bilinen, genetik
olarak benzer bir eşi tercih etme “eğitimsel sınıflandırıcı(insanların rastgele değil birbirine uygun) çiftleşme”nin
gücünün yaklaşık içte biri kadar.
Bu araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bilimadamları tarafından kullanılan, insan popülasyounu arasındaki
genetik farklılıkları anlamak adına istatiksel modeller çıkarmaya yardımcı olabilir.
Bu yapılan çalışma, diğer ırklardaki evli çiftlerin genetik olarak benzeyip benzemediğini ya da benzer DNA değil de
aslında daha farklı DNA’ya sahip olan eşlerin tercih edilip, edilmediğini keşfetmeye dair gelecekteki araştırmalar
için ayrıca bir temel oluşturmakta.
Çeviren : AylinER
Kaynak
: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140519160716.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_c
ampaign=Feed%3A+sciencedaily%2Ftop_news%2Ftop_science+(ScienceDaily%3A+Top+Science+New

Ayna Nöronlar
Herkesin favorisi bir numaralı hedef tahtası adam, Robert Scoble, birkaç gün önce en düşünülmeyen şeyi açıkladı:

Tavsiyelerini bundan sonra ılımlı yapacak. Fakat bazı insanların bundan daha rahatsız edici bulduğu şey, Robert’ın
hayatında bir değişiklik yapmaya karar verip, ‘’ çok mutsuz olan insanları’’ hayatından çıkarması ve mutlu olan
insanlarla beraber olmaya karar vermesi. İnsanlardan bu konuda alacağı herhangi bir sert reaksiyon, bilimde bir
cehalet dersi olabilir; çünkü Nörobilim (Beyin Bilimi) de bu konuda ona katılıyor.
Bunun iyi veya kötü olduğu; herkese göre değişir ama, burada bazı olguları bulmakta elimden geleni yaptım. (Tekzip:
Beyin konusunda otorite değilim! Fakat her nasılsa, hayatımın 15 yılını, iş de dahil bu konuda araştırma ve uygulama
yaparak geçirdim. ÇÜNKÜ, ciddi bir beyin rahatsızlığım var ve beyin bilgim yaşamla ölüm arası gidip geliyor.
(Başka bir Tekzip: Robert’la bu konu hakkında konuşmadım; kendisinin başka nedenlerden dolayı verdiği bir kararı
destekleyici bazı bilimsel şeyler öneriyorum. Bu ilanla ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum:
1.En yeni çıkan en önemli nörobilim keşiflerinden biri de ‘’Ayna Nöronlar’’ ve onlar da Robert’ın verdiği karara
benzer rol oynuyorlar.
2.Üzerinde yoğun araştırmalar yapılmış ‘’duygusal bulaşıcı hastalık’’ olarak bilinen sosyal fenomen,
3.Mutlu insanlar düşüncesi üzerindeki cehalet ve yanlış algılama.
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AYNA NÖRONLAR:
Ayna nöronlar, V.S. Rmachandran gibi bilim adamları tarafından yakın tarihin en önemli nörobilimsel büyük buluşu
olarak adlandırılmışlardır. Şu anda öne sürülen kuvvetli bir delil ispat ediyor ki; insanlar maymunlarda bulunan aynı
tipteki ‘’ayna nöronlar’’ a sahipler. Bu nöronların yaptığı gerçekten hayrete düşürücü!
Başka birinin yaptığını seyrederken bile sizin kendi yaptığınızdaki gibi aktif hale geliyorlar. Bu Aynalama
süreci/yeteneğ i; empati yeteneğimizden uzak olarak düşünülmüştür. Fakat bir de, bu nöronların bizi canlı biyolojik
bir tür olarak tutmak için oynadıkları rolü bir düşünün…

Başkalarını izleyerek öğreniriz. Başkalarını taklit ederek (aynalama yaparak) öğreniriz. Buna rağmen potansiyel olan
problem ise, bu nöronların bizim bilincimizde farkında olmadan işlerini yapmaları ve başkalarını taklit etmeleridir.
Bir de bunu düşünün…
Nörobilimsel bulgular yeni olmasına rağmen; sizin spor koçunuz ve ailenizin etkilerin sebebini hatırlamak için nedeni
bilmesine gerek yoktur. Örnek aldığınız insanları iyi seçin. Basketbolcu Michael Jordan’ı seyretmek daha iyi
hissetmenize neden olacaktır. Yanlış kalabalığa takılırsanız; onlar size kötü etki ederler. Yanlışı yapan insanları
seyretmeyin. ..
Uzmanları seyredin. Hepimiz deneyimlemişizdir. Kendinizi ne kadar sıklıkta etrafınızdaki insanların aksanına
kayarken buldunuz? İngiltere’de veya hatta California’da bile bir vadi kızı farklı şekilde konuşurlar. Texas’ta bir
hafta geçirin ve oranın yerlisi olan bir New York’lu bile konuşmasını yavaş konuşacaktır. Kendinizi ne kadar sıklıkta
en iyi arkadaşınızmış gibi gülerken, giyinirken ve hatta kayak kayarken buldunuz? Şimdiye kadar hiç kimse, sizin ve
en iyi arkadaşınızın aynı şekilde davranışlara sahip olduğunu gözlemledi mi?
Ben ortaokuldayken, benim için telefonda en iyi arkadaşımla konuşup telefonu kapamak ondan ayrılmak gibiydi. O
kadar çok birbirimiz gibiydik ki, ailelerimizi bile bazen kandırabilirdik. Fakat bu doğuştan olan kabiliyet ve taklit
etme ihtiyacı geçmişteki yeni yetişme çağlarındaki telefon hilelerine kadar dayanıyor.
Sinirli, telaşeci bir insanla biraz zaman geçirin ve fiziksel monitör size gösterecektir ki; mimikleriniz somut, ölçülür
bir şekilde beyninizi ve vücudunuzu etkileyen şekilde telaşeci ve sinirli bir şekilde davranmaya başlamıştır.

Kendinizi kızgın insanlarla dolu olan bir odada bulun ve gülümsemenin yüzünüzde belirdiğini hissedin. İşiyle
ilgili sonu gelmez şikayetlerde bulunan insanları dinleyin ve bundan sonra kendinizin de aynı şeyleri yapmaya
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başladığını farkedeceksiniz! …
Kaçımız acaba farkedip dehşet içinde kalmıştır ki, son yarım saat içinde dedikodu turuna devam ediyoruzdur;
dedikodudan güya güçlü bir şekilde uzak durmamıza rağmen?!..
Etrafımızdaki insanların davranışlarının etkileri dayanılmazdır. Ne zaman bilincimiz farkında olup, gayret gösterirse;
bununla savaş edebiliriz. Fakat bu bilinç boğuşmasının stresiyle; bilinçsiz, eski süreç karşısında kendimizi durmadan
akılsal, duygusal ve fiziksel olarak enerjisi çekilmiş gibi hissederiz.
Ve hayır, ben tamamen de tavsiye etmiyorum ki; sinirli, negatif, eleştiren, depresif, dedikoducu ve buna benzer
olumsuz şeyler yapan insanlarla zaman geçirmeyin diye.
Bazıları; kızkardeşim ve babam da dahil olmak üzere ( hemşire v e p olis) bunu talep eden stresli işleri seçerler. Ve
bazıları da, (kızım gibi) acı çeken insanlara yardım etmek için (mesela evsiz olan insanlar) çalışırlar.
Bazı insanlar anlaşamadıkları akrabalarını tamamen de terketmek istemezler. Fakat bu durumlarda da- yani
aynalamak istemediğimiz insanlarla birarada bulunmayı seçtiğimiz yerlerde de biz son derece dikkatli olmalıyız!
Böylece, Robert ‘’ Mutlu insanlarla birarada bulunmak istiyorum’’ dediğinde ve de ‘’Mutsuz insanlardan da
uzak durmak istiyorum ‘’ dediğinde; o uzun bir süreç içinde beynini yapısal ve kimyasal değişikliklere karşı
koruyordur.
Ayna Nöronların ve kişisel ruhsal hastalıkların etkilerine karşı Nörolojist Richard Restak şu öneriyi yapıyor: ”
Eğer kararlılık ve sabır gerektiren bir şeyi başarmak isterseniz, etrafınızı bu özelliklere sahip insanlarla
çevirmeye çalışın.Ve boşa konuşan, karamsar olan insanlarla geçirdiğiniz vakte limit koymaya çalışın! Ne
yazık ki; negatif hisler pozitif olanlardan daha fazla etkiye sahiptir sosyal çevrelerde; duygusal rahatsızlık
fenomenine teşekkürler!? Bu size acı gelebilir ve öyle de; fakat onun bu tavsiyeleri, diğer nörolojistlerin
yorumladıkları bulgulara dayanıyor. Bu yeni bir şey değil. Bu basit bir olay, sadece beynin çalışması!.
DUYGUSAL HASTALIK
Steven Stosny, Yol kızgınlığı hakkında bir uzman. Restak’ın kitabında şunu yazmıştır: ‘’Sinir ve kızgınlık en
hastalık oluşturan duygulardır. “Eğer kızgın veya sinirli bir insanın yakınındaysanız; daha çok kızgın veya
sinirli olmaya meyillisinizdir. Eğer bir şoför sinirli el kol hareketleri ve yüz ifadeleri içine girerse, etrafındaki
diğer şoförler de davranışını taklit edeceklerdir.—bu da bütün şoförlerde gerginlik ve sinirin daha da çok
artmasına sebebiyet verecektir. Buna ilaveten, sürücüler adrenalin ve stresin artımıyla daha da korkuya açık
hale geleceklerdir. Sonuç, yol kızgınlığının artışına yolaçan davranış huysuzluğudur.”

Eğer bulaşıcılığı yüksek bir hastalığa sahip bir veya iki kişinin etrafında bulunursanız; bir şekilde kendinizi korumak
için bazı adımları takip etmeniz gerekecektir. Eğer hasta olan da sizseniz, birileriyle birlikte olduğunuzda, başkalarını
korumak için bazı adımları atmanız gerekecektir.
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Fakat, şu da var ki; fiziksel, biyolojiksel hastalıklara karşı saygımız olmasına karşın; duygusal hastalıklara karşı fazla
bir saygımız, hassasiyetimiz yok. (Ben duygusal dedim, çünkü bilim bir süredir öğrendi ki, duygular karmaşık bir
kavram değil; beyindeki fiziksel değişimleri gösteren şeylerdir).
Sosyal hastalıkla ilgili bir yazıdan: Araştırma geniş bir şekilde tezi doğrulamıştır ki; davranışlar, inançlar ve tavırlar
sanki bulaşıcı gibiymişcesine nüfuslar üstünde yayılmaktadır. Basit bir örnek: Bazen sosyal bir aktarım için yeterli bir
hal oluşur. Bu sosyal bulaşım tezidir ki, sosyokültürel fenomen almaya daha açık olan toplumlarda bu daha az
yayılabilir; fakat daha radikal olan toplumlarda bir kızamık hastalığı kadar çabuk yayılabilir.
Duygusal bulaşıcılık, bir grup davranışının başlıca sebebi olabilir ve Ayna Nöronlar üzerindeki yakın zamanda olan
bir çalışma buna sebep olan nedenleri açıklamaya yardımcı olmaktadır. Fakat bu sadece gruplarla da alakalı değildir.
Cambridge Üniversitesi Yayınlarından bir kitap: “Eğer canı sıkık biriyle konuşursak, biz de aynı şekilde
kendimizi depresyona uğramış, canı sıkkın hissederiz. Bunun yanısıra, kendine güvenen ve dirençli olan
biriyle konuştuğumuzda da, kendimizi gerçekten iyi hissetmeye başlarız. Bu fenomen, duygusal bulaşıcılık
burada tarif edilmiştir” ve etkileri üzerinde de birçok değişik alandaki çalışmalar kanıt olmaktadır: Sosyal ve
Gelişimsel Psikoloji, Tarih, Karşılıklı Kültürel Psikoloji, Deneyimsel Psikoloji, ve Psikopatoloji.
Herhangi birimiz acaba duygusal bulaşıcılık hissetmediğini dürüstçe söyleyebilir mi? Kendimiz bunu yaşamasak da,
etrafımızdaki insanların enerjisinin negatif insanlar karşısında çekildiğini görmüşüzdür. Kendimizde veya
sevdiklerimizde vakit geçirdikleri insanlara bağlı bazı değişiklikleri farketmişizdir.
En azından bir gülümsemesiyle odayı aydınlatan bir insanla veya hiçbirşey söylemeden karamsarlık yapan bir insanı
da tanımışızdır. Kendimizi açıklayamadığımız bir şekilde bazı insanlara karşı daha yakın, bazılarına karşı daha uzak
hissederiz. Böylece,Robert’ın seçimi duygusal bulaşıcılığın etkileri düşünüldüğü takdirde gerçekten mantıklı.
Fakat, bu hala daha bir önemli büyük sorunu bırakıyor.Yalnızca iyi duyguları yakalamak iyi bir şey midir? Yoksa bu
kendimizi sahte iyilik duygusuyla sarma ve gerçeği saklama mıdır? Kendimizi mutlu insanlarla çevirmemiz eleştirel
düşünme yeteneklerimizi kapadığımız manasına mı geliyor yoksa???
MUTLU İNSANLAR
Nörobilim, beynin korku sistemi, yani beynin en eski kısımlarıyla ilgili uzun, yoğun bir araştırma yapmıştır. Sinirlilik
ve negatiflik genelde beynin sinirlilik ve/veya korku cevabını vermesinden kaynaklanmaktadır.
Ve bir şeyi kesinlikle bilmeliyiz ki, beyin kendisinin yenilmek üzere veya dev gibi bir kaya parçası tarafından
ezilmek olduğunu düşündüğü anda durmaya ve düşünmeye zaman bulamaz! Bir çok yönden, korku, sinir ve mantıklı,
rasyonel düşünmek karşılıklı olarak birbirine benzer şeylerdir.
Mutluluk, ağırlıklı olarak beynin sol (mantıksal) yanıyla ilgilidir, bunun yanında da kızgınlık, sinir hali de beynin
duygusal, mantıksız olan sağ yanıyla ilgilidir. (‘’Saf Mutluluk ve Beyin’’ yazısı, Society for Neuroscience Makalesi)
Bundan başka; çalışmalar bazı insanların hayatı gül renkli camlardan görmeye daha fazla yeteneğe sahip olduğunu
söylemektedir; bu da beynin sol taraflı çalışmasının daha yoğun olduğuyla bağlantılıdır.
Beyin araştırmaları göstermiştir ki; daha doğal v e pozitif kişilerin beyninin sol önyüz korteksleri daha fazla
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çalışmaktadır negatif düşünen insanlardan. Başka bir deyişle, mutlu insanlar mantıksal düşünmeye daha fazla
yatkındırlar.Ve bunun sonucunda da, daha mutlu olma= daha sağlıklı olma yaratır.
Kanıt göstermiştir ki, daha çok sol taraflı olanlar biyolojiksel bir olayda stresle daha kolay baş edebilmektedirler.
Mesela, çalışmalar göstermiştir ki, onlar vücudu savunacak daha yüksek fonksiyonda hücrelere sahiptirler; beyninin
sağ tarafını daha fazla kullanan insanlarla karşılaştırıldığı zaman.
Beyninin daha çok sol tarafını çalıştıran öğrencilerde stresli bir imtihan sonrasında öldürücü olan hücrelerinin sağ
tarafı çalışan öğrencilere nazaran daha az çalıştığı belirlenmiştir. Bir diğer araştırma da işaret etmektedir ki, genelde
beyninin sol tarafını kullanan insanların stres hormonu olan kortizol hormonlarının düzeyi daha düşüktür.
Biz bunları söylerken, mutlu insanlarla ilgili yapılan yanlış algılamalara bir bakalım:

“Mutlu insanlar eleştirisel değildir.”
“Mutlu insanlar sinirlenmez. “
“Mutlu insanlar itaatkar değildir.“
“Mutlu insanlar değişim için bir güce sahip değillerdir.“
Hmmm… Mutluluk sanatında önde gelen uzmanlardan birisi de,1989 yılında Nobel Barış Ödülü alan Dalai Lama’dır.
Neredeyse herkes onun ne kadar mutlu bir insan olduğuyla hayretler içerisinde kalmıştır.Geçmişin bazı olaylarını
gülerek anlatması ilginç gelmiştir. Fakat kendisi Çin hakkındaki eleştirilerinde sözünü sakınmamıştır. Yaptığı
eleştirinin sinire yol açıcı olduğunu düşünmemiştir veya mutlu olmanın da rahatsız edici bir güç olduğuna
inanmamıştır.
Mutlulukla ilgili şunları söylemiştir: ‘’Hayatla ilgili her an pozitif bir yön düşünmek bana mutluluk veriyor. Dünya
mükemmel değil. Problemler var. Fakat mutluluk veya mutsuzluk birbiriyle bağlantılı şeyler. Bunu farkedince bu size
umut veriyor.
Mutlu insanlar arasında Mahatma Gandhi de vardı. Gandhi sözlerinden işte birkaçı:
‘’Yumuşak şekilde, dünyayı çalkalayabilirsiniz.’’
‘’Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olun.’’
Eğer bilim adamları haklıysa, ben de şunları ilave edebilirim:
‘’Dünyada görmek istediğiniz değişimin etrafında olun.
Uçuş görevlisinin tavsiyesini hatırlayın… İlk önce, oksijen maskenizi takmalısınız!’’
Society for Neuroscience makalesi
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Perde Ne
“Perde”miz nedir ve nerededir biliyor musunuz?
İnsanların “somut” düşünmesi ne demektir biliyor musunuz?
Önce şunu anlayalım… “Soyut” ve “somut” içinde olduğu boyuta göredir!..
Sizin, beyninizde, farkında olarak algıladıklarınız “somut”tur… Bu “rüya” da olabilir; “hayâl” de!…
Burada ölçü, beş duyu ile onu algılamanız değil; beyninizin onu bir şekilde fark edilir hâlesokmasıdır… Yani,
önemli olan, o şeyi, sizin, bir yolla farketmenizdir!. İşte bu farkedişle birlikte, o şey, sizin “somut”unuzdur!… İsterse
başkaları için o şey, hâlâ “soyut” hükmünde olsun!.
Sizin “soyut”unuz ise, bilincinizde, bir sûrete, bir şekle oturtamadığınız için ne olduğunu tam bir açıklıkla
farkedemediğiniz şeydir…
Bilirsiniz, öyle bir şey vardır, hissedersiniz; hattâ, sanki o şeye elinizle dokunacak kadar yakınsınızdır; ama gene de,
onun adını koyup, ne olduğunu tesbit edemezsiniz!… İşte bu, “soyut”unuzdur!.
Bizim kullandığımız çoğu tâbirler, isimlendirmelerimiz, pâyelendirmelerimiz, değerlendirmelerimiz, hep GÖREdir
ve kafamızdaki eskilere dayanan kendi “somut”umuza işaret aracımızdır!..
Beyin, biz daha farketmeden, olayları, kendi veri tabanına göre çok daha değişik şekilde değerlendirir!..
Beyne bir veri gelir… Beyin gelen bu yeni veriyi-dalgaboyunu, kendi eski verileriyle karşılaştırır… Eğer daha önce
ona, yeni geleni andıran bir veri yüklenmişse, hemen onunla eşleştirerek sentez ve ona göre bir değerlendirme yapar.
Siz, eski veriler ışığında o yeni veriyi değerlendirirsinizböylece… Bundan da, “ben onu biliyordum zaten” çıkar…
Bu, rûha da böylece yüklendiği içindir ki, cennet boyutunda yaşayanlar bir takım şeyler için, “bu daha evvelce
tattığımız şeylere benziyor” diyeceklerdir!… Oysa orada tadılan, bambaşka bir şeydir!… Ama bunu, anlatmaya
çalıştığım olay yüzünden, burada farketmiş olanlar dışındakiler, farkedemeyeceklerdir!.
Bu sebepledir ki, bu dünyada, yepyeni ve ilk defa karşılaştığımız şeyi, hep eskiyle kıyaslamaya ve eskiye GÖRE
değerlendirmeye kalkarsak; o yeni karşılaştığımızdaki ORİJİNALLİKTEN perdeleriz kendimiz!… Sonra da deriz
ki, “yeni bir şey yok”!.
Oysa, eski bir şey yok!.
“O”, her an yeni bir yaratışta!… Eskiyi tekrar yaratmıyor, yeniden veya yenileyerek!.
Öyle olsaydı, reenkarnasyon olur; meselâ, Abdülkâdir Geylânî yeni baştan gelirdi dünyaya bir başka resim veya isim
altında!… Ya da bir başkası!.
Bilin ki…
“Düne ait ne varsa, dünde kaldı cancağızım”; diyor kaç yüzyıl önce Mevlâna Celâleddin… Ama bu
sözün derinliğini ve kapsamını hiç düşünmüyoruz!.
Hep, yaşamı, eskinin, veya eskilerin, veya eskiden verilmiş mertebe, değer ve pâyelerin devamı olarak kabul
ediyoruz!. Aklımıza gelmiyor, yeni –yeniden veya yenilenen değil– yaratış ne demek?… Bu neleri kapsıyor?
“Tecdid”i, yeniyi ortaya koymak gibi anlıyorum ben, “fiy halkın cedîd”den gelen bir şekilde; “eskiyi yeniden”
ortaya getirmek olarak değil.
Yenileri, eskiyle değerlendirdiğimiz için de, otomatik olarak geçmişin hayâl dünyasında yaşıyor; yarın, geçmiştekinin
değişik elbiselisini göreceğimizi tasavvur ediyoruz!.
Dünyayı da böyle değerlendiriyoruz, Dini de, tasavvufu da, Evliyâyı da!…
Oysa, dün, ders almak; o dersle, yeniyi değerlendirmek için gereklidir; geri gidilmek ve yaşanmışı tekrar yaşamak
için değil!. Bu “Allah’ın sistem ve düzeni”ne aykırıdır!.
“Dün”ü değerlendirmek, ayrı şeydir; “dünde” yaşamak ayrı şey!.
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Hayâl dünyanızdaki dünden gelen değer yargılarınız, pâyeleriniz ve kurgularınızla kendinizi bağlayıp, kayıt
altına aldığınızın; bu yüzden yeni yaratılmış sayısız kemâlâtı gözden kaçırdığınızın farkında mısınız acaba?
Kemâlât sahiplerinden ancak kâmil işler çıkar!.. Eğer sen düne kıyaslayarak bir eksiklik görüyorsan, ya o kişi
kemâlât ehlinden değildir; ya da öyledir, kendi eksikliğinden dolayı onun yaptığını eksik görüyorsundur; onun
fevkindeymiş gibi değerlendirme yaparak!.. Hem hikmetini bilmezsin; hem de yeniyi, eskiye-eskilere
kıyasla, yargılar, kendine göre değerlendirme yaparsın!.. Ama ateşi toprakla kıyaslayan bunda yanılmıştı!.
Biz insanları değerlendirmek için değil; kendimizi tanımak, geliştirmek ve yaşamımızdan pişmanlık duymayacağımız
şekilde ölümötesine geçmek için geldik… Bunun dışındaki yönelimler, bizim, hedefimiz yolunda hızımızı düşürtür;
telâfi edemeyeceğimiz şeyleri kaybettirir!.
Öyle ise tüm değerlendirmelerimizi yeni baştan gözden geçirmeyi deneyelim, eskiyle kıyaslamaksızın;
önümüzdekileri, objektif olarak, bize verdikleriyle, “yeni” olarak farketmeye çalışalım… Ancak bu takdirde “yeni”
olarak karşımızdakileri değerlendirmemiz mümkün olur…
Yaşamınızdaki değerlendirmeleriniz değil, tasavurunuzda oluşan tüm rüya ve hayâlleriniz dahi böyledir!… Onlar
dahi, aynı şekilde, eski verilerinize kıyasla değerlendirilir… Bu yüzden de yorumlarınızı hep eskiye
kıyasla yaparsınız…
Peki, karşılaştığınız şey, ya yeni bir şeyse, eskiyle alâkası olmayan!?… Ve siz, onun hakkettiğini vermemekle, ona
zulmetmiş olmaz mısınız?… Ona zulmetmekle, kendi nefsinize zulmetmiş olmaz mısınız?
Acaba yaşam, eskinin kendini yenilemesi olarak mı açığa çıkıyor; yoksa yepyeni oluşlar var da, beynimiz hep
eskiye kıyasla değerlendirme yaptığı için, biz öyle mi kabul etmek zorunda kalıyoruz?
Baktığımızda, dün gördüğümüzün aynını gördüğümüz düşüncesini taşımamıza karşın, niye “yeni”yi
farkedemiyoruz?…
Bunun en basit açıklaması, yazdığımız yazılardaki yanlışları, tekrar okuduğumuzda farkedemeyişimizdir… Daha
detaylı anlatmak gerekirse, “refresh” yapmadan, sayfa açmamızdır!.. Yani, eski veri tabanıyla “yeni”ye
bakmamızdır!…
Ancak gerçekten “yeni”yi algılamak istiyorsak, “refresh” de yetmeyecek, belki toptan “format” atmak
gerekecektir!… Bu da beyni sınırlı kapasite ile çalışanlar için fevkalâde güç, neredeyse imkânsız bir iştir!..
Peki olmayacak bir işse, niye bunları yazıyorum?

En azından böyle bir olay olduğunu düşündüm; ona göre varlıkları, yaşamı değerlendirmeye çalışıyorum; sizin de
bundan haberiniz olsun, diye!… Zîrâ, “yeni”leri farketmezsek, hâlâ atamızın, babamızın veya annemizin
“yenilenmiş”ini giymekte devam ederiz; gibime geliyor!.
Öyle ise gelin dostlar olabildiğince, eskiye veya başkalarına kıyaslamaları bir yana bırakıp, “yeni” olarak
değerlendirmeye çalışalım her an tüm yaratılmışları!… Bazıları “şeriat” sözcüğü kapsamına “Kur’ân ve Hadis”
yanısıra “kıyâs ve icmâı” da koyar; ama biz, o kanaatte değiliz!… “Şeriât”, bize göre, “Kur’ân ve Allah Rasûlü
açıklamalarından” ibarettir!…
Gerisi, herkesin yorumunda ve sorumluluğundadır!.
28.11.1998
New Jersey- U.S.A
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Muhterem kişi ;
Bil ki, vâde tamam oldu ve vakit geldi!..
Artık, herkesin, MUTLAK BİRLİK yolu üzerinde buluşması vaktidir.
Bu yol öyle bir yoldur ki, bu yolda, ne mezheb ve ne de tarikat ayrılıkları bulunacaktır!.
Sarısı da, kırmızısı da, siyahı da, beyaz da birleşecektir. Kim, hangi renge, hangi ırka, hangi mezheb ve tarikata
mensup olursa olsun; gayesi «ALLAH», yönelişi insanlık olduğu müddetçe bu yoldadır.
Bu yolda mevcûdat ve mahlûkat arasında tefrik yapmak yoktur. Mahlûkata zerre miktarınca da olsa zararın
erişmesine vasıta olmak yoktur!.. Yolun yapılması icap eden tek şartı vardır:

-Yaradanın huzurunda, hep, daima, her şart ve durum ve halde, yaratılmış olanlara gerçeğe yönelişlerinde hizmet ve
iyiliklerin onlara ulaşmasına vesile olmak.
Gurur, kibir, kendini üstün görme yanına yaklaşamaz bu yola ve yolcularına. Tembellik ulaşamaz. Çünkü onlar
yaratılmışlara hizmeti vazife addetmiş, daima bunun için çalışmaktadırlar.
Başkalarını daima nefislerine tercih etmektedirler!. Bâtıldan uzaktırlar… Hurafeler ile de alâkaları yoktur.
Topyekûn insanlık âleminin huzur ve saadeti için çalışırlar… Zamanlarını boşa geçirenler değil, vakitlerini insanlık
için değerlendirenlerdir onlar.
Onlardan daha zengin yaratık da yoktur; çünkü kanaat sahibidirler!..
Herkesi dinler, herkesi kendi varoluş gayeleri açısından haklı bulur; fakat gerçeğin seslenişinden gayrına kulak
vermezler.
Bilirler ki, mevcûdat Yaradanın tecellilerinden ibarettir. Ve gene bilirler ki, tecelliler de her an değişmededir.
“O HER AN YENİ BİR ŞÂNDADIR.” (55-29)
Bilinmez ki bir sonraki tecellînin ne şekilde zuhur edeceği.
Ve dolayısı ile bilirler ki, gözün gördüğü ve görmekten aciz kaldığı her şeyin hayâtiyeti vardır. Canlıdırlar,
yaşamaktadırlar. Taş, toprak bile!.
“HİÇBİR ŞEY HARİÇ OLMAMAK ÜZERE HER ŞEY O`NU HAMD iLE TESBİH EDER! FAKAT SİZ,
ONLARIN TESBİHİNİ ANLIYAMAZSINIZ”! (17-44)
Fakat, bu gerçek, hakikâte vâkıf olanlardan, idrak ehlinden gayrı tarafından anlaşılamaz!..
Gerçekleri, ya onlardan bîhaber olanlar örter, farkında olmaksızın; yahut da, o gerçekleri anlayıp idrak
edemeyenlerin, o gerçeklere dil uzatmasını istemeyenler.
Bu sebep iledir ki, birçok idrâk ehli, gerçeklerin gizli kalmasını, açıklanmamasını tercih etmişlerdir.
Ahmed Hulûsi
Tecelliyat – 1967
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Masum Görünen Kara Beyaz; Şeker
MASUM GÖRÜNEN KARA BEYAZ: ŞEKER

Doğru beslenme konusunda gün geçtikçe bilgilerimizin arttığını ve daha dikkatli seçimler yapmaya başladığımızı
görebiliyorum. Bu gerçekten de sevindirici bir gelişme; zira Dünya genelinde istatistiklere bakıldığında birçok kanser
türünün yaygınlığının altında açık olarak yaşam ve beslenme durumu var. İşte bu neden bilinçlenmek, özellikle gıda
alanında neyi, ne zaman, ne şekilde, ne ile yememiz gerektiğini öğrenmek hayati önem taşıyor. Hele bazı gıdalar var
ki, onları mümkün olduğu kadar alışkanlıklarımızdan çıkarmak lazım. Bunlardan biri de kuşkusuz ŞEKER…

Beslenme ve sağlıklı yaşama konularına olan ilgim sayesinde her geçen gün yeni ve doğru bilgilere ulaşmaya
çalışıyorum. Dolayısıyla sizlerle şekerin insan sağlığını nasıl tehdit ettiğine dair bir çalışma paylaşmak istedim.
Bakalım şeker hangi hastalıklara yol açıyor, şekerin zararları neler?
Şeker
Kandaki şekerin fazlası derinin esnekliğini yitirmesine ve kırışıklıkların oluşmasına yol açabilir. Şekerin bunca
zararının yanı sıra cilde olan zararı da çok büyüktür.
Fazla şeker tüketmek kan şekerini çabuk arttırır ve pankreas aşırı insülin salgılar. Buna “metabolik sendrom” denir.
İnsülin, şekeri regüle ettikten (bağladıktan) sonra fazlasını yağ olarak depolar. Kan şekerindeki ani düşüşse sürekli
acıkma ve yeme hissine ve yemeye yol açar.
Obezite(aşırı kilo), diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, böbrek taşları, kanser, hipertansiyon, felç, ülser, astım,
romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesine neden olur.
Kan dolaşımıyla vücudun her tarafına taşınan şeker özellikle de göbek, kalça, göğüs, ve bacağın üst kısmında toplanır
ve yağ asitleri, kalp ve böbrek gibi aktif organlara dağılır. Bu organlar gittikçe yavaşlar ve sonuçta dokuları bozularak
yağa dönüşür.
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Bağışıklık sistemi zayıflar. Vücut soğuk, sıcak veya mikroplara karşı koyamaz.
Bebek mamalarında bulunan şekere de dikkat etmek gerekir.
Şekerin etiketlerde birçok ismi vardır, onlara da dikkat edilmesi gerekir. Etiket kandırmacalarına karşı dikkatli
olunmalıdır.
Şeker Adıyla Anılmayan Bu İsimlere Dikkat!
Sakaroz, esmer şeker, mısır şurubu, nişasta bazlı sıvı şeker, dekstroz, sorbitol, mannitol, xylitol, fruktoz, meyve
şurubu, glikoz, glikoz şurubu, bal, invert şeker, laktoz, maltoz, akçaağaç şurubu, melas, şeker şurubu, turbinado,
amazake.
Şeker vücutta sadece kalsiyumu yok etmekle kalmaz, aynı zamanda diğer mikrop elementleri de imha eder ki, bunun
da sonucu hayati önem taşıyan vitamin ve diğer maddelerin organizma tarafından kabul edilmesi imkansızdır.
Buradan da vücudun metabolizma düzeni bozulmaya başlar ve nedeni bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkar.
Şekerin Yaptığı Hastalıklar
Migren, romatizma, karaciğer şikayetleri, yorgunluk, kaşıntı, basur, asabilik, depresyon, unutkanlık, v.b.
Şekeri, “Halkın bir numaralı düşmanı” olarak tabir etmek hiç de yanlış olmaz. Dahası şekeri, “kalsiyum hırsızı”
olarak bile görebilirsiniz. Fransa’da yapılan “şekerin çocuklar üzerine etkisi” araştırmalarının sonucunda çok vahim
bir tablo bilimsel olarak ispatlanmıştır. Fransa’da son yıllarda bir yaşına varmadan ölen 80.000 çocuğun yarısından
fazlasının biberona konan şeker yüzünden öldüğü gerçeği, dehşet vericidir. Bu nedenle şekeri kullanırken çok dikkat
edilmelidir.

Şeker, Gerçekten Şeker mi?
Şeker tüketilirken bir kez daha düşünülmeli ve makul oranlarda tüketmeye özen gösterilmelidir.
ŞEKER TÜKETMEMEK İÇİN 66 NEDEN
1. Şeker, kanser hücrelerinin en çok sevdiği şeydir.
2. Şeker, bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
3. Şeker, vücudun mineral dengesini bozabilir.
4. Şeker, çocuklarda hiperaktivite, endişe, dikkat bozukluğu ve huysuzluğa neden olabilir.
5. Şeker, çocuklarda uyuşukluğa neden olabilir.
6. Şeker, çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilir.
7. Şeker, trigliserit sayesinde belirgin bir artışa neden olabilir.
8. Şeker, bakteri enfeksiyonlarına karşı savunma sistemi zayıflatabilir.
9. Şeker, böbreklere hasar verebilir.
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10. Şeker, krom eksikliğine yol açabilir.
11. Şeker, bakır eksikliğine yol açabilir.
12. Şeker, kalsiyum ve bakır emilimini engeller.
13. Şeker, meme, yumurtalık, prostat ve rektum kanserine yol açabilir.
14. Şeker, kadınlarda daha büyük risk oluşturmak üzere, kolan kanserine neden olabilir.
15. Şeker, safra kesesi kanseri için risk faktörü olabilir.
16. Şeker, gözleri bozabilir.
17. Şeker, serotonin seviyesini yükseltir, bu da kan damarlarını daraltabilir.
18. Şeker, hipoglisemiye neden olabilir.
19. Şeker, midenin asidik olmasına yol açabilir.
20. Şeker, çocuklarda adrenalin seviyesini arttırabilir.
21. Şeker, Koroner kalp riskini arttırabilir.
22. Şeker, Ciltte kuruma ve saç beyazlamasına yol açarak yaşlanma sürecini hızlandırabilir.
23. Şeker, Alkol bağımlığına yol açabilir.
24. Şeker, diş çürüklerini artırabilir.
25. Şeker, kilo alımı ve aşırı şişmanlığa katkıda bulunabilir.
26. Yüksek miktarda şeker yemek Crohn’s hastalığı ve ülseratif kolit riskini arttırır.
27. Şeker, kireçlenmeye neden olabilir.
28. Şeker, astıma neden olabilir.
29. Şeker, mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.
30. Şeker, safra taşı oluşmasına yol açabilir.
31. Şeker, böbrek taşı oluşmasına yol açabilir.
32. Şeker, istemik kalp hastalığına yol açabilir.
33. Şeker, apandisite yol açabilir.
34. Şeker, multipl Skleroz (MS) hastalığının belirtilerini şiddetlendirebilir.
35. Şeker, dolaylı olarak hemoroide yol açabilir.
36. Şeker, damarlarda varise yol açabilir.
37. Şeker, osteoporoz oluşumuna katkıda bulunabilir.
38. Şeker, salya asiditesine katkıda bulunabilir.
39. Şeker, insülin sensitivitesinde düşüşe neden olabilir.
40. Şeker, glikoz toleransının düşmesine neden olabilir.
41. Şeker, büyüme hormonunu azaltabilir.
42. Şeker, toplam kolesterolü arttırabilir.
43. Şeker, sistolik kan basıncını arttırabilir.
44. Şeker, gıda alerjisine neden olabilir.
45. Şeker, diyabet oluşumuna katkıda bulunabilir.
46. Şeker hamilelikte kan zehirlenmesine yol açabilir.
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47. Şeker, çocuklarda egzama oluşumuna katkıda bulunabilir.
48. Şeker, kardiyovasküler rahatsızlığa neden olabilir.
49. Şeker, DNA yapısını bozabilir.
50. Şeker, katarakta neden olabilir.
51. Şeker, amfizeme neden olabilir.
52. Şeker, ateroskleroza neden olabilir.
53. Şeker, serbest radikal oluşumuna neden olabilir.
54. Şeker, enzimlerin işlevselliğini düşürür.
55. Şeker,karaciğer hücrelerinin bölünmesine neden olabilir; bu da karaciğerin boyutlarını büyütür.
56. Şeker, karaciğerde yağ miktarını arttırabilir.
57. Şeker, karaciğerde patalojik değişimlere yol açabilir.
58. Şeker, pankreasa zarar verebilir.
59. Şeker, kabızlığa neden olabilir.
60. Şeker, miyopluğa neden olabilir.
61. Şeker, migren de dahil olmak üzere baş ağrılarına neden olabilir.
62. Şeker, hipertansiyona neden olabilir.
63. Şeker, beyin dalgalarını artırabilir, bu da beynin düşünme yeteneğini zayıflatır.
64. Şeker, depresyona neden olabilir.
65. Şeker, hormonal dengesizliğe sebep olabilir.
66. Şeker, Alzheimer’s hastalığı riskini artırabilir.

Bilgi Paketiyiz
DNA’mız Elektromanyetik olarak kendisini “ışınlayabilir” mi ?
DNA’mız Elektromanyetik olarak kendisini “ışınlayabilir” mi ? Bir araştırmacı bunun mümkün olduğunu
söylüyor.
DNA Işınlanması
Nobel ödüllü Luc Montagnier, DNA’nın elektromanyetik sinyaller yayarak kendisinin “Hayalet DNA”sını
oluşturduğu ve bunun enzimler tarafından alınarak başka bir yerde kopyalanabileceği bir olguyu bizlere açıklıyor. Bu
esasında bir DNA ışınlanması, Montagnier…
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2008 yılında Nobel ödülünü kazanan ve bu ödülü HIV ile AIDS arasındaki ortak ilgi, şüphecelik çalışmasındaki
rolüyle paylaşan bilim adamının en son deneysel çalışmasına göre, DNA kendisini elektromanyetik sinyallerle
uzaktaki hücrelere ışınlayabilir. Eğer sonuçlarının doğru olduğu kanıtlanırsa, modern kimyanın yeniden yapılanması
gerekebilir. Fakat Montagnier’in meslektaşlarının büyük bir kısmı henüz ikna olmaktan uzak.
Montagnier’ın makalesi yayımlanmak için henüz kabul edilmediğinden deneyinin tam detayları şimdilik bilinmiyor.
Fakat kendisi ve araştırmaya katılanlar tarafından bulgularının bir özeti mevcut. Özet olarak, iki tane test tüpü
alıyorlar – Bir tanesinde 100 baz uzunluğunda bir DNA parçası bulunmakta ve diğerinde saf su bulunmakta – Ve bu
tüpleri dünyanın doğal elektromanyetik alanından etkilenmeyecekleri şekilde izole ediyorlar. Deney tüpleri zayıf bir
elektromanyetik alan üreten bakır bobinlerin içerisinde bulunmakta.
Bir kaç saat sonra iki deney tüpü de DNA kalıntılarının tespit edilebilmesi için polimer zincir reaksiyonundan
geçiriliyor. – Bu süreç enzimlerin buldukları DNA’ların kopyalarını oluşturma süreci. Montagnier’e göre, bir tüpte
sadece su olmasının gerekmesine rağmen, DNA her iki tüpte de bulunuyor.
Montagnier ve takımına göre; DNA kendi yapısını elektromanyetik sinyaller yayarak başka moleküllere taşıyor (Su
gibi) Görünüşe göre DNA kendisini bir hücreden kopyasının mümkün olduğu bir başka hücreye yansıtabiliyor. Bu
genetik materyalin kuantum ışınlanması gibi birşey, aslında çoklu seviyelerde ürkütücü bir kavram.
Doğal olarak bu bulgularla ilgili birçok şüpheci olgu var. Sonuçta gerçekten de oldukça radikal bir kavram: DNA
kendisini olağan hücresel süreçler yerine “hayalet dizinlerle” kopyalıyor. Muhtemelen makale hakemli bir dergide
yayımlandığında birçok detay daha ortaya çıkacaktır. Sonuçlar bağımsız birçok çalışmada tekrarlanacaktır ve bu biraz
zaman alacaktır.
Çeviren: Rıdvan Yılmaz
Kaynak:http://www.popsci.com/science/article/2011-01/can-our-dna-electromagnetically-teleport-itself-one-researcher-thinks-so

Yeni Nöron Oluşumu
Nöronlar Kök Hücrelerine Yeni Nöronlar Oluşturmasını Söylüyor!
Araştırmacılar İlk Defa Beyin-Onarım Devresi Olan Yeni Nöronlar Tespit Ettiler!
Duke’den araştırmacılar, yetişkin beyninde kök hücrelerine daha fazla yeni nöron oluşturmalarını söyleme
kapasitesine sahip bir çeşit yeni nöron tespit ettiler. Deneylerin ilk safhasında olsalar bile, araştırmacılar bu tespitin
beynin kendi içinde kendisini onarma olasılığına önemli bir kapı açmakta olduğunu bildirmekteler.
Hücre Biyolojisi, Nörobiyoloji ve Peidatri Bölümleri Doç Dr.Chay Kuo şunu ifade ediyor: “Nörobilimciler bir süredir
beynin yeni nöronları üretmeyi yönetme kapasitesine sahip olduğundan şüpheleniyorlardı, ancak bu talimatların
nereden geldiğini tespit etmek zordu.”
Farelerle gerçekleştirilen çalışmada, ekip, yetişkin beyininin sübvetrikular-alt karıncık bölge (SVZ)nörojenik-sinir
kökenli hücresi içinde, striyatuma bitişik, daha önceden bilinmeyen bir nöron popülasyonu tespit ettiler.Bu nöronlar,
asetilkolin nörotransmiteri yapmayı gerektiren kolinasetiltransferaz (ChAT) enzimi ifade etmektedirler.Optogenetik
aygıtlarla, ekip bu ChAT+ nöronlarını lazer ışık ile aşağı –yukarı ateşleme frekansını ayarlamasını sağlar ve
böylelikle de ekip beyindeki nörol kök hücre çoğalmasını-üremesini net bir şekilde görebilmiştir.
Bu tespitler, 1 Haziran tarihinde “Nature Neuroscience” adlı dergide önceden online olarak yayınlanmıştır.
Kuo şunları söylemekte: “Görünürde kök hücreleri ile konuşan ve yeni nöron üretimin artırmasını söyleyen olgun
ChAT+ nöronlar popülasyonu, tanımlanmayan nörol devrenin sadece bir kısmı.” Araştırmacılar ne bu devrenin tüm
kısımlarını, ne de kullandıkları kodu henüz bilmiyorlar. Ancak, ChAT+ nöron sinyallerini kontrol ederek, Kuo ve
Duke’den meslektaşları bu nöronların, sübvetrikular-alt karıncık (SVZ) bölgesindeki yeni nöron üretimini kontrol
etmek için gerekli ve yeterli olduğunu belirlediler.
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Duke Enstitüsü Beyin Bilimleri üyesi, Gelişimsel Biyoloji Bölümü Doç Dr. Kuo şunları söylüyor: “ Yetişkin
beyninde nörojenez-hücre doğumunun nasıl devam ettirilmekte olduğunu tespit etmek üzerine çalışmaktaydık.Bu
çalışmayı yaparken, bir anda bu gizli kapı ortaya çıktı! Beklenmedik ve heyecan verici bir olay oldu. Bizler için bu
çıkmaz sokakta bir anda beliren çoklu olaylara, fırsatlara sahip büyüleyici bir hazine avı oldu!”
Kuo, bu projenin başlangıcının 5 yıl öncesine dayandığını ve önde gelen yazarlardan ve doktora sonrası araştırma
yapan Patricia Paez-Gonzalez’in sübvetrikular-alt karıncık (SVZ) bölgesinin nasıl bir araya geldiğini çalışırken, nöral
kök hücreleri ile temasta olan nöronik processle karşılaştığını dile getiriyor.
Kuo: “Bu nöronik sinyallerle kemirgenlerdeki burun soğanı için üretilen genç nöronlar üretilir. Çünkü farenin beynin
büyük bir kısmı koku alma duyusuna adanmıştır ve bu yeni nöronların da öğrenmeyi desteklemesine ihtiyacı vardır.
Ancak insanlarda, daha az duyuları etkileyen, daha az tesirli burun soğanı mevcut. Dolayısıyla, yeni nöronların
beynin başka kısımları için de üretilmesi olasıdır. Örneğin; bu bölgelereden bir tanesi, korteks ve karmaşık bazal
gangliya arasındaki motor ve bilişisel kontrollere aracılık yapan “striyatum” olabilir.”
Kuo açıklamalarına devam ediyor: “Beyin, SVZ’nin bu kök hücrelerine evsahipliği yapması için lateral karıncık
etrafındaki birincil araziden vazgeçiyor! Bu bir çeşit fabrikanın talimatları alması gibi bir şey mi acaba?..”
Doktora sonrası araştırma yapan Brent Asrican, temel teşkil edecek, anahtar bir gözlem yapar: SVZ kök
hücrelerinden gelen talimatlar, yeni ChAT+ nöronları tarafından net olarak duyulmaktadır.
Kemirgenlerdeki felç-darbeden dolayı yaralanmaya dair yapılan çalışmalarda, SVZ hücrelerinde görünen odur ki;
onlar komşuluk yapan striyatuma göç etmektedirler, ve tam bir ay önce “Cell” adlı dergide, İsveçli bir araştırma
ekibi, ilk defa insan striyatumunda yeni üretilmiş “internöron” adı altında kontrol nöronları gözlemlemişlerdir. Ekip,
bu nöronların, ilginç bir şekilde Huntington hastalığına sahip hastalarda bu alan yenidoğan internöronlardan
yoksundur.
NY’daki Rensselaer Nöral Kök Hücreleri Enstitüsü Müdürü Sally Temple da şunları ifade ediyor:“ Bu kök
hücrelerini kontrol eden çok önemli ve uygun bir kök popülasyonu. Şimdi bu sübvetrikular-alt karıncık (SVZ)
bölgesinde inervasyonların-sinir sistemine bağlanmaların nasıl etkili olduğunu görmek çok ilginç.”
Kuo’nun ekibi kolinerjik sinyal-işaretlemeyi takip ederek bu sistemi buldular . Ancak diğer araştırma grupları aynı
bölgeye dopaminerjik (dopamin ile harekete geçen) ve serotonerjik (seratonin ile harekete geçen) sinyallerle
ulaştılar.Temple şunu ifade ediyor: “Burası heyecan verici bir bölge çünkü bu kök hücre bölgesinde çalışmak çok
güzel ve keyifli. Burası hücreden- hücreye etkileşimi gözlemleyebileceğiniz muhteşem bir bölge.”
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Bu yeni gelişen, ortaya çıkan dizilimler Kuo ve ekibini ümitlendirmekte. Araştırmacılar sonunda beyinin belirli
devrelerini kullanarak beyin donanımını upgrade etmenin,geliştirmenin bir yolunu bulabilecekler. Kuo bu konuda
şunu söylüyor: “Yeni software’i, yazılımı idame ettirmek için, beyin donanımını upgrade edebilmek güzel olmaz mı?
Bir beyin hasarından sonra,bu hasardaki bazı noktaları yenilemek, yeniden yapılandırmak adına bu araştırma belki de
davranışsal terapi ve kök hücre tedavisini birbirine bağlayan bir yol olacaktır.”
Kuo: “Önümüzde cevaplanması gereken sorular mevcut; yeni ChAT+ nöronları kaynak yönünden ve akış yönünden..
Kaynak yönünden sorumuz: Kök hücrelerini daha fazla yeni nöron oluşmasını istemeye ne başlatmıştır?
Akış yönünden sorumuz: “Bu kök hücrelerinin ChAT+ elektrik aktivitesinin farklı frekanslara tepkiyi yönetme
mantığı nedir?
Ayrıca, bu yeni kısımları bir şekilde mevcut nöronal devrelere, tanıtmak da büyük bir olay; beyin normal olarak bu
uygulamaya karşı durabilir.
Son olarak,Kuo bu konuda da şunu ifade ediyor: “Bence beynin bazı nöal devreleri bu yeni üyeleri kabul edecek,
bazıları da etmeyecektir.”
http://neurosciencenews.com/stem-cells-neural-growth-neuroscience-1063/ ‘den Türkçeye AylinEr tarafından çevrilmiştir.

Bir Sarmal Üstüne Yeni Bir Sarmal
Heliks (Sarmal)
Tek Perversiyonlu Hemi-yarıheliks
Çoklu Perversiyonlu Hemi-yarıheliks

DNA’nın, koçun boynuzları, ve denizkabuklarının şeklini oluşturan Doğanın ünlü burgulu heliks-sarmal
formasyonu,hemiheliks— orijinal yapının tersi sarım– yapmaya ayarlanabilir. Perversiyonlar bir hemiheliksteki yön
değişimleridir.
Doğa bol miktarda mükemmel hemihelikslerle doludur.Bu hemileliksleri hayvanların boynuzlarında ve deniz
kabuklarında, DNA ve bitkilerin taze asma filizlerinde görebilirsiniz.Ancak, heliks formasyonu karmaşık bir hal
alabilir: Bazı durumlarda heliks büyüdükçe, rotasyonun yönü de tersine dönebilir.
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Sonuçta ortaya çıkan yapı hemiheliksin üstüne binebilir ve siz bu durumu daha önceden ters yüz olmuş, dönmüş diğer
yöne burgulanmış telefon kablonuzu çözerek deneyimlemiş olabilirsiniz.
Harvard Üniveristesi Uygulamalı Mekanik Bölüm’ünden Prof. Katia Bertoldi ve meslektaşları bu hemihelikslerin
nasıl oluştuğunu kendi gözleri ile görmek istemişler ve bir deney yapmışlardır. Deneyde,bir silikon lastiği gerip,
diğer bir silikon lastiğe yapıştırıp, ikisini birlikte serbest bırakırlar.Araştırmacılar, birbirine yapışmış lastik parçalarını
uyumlu hale getirerek, çok çeşitli şekiller oluşturabildiler. Bundan ortaya çıkan sonuçları da 23 Nisan tarihli PLOS
ONE adlı dergide yayınladılar. Bu deneyin videosunu şu adresten
seyredebilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=oaK7CADFOwQ&feature=share&list=UU8YehF3ubdf1HMijX
fwPTag&index=2)
Şeritler, heliksler oluşturmak için dönmeden önce çok daha kalındılar.Daha düzgün kare enine çapraz kesitler daha
güçlü burgularla kendilerini bir yada pek çok düzenli, belirli aralıklarla ayrılmış hemiheliksler yaparak saldılar.
Bertoldi bunun için şunu söylüyor: “Bu bükülme ve burgu arasındaki kısa bir çekişme.” Bertoldi ve meslektaşları
diğer üç boyutlu nesneler bu aynı ger-bırak deneyim nasıl uygulanabilir’i görmek için bu sefer de dikdörtgen lastik
parçaları üzerinde çalışıyorlar.
Spiral bağ
Spiral, sarmal bir yapı yaratmak için, bir silikon şeridini (kırmızı) daha uzun olan (mavi) şeride kadar uzatıp,
geriyorsun ve iki çift şeridi birbirine yapıştırıyorsun ve sonra bırakıyorsun. Kordonların boyutlarına bağlı olarak,çift
şerit salıverildiğinde bir heliks-spiral ya da hemiheliks şekli oluşur (şekilde olduğu üzere.)

Şekil konuları
Yöndeki değişimler ya da perversiyonlar,bir heliksteki hemiheliks yön değişim sayısı bağlı şeritlerin dik kesitlerine
bağlıdır.(Aşağııda gösterilmiştir)
Araştırmacılar, daha fazla perversiyon için eni sabit tutarak (mavi: 3mm, kırmızı: 1.89mm)şeritlerin kalınlığını
azaltmışlardır.

https://www.sciencenews.org/article/new-twist-twist ‘den Türkçeye AylinER tarafından çevrilmiştir.
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Bağlamalı Oruç Bağışıklık Sistemini Yeniliyor!

Fare ve birinci faz insan üzerinde yapılan yeni bir çalışmanın sonucuna göre, 2-4 günlük bağlamalı, kesintisiz oruç
tutmak, kişiyi kemoterapinin toksik etkilerinden sadece korumakla kalmıyor, ayrıca kök hücrelerini yeni bağışıklık
hücreleri üretmesi için tetikliyor ve eski, hasar görmüş hücreleri de temizliyor.
Los Angeles’daki Güney Kaliforniya Üniveristesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan ve araştırma yazısı da Cell
Stem Cell adlı dergide yayınlanlanan bu araştırma, ilk defa doğal bir müdahelenin bir organın ya da sistemin kök
hücreler yoluyla tetiklenebileceğini göstermektedir.
Ekip, bu konudaki buluşun insanların bağışıklık sistemindeki hasarı onarma konusunda yararlı olacağını
düşünmekteler. Örneğin; kansere karşı kemoterapi tedavisi görmüş olan hastaların bağışıklık sistemleri. Ayrıca,
yaşlanmayla oluşan bağışıklık sistemindeki zayıflama ve hastalıklara karşı daha hassas olan yaşlılar da bu çalışmanın
bulgularından yararlanabilirler.
Bilimadamları uzatmalı-bağlamalı orucun bağışıklık sistemindeki hareketsizliği kendini yenileyen aktif bir hale
getirdiğini belirtmekteler.
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Fareler ve 1. Faz insanlar üzerinde denenen bu deneyler, uzun süreli orucun gözle görülür biçimde beyaz kan
hücre seviyesini düşürdüğünü göstermektedir. Farelerde, bağlamalı oruç, hematopoietik(kan ve bağışıklık sistemi
üreten bir grup kök hücresi) kök hücre yollarını uyararak değiştiren düğmeyi çevirir.
USC Longevity Enstitüsü müdürü ve USC Davis Yaşlılık Bilimi Okulu’nda Yaşılılık ve Biyolojik Bilimler Bölümü
Profesörü Valter Longo şunları ifade ediyor: “Bağlamalı orucun kök hücre bazlı hematopoietik sistemin
yenilenmesini destekleyen dikkate değer bir etkisinin olabileceğini hiç tahmin etmemiştik.”
Prof. Longo ayrıca, yemek yemeği durdurduğumuzda bedenin depolanmış glikoz, yağ ve ketonu kullandığını ve
ayrıca yıpranmış ve hasar görmüş bağışıklık hücrelerini de yenileyip, yeniden işler hale getirdiğini bildirmekte.Longo
sözlerine şunları da eklemekte: “Hem insanlarla, hem de hayvanlarla yaptığımız çalışmalara, bağlamalı-uzun
süreli orucun beyaz kan hücre sayısını düşürdüğünü tespit ederek başladık . Onları tekrar beslediğimizde,
kan hücreleri akışında çoğalma başladı. O zaman da bunlar neden oluşuyor, çoğalıyor diye sorguladık.”
Farelerde, bağlamalı oruç yıpranmış bağışıklık hücreleri yenilemekte.
Hiç yemek yemeden 2-4 günlük bağlamalı orucun 6 ay süre sonunda farelerde eski ve hasarlı bağışıklık hücrelerini
öldürdüğü ve yerine yenilerini ürettiği tespit edilmiştir. Her bir oruç devresinde, beyaz hücrelerdeki düşüş kök
hücrelerinin yeni bağışıklık hücreleri üretmesini tetiklemektedir. Özellikle, bağlamalı oruç IGF-1(Ünsilün Benzeri
Büyüme Faktörü 1)/PKA (Proetin Kinaz A) ‘yı düşürmektedir.

Çalışmalarımızın ucu, kök hücrenin kendini yenilemesi ve pluripotensiyi (farklı hücre tipi olmasına kadar uzanması)
kontrol etmek için PKA’ya da bağlanmıştır.
Bağlamalı oruç, yaşlanma, kanser ve tümör progresyon hormonu olan IGF-1’de de düşmeye yol açmıştır.
Prof. Longo şunları ifade ediyor: “PKA genini kapatmak, kök hücrelerinin yenilenmesini tetikleyen anahtar
adım olmuştur. Böyle yaparak, kök hücrelerine onay verip, onların çoğalmasını ve sistemi yeniden kurmasını
başlatıyorsunuz ve iyi haber de; oruç süresince, sistemdeki hasar görmüş ya da yaşlı olan, etkisiz kısımlardan
beden kendisini kurtarıyor. Şimdi, kemoterapi ya da yaşlılık gibi ağır hasar görmüş bir sistemleri ele alırsanız,
bu oruç evreleri bedeni, gerçek anlamda bağışıklık sistemini yenileyebilir.”
3 günlük tutulan oruç kanser hastalarını kemoterapinin toksik etkilerinden korumaktadır.
Küçük bir grup kanserli hasta bu çalışmalarda yer almıştır ve bu çalışmalar da ayrıca ekip, hastaların kemoterapiye
girmeden tuttukları 3 günlük orucun onları kemoterapinin toksik etkilerinden koruduğunu da tespit etmiştir.
Kemoterapi yaşam kurtarırken bir yandan da bağışıklık sistemine belirgin bir zarar vermektedir. Dolayısıyla, ekip ,
buluşlarının orucun bu zararı en aza indiremeye yardımcı olabileceğini gösterdiğini umuyorlar.
Bu arada, bağlamalı oruçla ilgili bu açıklamalar neticesinde, bunu yapmak isteyen kişilerin, bu tarz orucu tıbbi bir
gözetim altında yapmaları önerilmektedir.
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Ayrıca, insanlara etkisi ve yan etkilerini de incelemek adına daha fazla klinik araştırma gerekmektedir.
Prof. Longo,bağışıklık sisteminde olduğu gibi, orucun diğer sistemlerde ve organlarda da bu yenilenmeye sebep verip
vermeyeceği konusunda araştırmalar yaptıklarını belirtmektedir. Prof.Longo,Laboratuvarının şimdiden daha ileri
hayvan çalışmaları ve klinik çalışamlar için planlamalar yaptığını dile getirmektedir.
Bu çalışmaya Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Bölümü (NIH) ve V Vakfı ve NIH Ulusal
Kanser Enstitüsü finansal destek vermektedir.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/277860.php?tw ‘den Türkçeye AylinEr tarafından çevrilmiştir.

Bal mı Şeker mi

Bilimadamına Soru: Bal Mı Yoksa Şeker Mi?
Cevap: Şeker şekerdir ve bal da çoğunlukla şekerdir. Ancak sağlık açısından ikisi arasında bir seçim yapacak
olursanız, tedbiri elden bırakmamak adına ibre yapışkan olandan yana (bal) olmalı.
Bedeniniz enerji olarak kullanmak üzere yiyecekleri glikoza çeviriyor. Yiyecekler ne kadar çok karmaşık—yani
karbonhidrat– olurlarsa bedeniniz onları parçalamakta o kadar çok zaman harcar. Şeker %50 glikozdan, %50 de
fruktozdan oluşmaktadır. Meyvalarda sıklıkla bulunan şeker, kolaylıkla parçalanır ve bu da kan şekerinde artmaya
yol açar. Bedeniniz bunu hemen doğru şekilde kullanmazsa bu yağ olarak depolanır. Bal da çoğunlukla şekerden
meydana gelmektedir. Ancak balın yaklaşık % 30’u glikoz ve %40’ından azı da fruktozdur ve bu karışımda yaklaşık
20 başka şeker de vardır ve bunların pek çoğu çok daha fazla karmaşık ve dekstrin ve bir çeşit karbonhidratlı liflerdir.
Bu da şu demektir ki; bedeniniz tüm bunları parçalayıp glikoza çevirmek için daha fazla enerji harcar.Bundan dolayı
da daha az kalori elde edilir.
Balın içinde ayrıca eser elementler vardır. (Arıların bir bitkiden diğerine giderken topladıkları şey) Bu da bölgeden
bölgeye değişir. Dolayısıyla, bal aldığınız bölgeye bağlı olarak , içeriğinde az miktarda çinko ve selenyum gibi çeşitli
mineraller de bulunabilir. Bal doğada parçalanmadığı için, koruyucular ve diğer katkılar içermez.
Şeker söz konusu olduğunda öyle ya da böyle aşırıya kaçılabiliniyor.. Ancak, çayınıza koyacağınız bir kaşık şeker
yerine bal olsun.
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/09/healthy-sugar-honey_n_5445024.html?ir=Religion ‘den Türkçeye AylinER
tarafından çevrilmiştir.
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Şeker Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey
Onun için zehirli, bağımlı yapıcı, ölümcül, obeziteyi, kalp rahatsızlığını ve şeker hastalığını oluşturan kuvvet
deniliyor.
Gerçekten de şeker bu kadar kötü bir şey mi?

Masada oturduğunuzu düşünün… Önünüzde bir paket şeker, çay kaşığı ve bir bardak su var. Şeker torbasını
açıyorsunuz ve bir çay kaşığı dolusu şekeri suya boşaltıyorsunuz. Sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha…
ta ki 20 çay kaşığı şekeri suya boşaltana kadar devam ediyorsunuz. Bu bardaktaki suyu içer miydiniz?
Şekeri çok seven bir çocuk bile bunu içmeyi zor ve iğrenç bulacaktır. Ama bu miktardaki şeker, sizin genellikle fark
etmeden gün içinde, hergün neredeyse kullandığınız bir miktar.
Şeker, önceleri özel durumlar için kullanılan lüks bir katkı maddesi idi. Ama son yıllarda, büyüyen bir şekilde, geniş
çapta diyetlerimizde yerini almakta. Yediğiniz herhangi bir işlenmiş gıdanın içinde muhtemelen şeker bulunur.
Amerika’da marketlerde satılan paketlenmiş gıdaların dörtte üçünde üretim aşamasında şeker ilave edilmekte. Bu
şekeri, dilimlenmiş ekmeklerde, kahvaltı gevreklerinde, salata soslarında, yemek soslarında ve pek çok temel üründe
bulabilirsiniz. Düşük yağlı ürünler çok fazla eklenmiş şeker içerirler.
Şimdilerde, şeker, halk sağlığının bir numaralı baş düşümanı: sizi sadece şişmanlatmıyor bundan da kötüsü, obezite
yapan, kalp hastalığına ve diabet2-şeker hastalığına yol açan itici güç. Hattâ bazı araştırmacılar şekerin zehirli ve
bağımlılık yapan bir madde olduğunu söylemekteler.
Sonuç olarak, sağlıklı bedenler için “şekere karşı savaş” konusunda etkin çalışmalar yapılmakta. Dünya Sağlık
Örgütü, şeker tüketimizi tamamen kesmemiz konusunda bizleri uyarmakta. Amerika’da doktorlar ve bilimadamları
gıda firmalarına şekeri azaltmaları ve gıdalarına ne kadar şeker ilave ettiklerini dair daha açık olmaları konusunda
baskı yapmaktalar. İngilitere de ise, “Şekere Karşı Aksiyon” adlı bir grup, yeni şeker kullanımı konusunda çok yeni
bir kampanya başlatmışlardır. Politikacılar şekerli içecekler üzerinden vergi alması gerektiğini düşünüyorlar.
Peki ama şeker hakikatten de bu kadar kötü mü? Yoksa tüm bu şeker hakkındakiler bir bardak suda fırtına mı?
Beslenme konusunda çalışma yapan bilimadamları, şekerden bahsederken aslında doğal olarak yiyeceklerin içinde
bulunan şekerden ya da sütteki laktozdan bahsetmiyorlar. Aslında onları endişelendiren genellikle masalarımızda
bulunan bir çeşit masa şekeri olana sakaroz ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu olan eklenmiş şeker.
Daha önceki atalarımız bu rafiine olmuş şekildeki şekeri çok da bilmezler, ondan o kadar da haberdar değillerdi. Ta
ki şeker az bulunur bir hale gelip, değerli bir mal haline gelinceye kadar.
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1700’lerde, Avrupalıların yeni Dünyaya şeker kamışını tanıtmasından sonra, Batı’da şeker düzenli bir gıda maddesi
haline geldi. 1700’lerde, ortalama Avrupalı bir ev halkı yılda 2 kilodan az sofra şekeri tüketmekteydi. Bu yüzyılın
sonu itibari ile bu tüketim dört katına çıktı.
O zamandan beri şeker tüketimine yönelik yükselen eğilim kesintisiz devam etmekte. 1970’lerin başları ile 2000’lerin
başı arasındaki zaman içinde, Amerikalı yetişkinlerin ortalama günlük kalori alım miktarı şeker de dahil olmak üzere,
büyük ölçüde karbonhidrat tüketimi ile %13 artmıştır.1996’da ortalama yetişkin bir Amerikalı 1977 yılına oranla
eklenmiş şekerden 83 kalori daha fazla alıyor. Günümüzde, Amerika’daki yıllık şeker tüketimi kişi başına günde 40
kilo – 20 çay kaşığından fazladır.
Şekere meyilin pek çok nedeni vardır ama en önemlisi 1957 yılında icat edilen yüksek fruktozlu mısır şurubudur
(YFMŞ). YFMŞ, sofra şekeri kadar tatlı ve yaklaşık olarak %30 daha ucuz olan glikoz ve fruktozun yapışkan
solüsyonudur.
Bu şeker kaynağı uygun olduğu için de, gıda üreticleri ürünlerine serbestçe bunu katmışlardır. Fransa Bordo
Üniversitesi Nörobilimcilerinden Serge Ahmed şunu dile getiriyor: “ Pek çok gelişmiş ülkede açlık artık bir sorun
teşkil etmediğinden, insanlar daha ne yiyebilirlerdi ve ne yemeden zevk aldırırdı?: Şeker!”
Maalesef bu kötü, günahkar bir zevk. Tüm bilimadamları şekerin etkisi konusunda birebir aynı fikirde olmasalar da,
hepsinin hemfikir olduğu bir nokta var. Bu noktayı, İsviçre Lozan Üniveristesi’nden fizyolojist Luc Tappy şöyle
özetliyor: “Ana, esas yağlar olmadan yaşayamazsınız. Protein olmadan da yaşayamazsınız. Bir miktar
karbonhidrat almazsanız, yeterince enerjiye sahip olmada zorluk çekersiniz. Ancak şekersizlik sorun değil. Bu
şeker tamamiyle gereksiz, olmasa da olur bir gıdadır.”
Tüm bu gereksiz şeker gıdalarımıza kalori olarak eklenmekte ve dolayısıyla gıda tüketimi, obesite ve tip 2 diaybet
gibi bununla ilgili rahatsızlıklara yol açmaktadır. 1960’larda, 8 Amerikalı yetişkinden 1 tanesi obezdi. Bugün oran
1/3’den daha fazla. 1980’lerden beri, obezite seviyesi gelişmiş dünyada dörde katlanmış ve yaklaşık 1 milyar insan
obez olmuştur. Yakın geçmişte yapılan bir çalışmada, bir ülkede günde her eklenen 150 kalorilik şeker, 1.1 oranında
diyabet hastalığı artışına neden olduğu tespit edilmiştir.
Buraya kadar herşey anlaşılır, basit. Ancak, bazı araştırmacılar bu şeker olayında başka bir şeylerin döndüğünü
görüyorlar. Onlara göre şeker sadece fazla kalorinin kaynağı değil, şeker bir zehir!
Bu konuyu en çok dile getiren kişi, San Fransisko, Kaliforniya Üniversitesi’nden endokrinolojist Robert Lustig.
Kendisi bazı meslektaşları tarafından anti-şeker evangelisti ilan edilmiş. Lusting’in ana şikayeti; basit anlamda şeker
olarak meyvalarda doğal olarak bulunmakta olan ama ayrıca sakarozun ve YFMŞ bileşeni olan fruktozla ilgili.
Fruktozun aleyhine oluşan bu düşünce şundan kaynaklı: Fruktoz, glikozun aksine insan metabolizmasında önemli bir
rol oynamamaktadır. (Bu glikoz almayın anlamına gelmiyor tabii ki. Nişasta gibi karbonhidratların karmaşık
formlarına metabolizmamızın ihtiyacı var.) Atalarımız fruktozu bizim bugün tükettiğimiz miktarda ve şekilde değil,
meyvalardan elde edip, gerekli miktarda kullanmıştır. Dolayısıyla, tartışmanın bir bölümü; bu kadar fruktoza
bedenimizina basit anlmada adapte olmadığı ile ilgili.
Öncelikle, fruktoz hemen hemen sadece karaciğer tarafından metabolize edilmektedir. Lusting ve diğerleri, fruktozu
fazla tükettiğimiz zaman, çoğunun yağa dönüştüğünü söylüyorlar. Karacaiğerde oluşan yağ da iltihaplanmaya ve
yaralara ve siroza kadar gidiyor. Karaciğerdeki yağlanma ayrıca, insülin direncine dayalıdır ve şeker hastalığının da
habercisidir.
Toksik Saldırı
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Lusting, fruktozun enerjiye dönüştüğünü ancak glikozun tersine, fruktozun bedenimize saldıran tehlikeli reaktif
kimyasallar olan çok fazla oksijen radikalleri ürettiğini ve bunun da yaşlanmaya yol açtığını belirtiyor. Fruktozun
etkilerini vücuddan temzilemek için antioksidanlar gerekmektedir.Ancak ne kadar antioksidan kullanıcağınız yine
sizin yediğinizin besin kalitesine bağlıdır. Lustig bu konuda şunları söylemekte: “Aynı dozda, aynı oranda
kullanılmasına rağmen, sosyo-ekonomik anlamda daha fakir olanların diğerlerine göre neden daha çok
hastalandığının sebebi de budur.”
Daha da ötesi, glikozun tersine fruktoz insulin tarafından regüle edilemez. Bu hormon kandaki glukoz seviyelerini
sabit tutar ve leptin üretimini tetikler ve böylelikle hormon sizin ne zaman tok olduğunuzu bilmenizi sağlar. Fruktoz
leptin üretimini etkilemez; küçük bir araştırma şunu tespit etmiştir; fruktoz,leptin hormonu benzeri olan bir diğer
hormon olan girelin seviyesini de yükseltir ve sizde açlık hissiyatı oluşur. Bir başka deyişle, fruktoz sizin daha çok
yemenizi teşvik eder.
Sonuç olarak, hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda aşırı fruktoz tüketimi kandaki trigliserid
seviyesini yükseltir ki bu da kalp damarlarında sertleşme ve kalp rahatsızlıklarına yol açar.
Bu konuda Lustig’in 2009 yılında verdiği seminerini You Tube’da 4 milyonun üzerinde kişi izlemiştir. Ancak, halâ
pek çok beslenme uzmanı, bilimadamı iknâ olmuş değil. Bir kaç çalışma fruktozun özgün bir şekilde zararlı olduğu
konusunda kanıt bulmada başarısız olmuştur. Bu çalışmalarının başarısız olma nedeni,kendilerine çalışmalarına fon
sağlayanların gıda ve içecek firmalarının olmasından dolayıdır ki, bu çalışmayı yapanlar eleştireye de maruz
kalmışlardır.
2012 yılında Tappy, BMC Biyoloji dergisine fruktoz konusunu inceleyen bir yazı yazmıştır.Bu incelemeyi şu şekilde
tamamlamıştır: “Hastalıkların tek ve ana nedeninin fruktoz olduğu konusunda bir kanıt yok ancak bu durum
araştırmaya açık bir durumdur ve bu konuda pek çok cevaplanmayan sorular mevcuttur.”
Şeker hakkında bir başka olumsuz iddia da; şekerin beyin kimyamızı değiştirerek bizim daha çok yememizi sağlayıp,
yeme alışkanlığımızı bozmasıdır. Uzun yıllardan beri nörobilimciler enerji yoğunluklu gıdalarla alışkanlık yapan
maddeleri- örneğin kokaini- en azından mecazi anlamda,karşılaştırmaktalar.Çünkü, bu karşılaştırma onlara alışkanlık
yapma özelliklerini tespit etmede yardımcı oluyor.ancak bu mecazdan daha öte bir durumu teşkil etmiyor mu sizce?
Farelerle yapılan pek çok araştırma, tatlının beyindeki ödül sistemine olan etkisinin kokaininki ile benzer olduğunu
göstermekte. Yapılan bir çalışmada, kokain bağımlısı farelere kokain ve şekerli su tercihi yaptırılır ve fareler kokaini
geri çevririp, ödül adına şekerli suyu seçerler.
Peki bu durum insanlarda da geçerli mi? “aşırı lezzetli” gıdalar diye adlandırılan yüksek yağ ve şekerli gıdalar,
dofamin seviyesini bağımlılık yapan ilaçlardan çok daha fazla artırırarak ödül sistemini tetikliyor ve bunu
destekleyen bir araştırmada da, aşırı yeme rahatsızlığı madde bağımlılığı problemi yaşayan insanlarla benzer
fizyolojik özellikler gösterdiği açıklanıyor. Peki, bu şekeri bağımlı olarak lanetlemek için yeterli mi? ve şekerin
cazibesini gıdalardaki yağ ve tuzdan nasıl ayırt edebileceğiz?
Bazı bilimadamları obeziteyi tedavide bağımlılık tekniklerini kullanmanın yeterli olduğuna inandıkları dair kanıtlar
bulsalar da, gıda bağımlılığı için bilimsel yaklaşımlar bu konudaki kuşkuyu silmekten biraz öte durumda.Geçen yıl,
örneğin; 13 üniversite arasında işbrliği içindeki bağımsız ve Avrupa Birliği’inden destekli mali sermayeye sahip olan
NeuroFAST, beslenme bilimi üzerinde ve insan çalışmalarından açığa çıkan ilgili kanıtları içeren tartışmalı bir tebliğ
yayınladı. Bu tebliğin sonuç kısımında şu açıklama mevcuttur: “Gıdanın bağımlılık yapacağına dair bir kanıt
yoktur!”
Şaşılmayacak bir şekilde tabii ki gıda lobileri bu açıklamaya katıldılar. İngiltere’deki şeker üreticilerinden maddi
destekle Sugar Nutrition UK’de araştırma yapan Glenys Jones da şunu belirtir: “Bu insanlar üzerinde yapılan
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çalışmalar, günlük yaşamımızın bir parçası olarak gıdayı nasıl tükettiğimiz konusunda çok az bir kanıta yer
verilmektedir.”
O zaman, fruktoz mu suçlu yoksa şeker mi bağımlılık yapmakta noktasında bir sonuca gelemiyeceksek eğer bu bizi
nereye götürebilir, ne çıkarmalıyız bundan? Çok fazla şeker çok fazla kalori demek yeterli mi o zaman? Ya da tüm bu
şekerle ilgili durum, şekere karşı olan tutum çok mu abartıldı?
Bu soru şimdi Dünya Sağlık Organizasyonunun (WHO) cevaplamasını beklemekte. Şekerin zararları konusundaki
raporlarla paniklemiş olarak, Beslenme Rehber Uzmanlığı Danışman Grubu yapılan araştırmalar neticesinde toplanan
kanıtlardan, tavsiyelerin de içerisinde bulunan bir inceleme yazısı yazmaktalar.
Bu sürecin bir parçası olarak, geçen sene Yeni Zelanda’dan Otaga Üniversitesi’nden insan beslenme araştırmacısı
Lisa Te Morenga, şeker ve vücud kilosu hakkında bir inceleme yazısı yayınlamıştır. Bu yazının sonucunda şöyle
demektedir: “İnsanların enerjiyi tüketmesinde yüksek ya da düşük şeker arasında bir fark yoktur. Aynı
enerjiyi tüketmektedirler.” Bir başka deyişle, eğer toplam kalori kontrol altına alınırsa, bu kalorilerin çoğu şekerden
de geliyor olsa, kişiler daha fazla şişmanlamazlar. Bu sonuç da elbette ki, şeker endüstrisi tarafından içtenlikle kabul
edildi.
Dolayısıyla, bu beyaz şey işin içinden sıyrılıyor mu? Bu kadar da hızlı değil… Te Monrenga daha yakından bu
çalışmalara bakıyor ve şunu belirtiyor; gerçek yaşamda gıda seçeneklerini çoğalttığınızda bu şu demek; araştırmaya
katılanlar dikkatli ve hassas bir şekilde yedikleri gıdaların kalorilerine dikkat etmediklerinde –ki bunlar arasında çok
fazla şeker yiyenlere baktığında– daha çok kalori tüketme eğilimde ve daha çok kilo alma durumlarında oluyorlar. Ve
yıllardır obezite kampanyasını yürütenler için en önemli şeker kaynağı listesinde en ön sırada şekerli içecekler
gelmekte.
Bu şekerli içeceklerin (ki bu neden şekere bu kadar odaklanıldığının en kuvvetli sebebidir)gerçekten de kilo almaya
neden olduğunun çok fazla kanıtı olmuştur.
Katı haldense sıvı halde kaloriyi yakmak neden önemli? Bu şekilde düşünün.. Bir bardak portakal suyu için 2.5
portakal gerekiyor.Ancak bir pardak portakal suyunu içtiğinizde 2.5 portakal yemiş gibi hissetmiyorsunuz. Bunu
sebebi, meyvadaki lifin sizi daha uzun süre tok hissettirmesidir.
Te Morenga şöyle diyor: “Tüm şekerli, tatlandırılmış içeceklerin gerçek anlamda kalorinize katkısı vardır.”
Ancak bu katkı sizi tok tutmaz.Bunu sebebi bir ölçüde fruktoz—büfelerde satılan içeceklerin içinde şekerin %65ini
oluşturur… bu yüzündendir ki bu tokluk hissini veren leptin hormonunu aktive etmez.
İşte bu şekerli içecekleri içip de tok hissetmeme hissi, bir oturuşta sizin bu içecekleri tüketmenizi olası kılıyor.
Örneğin; yemekle birlikte şekerli bir içecek içemek.. Bu sizin daha az yemek yemenizi sağlamıyor ve hatta bu
içeceğin yerine diet olan bir içicek de buna hiç yardımcı olmayabiliyor.
Kalori alıp vermede açlık hissi, tok hissedememenin uzun vadeli sonuçlarının var olduğu gözükmekte.Pek çok
epidemiolojik çalışmalar şekerli içecek tüketiminin artan obezite, tip 2 diyabet ve kalp rahatsızlıkları riski ile
ilişkilendirmektedir. Bu yüzden de şekerli içecekler sağlık ofislerinin ilk, ana hedefleri olmuşlardır: Şu ana kadar
Amerika’daki meclis üyeleri 30 eyalette bu içeceklerin satışlarının sınırlandırlması için çaba harcamışlar ancak bir
şekilde başarılı olamamışlardır. Bunlardan bir tanesi de; geçen sene New York şehrinde aşırı büyük boyuttaki şekerli
içeceklerin yasaklanmasının engellenmesidir.
Bu başarısızlık tüm tehditlere karşı kârlarını ortaya koyarak uzun zamandır bu sınırlama ve yasaklamalara savaş açan
gıda endüstrisi tarafından kısmen kampanyalarla eleştirilmiştir. Bunu WHO (Dünya Sağlık Organizasyonu) çok iyi
bilmektedir.
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WHO’nun çok yakında vermek istediği şeker tavsiyesi bu yöndeki tavsiyelerin ilki olmayacaktır. 10 yıl
önce,organizasyon bunun benzerini yapmıştır.O tarihte yayınlanan kanıtları inceledikten sonra, insanlar, %10
kaloriden daha fazla kaloriyi şeker bazlı serbest şekerlilerden almamaları gerektiğini yoksa dengeli bir beslenme
düzenleri olamacağı sonucuna vardılar. Şekerli içecekleri tüketenlerin tüketicilerin sadece yarısını bunu gerçek
anlamda bu şekilde düşündü, dikkate aldı..

Endüstrinin Tehditleri
Şeker endüstrisi çılgına döndü.Amerika Şeker Birliği, WHO’nun başındaki kişiye, bir yazı yazdı. Yazıda, Amerika
Tıp Enstitüsü’nden alnınan rapora yer verildi ve o raporda günlük kalorinin %25’nin kabul edilebilir şeker
kullanımını önerdiği ve WHO’nun bu açıklamalara devam ettiği ve bu bilgileri yaydığı takdirde, kendisine finansman
bulmasını tehlikeye attığı şeklindeki tehditi de yer almaktaydı. Benzer bir mektup da Amerika Sağlık Bakanı olan
Tommy Thomson’a yazıldı.
Raporun %10’u kadarı yine de basıldı. Ama tabii çok az bir tantana ile….ve neredeyse hiç bir etkisi olmadı. Pek çok
araştırmacı, New Scientist Dergisi ile temasa geçip, bunun tamamının yayınlanıp yayınlanmadığını ya da
yayınlanmışsa bu %10 kısmın da buna dahil edilip edilmediğini sordular.
Yeni WHO kılavuzu üzerinde halâ çalışılmaya devam ediliyor.Ancak önceden sızan bir habere göre,WHO’nun bunun
üzerine gidip, günlük kalorinin sadece %5 oranının serbest şekerlerden geldiğini açıklayacağını bildirildi.Bu da
mevcut olan şeker tüketiminin 2/3’nin—bu günlük erkekte 8 çaykaşığı ve kadında 6 çaykaşığı demekti—kesilmesi
anlamına gelebilir.Bunu şu şekilde de karşılaştırabiliriz; standart bir kola 10 çaykaşığı şeker ihtiva etmekte.
Bu rakam şeker endüstrisi için pek de güzel olmadı.New York Üniversitesi Gıda Araştırmaları ve Halk Sağlığı’ndan
profesör Marion Nestle, şeker endüstrisinin bu rapor üzerine hile yapacaklarını, taktiklerine paralel gidecek oyunlar—
tıpkı tütün endüstrisinin geçtiğimiz yıl yaptığı gibi– yapacaklarını beklediklerini bildirdi.
Prof. Nestle şunları söyledi: “Bu bir pazarlama olayı.Bunun arkasındaki lobi, hiç bir hükümet görevlisinin
aleyhlerine, kendilerinin hoşuna gitmeyecek herhangi bir düzenleme yapılmasını engellemeye çalışıyor.Seçim
kampanyalarına mali destek vererek bunu yapıyorlar ve eleştirmenlere, muhaliflere de saldırıyorlar.Onlar
ayrıca bilim camiasını da etkilemeye çalışıyorlar. Genelde gıda şirketleri bilimsel araştırmalara mali destek
vererek, kendi istedikleri cevapları vermelerini onlardan istiyorlar.” WHO’nun başındaki kişi olan Margaret
Chan da prof.Nestle’nin açıklamalarına katıldığını ve aynı kaygıyı duyduklarını ifade etmiştir.
O zaman ne yapılabilir? WHO’nun 2003 yılından ders çıkardığına dair işaretler mevcut.Bu tahmin edilen %5 lik
tüketim sayısının şekerin obeziteyle olan bağlantısına dayalı kanıt gösterilememekte ancak obezite bağlantısı yerine
daha az tartışmalı bir durum için bu bağlantı ortaya konulmakta o da: dişlerin çürümesi.
WHO’nun yaptığı analizlerden bir tanesi şeker ve dental boşluklar bağlantısı. Bu analiz İngiltere’deki Newcastle
Üniversite’inden Paula Moynihan tarafından yönetilmekte. Araştırmada, diş çürümesi riskini azaltmak için günlük
şeker tüketimini %5 oranına kadar azaltmayı savunacak düşük oranda da olsa, kanıtın olduğu sonucuna varılmıştır.
Eğer bu doğrusya, bu WHO’nun zeki taktiklerinden bir tanesi gibi gözükmektedir.Şekerin diş çürümelerine sebep
verdiğini herkes bildiği için, bu önermeye karşı şeker endüstrisinin saldırı yapması zor olabilir. Ancak, tabii ki zayıp
kalitedeki kanıt , yine de endüstrinin pek çok manevra yapmasına olanak sağlamakta.
Tabii ki anti-şekercilerin tümü endüstriyi düşman görmemekte. Geçtiğimiz son 20 yılda, Londra’daki Wolfson
Enstitüsü’nün Önleyici Tıp Nölümünden Graham MacGregor, diyetetik tuza karşı global kampanyanın başını
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çekmektedir. Kendisi ve meslektaşları, gıda endüstrisini kullandıkları eklenmiş tuz oranını %30 oranında azaltmaya
ikna edebilmiştir. Şimdi aynı şeyi şeker için yapmaya çalışıyorlar. Graham MacGregor şunu ifade ediyor: “Gıda
endüstrisine bağırmanın, saldırmanın bir anlamı yok. Bu hiç bir işe yaramıyor. Onlarla beraber
anlaşarak,çalışmalıyız.”
Ancak Graham MacGregor’un ifade ettiği şey uzun vadeli bir proje. Çünkü pek çok araştırmacı daha agresif taktikler
içindeler.Ekim ayında örneğin; BMJ’nin raporunda, şekerli içeceklere konulacak %20’lik verginin İngiltere’de
180bini bulan obez insan sayısını azaltabileceği şeklindeki yansımalar yayınlamaktadır.
Tabii ki vergi konusu ile olay, bilindik bir politik alana hapsedildi: dadı devlete karşı kişisel sorumluluk.. hükümetler
bu işe karışmayla görevli mi ya da bu insanların kendilerine ait bir durum mu, bu insanların sorumluluğunda mı?
Te Morenga sağlık dertlerimizin sebebinin şeker olduğuna, şekerin çok kötü bir şey olduğuna ikna olmuş değil.
Ancak Monrenga şekerli gıdaların pazarlanma şeklinin bizim ihtiyacımızdan daha çok yememizi sağladığı konusunda
emin ve belki de insanların daha çok sorumluluk alması gerektiğini söylüyor ve şunu da dile getiriyor: “Gıda
şirketleri ürünlerini alması için insanları ikna etme adına milyonlarca dolar harcamaklarına bizler de izin
veriyoruz.—meşrubatlar, alkolsüz içecekler de yemeğin yanında iyi giden normal bir içecek.”
Politikacılar seçeneklerini değerlendirirken, bireyler için basit bir öneride bulunuyorlar: Şeker kullanımınızı
azaltmaya çalışın. Bunu ötesinde şekerli içeceklerden uzak durun. Tappy bunun en kolay şey olduğunu dile getiriyor.
Tabii ki, şeker tüketme isteğini zaptetmek için eleştirmenlerin,muhaliflerin yaptıkları çabalar, sizin daha sağlıklı
yemeniz ve egzersiz yapmanızla bir anlam kazanacaktır. Şekerli içecekler ve atıştırmalıklara karşı bir tutkunun
olduğu kesin. Bu zamana kadar bu tutku devam etti.. Bu doğru.. Ancak bir de şeker hakkında başka bir basit gerçek
var: Şekeri ne kadar isteniz de, aslında ona ihtiyacınız yok!
Sadece tek bir vuruş
Şekeri kesmenin en belirgin yolu yapay tatlandırıcıları kesmek. Maalesef, son zamanlarda yapılan araştırma modelleri
bunların etkileri, tesirleri üzerinde şüphe uyandırmakta.
Gerekenden daha az bir miktar kullanmamızı sağlayacağına, yapay tatlandırıcılar bizim daha çok yememizi teşvik
ediyor olabilir. Bunun sebebi; gerçek şeker tatlılığını iki şekilde gösteriyor; ilk vuruşu, beyinde dofamini
pompalayarak tat reseptörlerini aktive ediyor. Daha sonra da glikoz sindirim boyunca emildiğinde, ödül sistemi ikinci
vuruşu gerçekleştiriyor.Yapay tatlandırıcılarla, sadece bu ilk vuruşa sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla, tam alınmayan
tad, insanları tatminsiz bırakabiliyor ve bu yüzden de bunu kompanse etmek için de daha fazla yiyorlar.
Çeviren: AylinER
http://www.newscientist.com/article/mg22129540.500-sugar-on-trial-what-you-really-need-toknow.html#.Uu3n5fldXh4

“Özgür İrade” Beyin Sesinden mi Kaynaklanıyor?
Davis, Kaliforniya Üniversitesi’nde Zihin ve Beyin Merkezi’nde gerçekleşen yeni bir çalışmada,seçim yapma
becerimiz ve bazen de hatalarımızın beyinin arka plandaki elektriksel sesin düzensiz dalgalanmasından
kaynaklanıyor olabileceği açıklanmakta.
Araştırmanın sonuçlarını yazan bu merkezdeki doktora sonrası araştırma yapan Jesse Bengenson şunu sorguluyor:
“Sebep ve sonuçtan bağımsız bir şekilde nasıl davranmaktayız? Bu beyindeki kendince isteğe bağlı durumları
özgür iradeli kararları nasıl etkileyebilir?”
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Bengson şunu açıklıyor: “Elektriksel aktivite kalıplarının beyin boyunca dalgalanmasından dolayı beyin
normal seviyede bir “arkaplan ses”e sahip.”
Yeni çalışmada, bir karar verilmeden önce, kararların beyin aktivitesi kalıplarına dayalı olarak öngörüldüğü ileri
sürülmekte.Deneyde Bengson gönüllüleri bir ekran karşısına oturtur.Kendisi de elektroansefalografi beyin dalga
çizim aygıtı (EEG) kullanırarak, onların beyiin dalga hareketlerini izler. Deneklere dikkatlerini ekranın ortasına
vermelerini söyler ve EEG ile onların beyinlerinin elektriksel aktivitelerini kaydeder.Gönüllülere işaret sembolü
ekranda gözüktüğünde sağa ya da sola bakmaya karar vermelerini ister ve sonra da kararlarını bildirmelerini söyler.
Sağa ya da sola bakılacak işaret rastgele aralıklarla ekranda belirdiği için ancak gönüllüler bilinçli ya da bilinçsiz
buna karşı hazır olamazlar.Bengson: “beynin normal seviyede bir “arkaplan ses”i var, bu tüm beyin boyunca
elektriksel aktivite kalıpları şeklinde dalgalanıyor.” Araştırmacılar, işaret sembolü ekranda belirmeden 2 ya da 3
saniye önce, aktivite kalıbını tespit ediyorlar–gönüllülerin neye karar vereceklerini bilmelerinden önce bunun
aktivitesi açığa çıkıyor— ve açığa çıkan karar tahmin edilebiliyor.
Bengson: “ İşaretin gösterilmesinden hemen önce, beyin sağa mı sola mı bakacağına karar veriyor.”
http://www.youtube.com/watch?v=ln_FL3lkFW8 ( Bu videoda deneğin karar vermeden hemen önce beynin karar
verdiğini ekrandaki beyin aktivitesinden görebilirsiniz)
Bu deney, 1970’lerde UCSF’de psikolog olan ve daha sonra da UC Davis Nörobilim Merkezi’ne üye olan Benjamin
Libet’in gerçekleştirdiği deneyden yola çıkılarak yapılmıştır.
Libet ayrıca, deneğin görsel bir sinyali gördüğü anda hangi düğmeye basacağına karar vermesinden hemen önce
açığa çıkan elektrik aktivitesini de ölçer ve netice de gönüllünün hangi düğmeye basacağını söylemeden önce onun
beyin aktivitesinde bunu görür.
Bengson: “Yeni sonuçlar Libet’in buluşlarına katkıda bulunmakta. Çünkü, bu sonuçlar; beyin aktivitesinin
kararı önceden nasıl verdiğini göstermektedir.” Libet, o tarihlerde yaptığı deneylerde gönüllüler karar
verdiklerini söylediklerinde onlara güvenmek zorundaydı. Bengson: “Bu yeni deneyde rastgele zamanlama
demek; “insanların önceden karar vemediklerini biliyoruz”demek anlamına gelmekte.”
Libet’in deneyi özgür irade hakkında soruları da beraberinde getirmekte: Eğer beynimiz biz daha bilmeden nasıl
davranacağını biliyorsa, o zaman davranışlarımız konusunda bilinçli kararları nasıl veriyoruz?
Bengson, yeni çalışmanın“beyin sesinin” özgür iradeyi anlamada aslında bir başlangıç yaratıyor olabileceğini dile
getirmekte ve şunu da eklemekte; “bu deney, basit anlamdaki sebep ve sonuçtan bizi özgürleştiren bir etki
oluşturmakta.”
Çeviren : AylinER
http://neurosciencenews.com/neural-activity-free-will-neuroscience-1089/

Senkronize Beyin Dalgaları Hızlı ve Çabuk Öğrenmeyi Sağlıyor
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İnsan zihni bir düşünceden diğer düşünceye geçtiği için, yeni bilgiyi hızlı ve çabuk bir şekilde özümseyip, analiz
edebilir. MIT nörobilimcilerinin yeni yaptığı bir çalışmada, bu çabuk değişen beyin hallerinin, belki de beynin farklı
bölgelerinin senkronizasyonun kodlanmasından kaynaklandığı açıklanmakta.
Araştırmacılar, farklı noktasal kalıpları kategorize etmeyi öğrenmeye maymunların beyinlerinin iki bölgesi
(prefrontal korteks ve striyatum) dahil olduğunu ve beyin dalgalarını yeni iletişim devreleri oluşturmak için
senkronize ettiğini açıklıyorlar.
MIT’de Nörobilim profesörü olan ve bu araştırmanın neticelerini de 12 Haziran 2014 sayılı Neuron dergisine yazan
baş yazar Earl Miller şunu ifade ediyor: “Öğrenme sırasında bu iki sistemin etkileşiminin direk kanıtını gördük
ki, bu daha önceleri görülmemiş bir şeydi. Kategorileyerek öğrenme bu iki kısım arasında yeni fonksiyonel
devrelere yol açıyor ve bu fonksiyonel devreler de ritm-tabanlı devrelerdir ki, işte bunlar anahtarbir rol
oynuyor, çünkü nörobilim sisteminde bu nispeten yeni bir kavram.”
Her biri kendi elektrik sinyalini üreten beyinde milyonlarca nöron var. Bu kombine sinyaller, elektroansefalografi
(EEG) tarafından ölçülebilen beyin dalgaları diye bilinen salınımlar yaratıyor. Araştırma ekibi, prefrontal korteks
(beynin ana komuta merkezi) ve striyatumdan(alışkanlık oluşumunu kontrol eden bölüm) gelen EEG kalıpları
üzerine odaklandılar.
Miller açıklamasına şöyle devam ediyor: “Beyin-dalga senkronizasyonu fenomeni, sinapslar arasında ya da
nöronlar arasındaki bağlantılardaki değişimlere muhtemelen öncü olmaktadır.” Bu işlem “sinaptik plastisite”
olarak bilinir ve Miller, bu sinaptik plastistenin de insan zihninin esnekliğinin sebebi olduğunu düşünmek için çok
zaman harcanması gerektiğini düşünmekte.
DUYURU
MIT’in Piscow Öğrenme ve Hafıza Ensitüsü’nde çalışan Miller: “An ve an düşüncelerinizi değiştirebiliyorsanız,
bunu sürekli olarak yeni bağlantılar oluşturup,ve beyininizde onları ayrı kısımlara ayırarak yapıyor
olamazsınız.Plastisite o tarz bir zaman ölçeğinde gerçekleşmiyor. Şu anda sahip olduğumuz düşüncelere denk
düşmesi ve uyumlu olması için devrelerin dinamik bir şekilde ayarlanmasının bir yolu olmalı ve eğer bir sonraki
anda fikrimizi değiştirirsek, o devreler bir şekilde ayrılıyor olmalılardı. Biz, beynin belki de senkronize olmuş beyin
dalgaları ile bunu yaptığını düşünüyoruz. ”
Beraber uğuldama
Miller’ın laboratuvarında yapılan daha önceki çalışmada;kategorisel öğrenme sırasında, striyatumdaki nöronların
daha önce aktif olduğu ve bunu prefrontal korteksteki daha yavaş nöron aktivitesinin takip ettiği tespit edilmişti.
Miller: “ Striyatum basit şeyleri çok çabuk bir şekilde öğreniyor ve ondan sonra da onun çıktısı daha büyük
resmi kademe kademe kavraması için prefrontal korteksi çalıştırıyor. Striyatum, bulmacanın parçalarını
öğreniyor, sonra da prefrontal korteks bulmacanın parçalarını biraraya getiriyor.”
Bu yeni çalışmada, araştırmacılar bu aktivite kalıbının gerçekten de prefrontal korteks ile striyatum arasındaki
letişimi yansıtıp yansıtmadığını ya da her bir kısmın bağımsız çalışıp çalışmadığını incelemek istediler. Bu inceleme
için, maymunlar nokta kalıplarını iki kategoriden bir tanesine işaretlemeyi öğrenirken, araştırmacılar onların EEG
sinyallerini ölçtüler.
İlk önce, hayvanlara her iki kategoriden sadece 2 farklı örnek ya da sembol gösterildi. Bu örnekler ya da semboller
gösterildikten sonra her seferinde semboller katlanarak eklendi. İlk başlarda, hayvanlar hangi sembolin hangi
kategoriye ait olduğunu basitçe ezberleyebiliyorlardı. Ancak, semboller hayvanların ezberlemesi için çok fazla bir
sayıda gösterilince, onlar her bir kategoriyi niteleyen, karakterize eden genel özellikleri de öğrenmeye başladılar.
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Deneyin sonunda, 256 adet değişik sembol gösterdiklerinde, maymunlar bunları doğru bir şekilde kategorize etmeyi
başardılar.
Maymunlar ezberden kategorileri öğrenmeye geçtiklerinde, araştırmacılar onların EEG kalıplarında uyuşumlu, eş bir
değişim gözlemlediler.Miller bunun üzerine şunları ifade eder: “Prefrontal korteks ve striyatum tarafından bağımsız
olarak üretilen “Beta bantı” olarak bilinen beyin dalgaları, birbiri ile senkronize olmaya başladı.Bu da bize bu iki
kısım arasında iletişim devresinin oluştuğunu anlatmaktadır.”
Bir süre sonra,hayvan iki kategoriye çakılıp kaldığı için, prefrontal korteks ve striyatum arasında iki ayrı devre oluştu
ve her biri de iki kategoriden bir tanesi ile uyumluydu.
Almanya’daki Hamburg-Eppendorf Tıp Merkezi Üniversitesi’nden fizyoloji prof. Andreas Engel bu konuda şunları
ifade ediyor. “Bu çalışma, prefrontal korteks ve striyatum arasındaki eşleşmenin kategori oluşmasında anahtar rol
oynadığını açıklayan dataya sahip olması açısından bir ilk.”
“Bilginizin Genişlemesi”
Daha önceki çalışmalarda, bilişsel iş gerektiren işlem sırasında, frontal korteks ve görsel korteks arasında artan bir
senkronizsayon olduğu açıklanmaktaydı. Ancak, Miller ve ekibin çalışması belirli senkronize-eşzamanlı
kalıpların belirli düşüncelere bağlı olduğunu göstemesi açısından bir ilk.
Miller ve Antzoulatos ayrıca, prefrontal korteks bu kategorileri bir kere öğrenip de striyatuma gönderdiğinde, yeni
bilgi girdiği için ve daha geniş bir öğrenme oluşması için daha ileri modifkasyona,
değişime uğradığını göstemişlerdir. Bu iterasyon-yineleme tekrar tekrar oluşur.
Miller: “İşte bu açık-uçlu/ucu açık insan düşüncesini nasıl elde ettiğimizi gösterir.Her an bilginizi
genişletmektesiniz.Prefrontal korteksin kategorileri öğrenmesi oyunun sonu değil.Korteks bu yeni kategorileri
öğreniyor ve ondan sonra da sanki beyin için genişleyeceği yepyeni bir materyal gibi, striyatuma doğru yollayacağı
kategorilerin devrelerini oluşturuyor.”
Bunu takip eden çalışmalarda, araştırmacılar şimdi beynin daha soyut kategorileri nasıl öğrendiğine ve bu tip
soyutlukta prefrotal korteks ve striyatumun aktiviteleri nasıl yansıyacağını incelemekteler.
Bu araştırma Ulusal Zihin Sağlığı Merkezi tarafından finanse edilmiştir.
Çeviri : AylinER
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140612121354.htm?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Ftop_news%2Ftop
_science+%28ScienceDaily%3A+Top+Science+News%29
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Bipolar bozukluk intihar nedeni

Gün içerisinde yaşadığımız olaylar sonucu duygu dünyamızda hepimizin iniş ve çıkışları olur. Duygularımız heyecan,
üzüntü, sevinç, öfke, hüzün, coşku arasında değişebilir. Fakat bipolar bozukluğu olanlarda bu durum, günlük
olaylardan veya yaşananlardan tamamen bağımsız şekilde başlayan ve devam eden yoğun duygu durumu
değişiklikleri şeklindedir. Bu değişiklikler, kişinin işlevlerini ve yaşamını etkiler.
Eskiden manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen bipolar bozukluk, daha çok bahar aylarında
ortaya çıkar. Araştırmalar göstermektedir ki, bipolar bozukluk her yaşta ve cinsiyette görülebilir. Kişilerin eğitimi,
sosyal durumları vb. durumlar ile ilgili değildir. Genellikle ergenlik dönemi ve erken erişkinlikte başladığı gibi,
rahatsızlık belirtileri her yaşta görülebilir. Bu bozukluk tedavi edilmediği takdirde, kişinin sosyal yaşamını etkilediği
gibi kişiyi intihara kadar da götürebilen ciddi bir ruhsal rahatsızlıktır. Bipolar bozukluğu olan kişi, duygu
durumundaki aşır yükselmelerden (mani) çöküşlere (depresyon ) ve yine yükselmelere dönüşen, aralarda normal
duygu durum dönemleri de bulunan dalgalanmalar yaşar. Bu bahsettiğim tablo çok yıpratıcıdır. Bununla birlikte
kişiden kişiye değişiklikler de gösterebilir. Dramatik ruh hali değişimleriyle birlikte, bipolar bozukluğu olan
kimselerin düşüncelerinde de bozukluklar olabilir (Algılarında çarpıklıklar, sosyal fonksiyonlarda bozulmalar gibi).
GENETİK GEÇİŞ VAR MI
Bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunan çeşitli nedenlerin olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda, en
önemli neden olarak bipolar bozukluğun kalıtım yoluyla geçtiğidir. Ayrıca araştırmalar, bu rahatsızlıktan mustarip
olan kişilerin üçte ikiden fazlasının bipoları veya depresyonu olan, en az bir yakın akrabası olduğunu da
söylemektedir. Bununla birlikte çalışmalar, bu rahatsızlığı yaşayanlarda bazı biyokimyasal sorunlar olduğunu ve
bunun genler yoluyla taşındığının da altını çizmektedirler. Bipolar bozukluktan mustarip olanların çoğunda
yaşadıklarına ek olarak başka rahatsızlıklar da görülür.
HİPOMANİ
Maninin biraz daha hafif halidir ve belirtileri yakınları tarafından fark edilebilir. Kişi bu duygu durumundan
memnundur. Fakat manide olduğu gibi hayatı zora sokmaz. Bununla birlikte bu dönemin hemen ardından mani veya
depresyon başlayabilir.
– Depresyon dönemindeki bulguları ise; Umutsuzluk, çaresizlik, geleceğe ilişkin olumsuz düşünceler Kendine bakımı
azalır.
– Kişi çok uyumaktan veya uyuyamamaktan ya da sabah erken kalkmaktan şikayet eder,
– İştah kaybı veya artışı görülür.
– İntihar düşünceleri olabilir.
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ENERJİ AZALMASI YAŞANABİLİR
Üzgün, kederli hisseder, zevk aldığı şeylere karşı ilgisini kaybeder. Karma dönem: Mani ve depresyon belirtilerinin
aynı zamanda yaşanmasıdır. Bir karma dönemde Kişi manik dönemde olduğu gibi kendisini coşkulu fakat aynı
zamanda kendini kederli ve çökkün de hissedebilir.
– Bipolar konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir;
– Bipolar bozukluğun da psikiyatrist tarafından düzenlenecek ilaç tedavisiyle psikoterapi oldukça önemlidir.
– Tansiyon hastalığı gibi yaşam boyu süren bir hastalıktır. Bu bozukluktan mustarip olan kişi ve ailesi hastalık
konusunda bilgi sahibi olmalı ve bu bozuklukla yaşamasını öğrenmelidir.
AŞIRI HEYECANLI OLABİLİRSİNİZ
– Mani; Kişinin ruhsal açıdan aşırı hareketli ve uyarılmış halde bulunmasıdır.
– Mani belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ama genellikle kişi aşırı heyecanlıdır.
– Kişinin bedensel süreçleri hızlanmış ve çok keyiflidir. Enerjisinde artış, uykuya gereksinim duymama, yorgunluk
hissetmeme gibi kişiye çok iyi gelen duygularla başlar. Aynı zamanda kişi son derece konuşkan, daha girişken, atak,
diğer taraftan çok da fevri olabilir.
– Ayrıca mani döneminde kişinin giyim kuşamı da farklılaşabilir. (Renkli ve garip giysiler gibi) Düşünce akışındaki
hızlanma çağrışmaların artmasına dolayısıyla kişin konuşma tarzı, karşıdaki kişinin takip etmede zorlanacağı ölçüde
”daldan dala atlama” şeklindedir.
– Mani döneminde genellikle kişinin muhakemesi bozulur ve ani davranışlarda bulunabilirler. Ayrıca bu dönemde
hezeyanlar ve halüsinasyonlar (sesler duyma veya görüntüler görme) gibi belirtiler de görülebilir.
MANİK DÖNEMDE EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER
– Uygunsuz coşku ve asabiyet
– Artan konuşma hızı ve/veya yüksek ses
– Düşüncelerde hızlanma, kopuk ve acele düşünceler
– Çok az uykuya rağmen fazla enerji
– Artan seksüel arzu, fazla para harcama, aşırı miktarda iş yapma
– Kendini güçlü, önemli ve diğerlerinden üstün görme.
kaynak: http://www.ensonhaber.com/bipolar-bozukluk-intihar-nedeni-2014-06-14.html

Farkındalık Meditasyonu Beyninize Ne Yapmakta?
Bunu okurken, ayak parmaklarınızı oynatın. Ayakkabınıza doğru parmaklarınızın itildiğini ve ayaklarınızın ağırlığını
hissedin. Ayaklarınızın şu anda gerçekten de neye benzediğini –ağırlığını— düşünün.
Eğer farkındalık meditasyonunu şimdiye kadar hiç duymadıysanız, tebrikler, biraz önce bir tanesini gerçekleştirdiniz.
Öncesine göre çok daha fazla kişi bu tarzda bir çeşit stress- giderici meditasyon yapmakta ve araştırmacılar bu tarz
meditasyonu düzenli olarak yapanların beyinleri üzerinde bazı, oldukça olağandışı etkiler keşfediyorlar.
Orijinali Budist medistasyon tekniği olan bu meditasyon, son yıllarda “farkındalık meditasyonu” olarak bir şekilde
seküler terapilere ve kurslara dahil olmuştur ve çoğunda şimdiki an’a ve basit anlamda duyguların ve düşüncelerin
gelip ve akıp gitmesine odaklanılmaktadır.
Bu farkındalık meditasyonu, endişe ve depresyonu gidermede yararlı bir terapi olarak yaklaşık 10 yıldır kabul
edilmektedir ve GetSomeHeadSpace.com gibi farkındalık oluşturmayı gaye edinmiş internet siteleri milyonlarca
abonenin ilgisini çekmektedir. Bu farkındalık meditasyonu, okullar, spor takımları, askeri ünitelerin performans
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geliştirmek için keşfettiği bir yöntemdir ve kronik ağrı çekenlere, bağımlılara ve kulak çınlamasına sahip olanlara da
yardım etmede umut vadetmektedir. Ayrıca farkındalık meditasyonunun, huzursuz bağırsak sendromu, kanser ve HIV
gibi belirgin fiziksel semptomlar gösterelere yardım olduğunun bazı kanıtları mevcuttur.
Ancak bu zamana dek, her hafta yapılan bir kaç saatlik sessiz meditasyonun nasıl ilgi çekici ölçüdeki zihinsel ve
fiziksel etkilere neden olduğu konusunda çok az şey bilinmektedir. Şimdi,farkındalık konusundaki popülerite
arttığından, beyin görüntüleme tekniklerinin ortaya koyduğu şey; bu eski uygulamanın, beynin birbiri ile
sürekli iletişimde olan beynin farklı bölgelerinin tamamıyla değişebileceğidir.

Korku Yok
MRI taramaları 8 haftalık bir farkındalık meditasyonu sonrasında beynin “kaç ya da savaş” merkezi olan
amigdalanın küçüldüğünü göstermektedir. Korku ve duygu ile bağdaştırılan beynin bu başlıca bölgesi, bedenin strese
verdiği tepkiyi başlatmada yer almaktadır.
Amigdala küçüldüğünde, farkındalık, konsantrasyon, karar verme gibi yüksek beyin fonskiyonları ile bağdaştırılan
prefrontal korteks daha fazla kalınlaşır.
Bu bölgelerdeki “fonksiyonel bağlantısallık”–örneğin; ne sıklıkla aktive oldukları gibi—da değişir. Amigdala ile
beynin gerisi arasındaki bağlantı zayıflarken, dikkat ve konsantrasyonla ilişkili alanlar daha çok güçlenir.
Pittsburgh Üniversitesi’nde farkındalık konusunda çalışan araştırmacı Adrienne Taren şunu ifade ediyor: “ Değişim
ölçütü, bir kişinin yaptığı meditasyon saati ile bağlantılıdır. Araştırmadan elde ettiğimiz tablo; farkındalıklı
meditasyonunu daha üst seviyede beceri kazanmasının artmasına yol açar, prefrontal korteks bölgelerindeki
düşük düzeydeki beyin aktivitelerini de regüle der.
Bir başka deyişle, strese karşı ortaya konan daha dikkatli tepkiler,ilk-başlıca ortaya koyduğunmuz tepkilerin
yerine geçer.
Taren şu açıklamada bulunuyor: “Pek çok aktivite prefrontal korteksin çeşitli kısımlarının boyutunu arttırır.
Örneğin; video oyunları. Zihnimizin “stres merkezi” ile bağlantısının kesilmesi bir ölçüde fiziksel olduğu kadar
zihinsel sağlık açısından da yararlıdır. Ben, farkındalık meditasyonunun HIV’i tedavi edeceğini ya da kalp
rahatsızlığını önleyeceğini kesinlikle söylemiyorum.
Ancak, stres ve iltihapların biyogöstergelerinde bir indirgeme, bir azalma olduğunu gözlemledik. C-reaktif
proteinler, interlökin 6 ve kortizol gibi göstergelerin hepsi bu hastalıklarla alâkalıdır.”
Acıyı Hissetmek
Araştırmacılar, farkındalık meditasyonu yapan uzmanların- ustaların acıyı deneyimlerkenki durumlarını
incelediklerinde, işler daha da ilginç bir hal alıyor.İleri seviye meditasyon yapanlar acıyı hiç yapmayanlara göre
belirgin bir şekilde çok daha az hissettiklerini bildirmekteler. Ancak, onların beyin taramalarında acı ile bağdaştırılan
bölgelerinde meditasyon yapmayanlarınkine göre kısmen biraz daha fazla aktivite gözükmektedir.
Almanya, Leipzig, Max Plank İnsan Bilişsel ve Beyin Bilimleri Enstitüsü’nde postdoktora yapmakta olan Joshua
Grant şunu ifade ediyor: “Beyinde daha az aktivite gözlemlediğimiz bu durum, acıyı dindirmede ilaçların da
dahil olduğu herhangi bir klasik modele uymamakta. Farkındalık meditasyonu ustaları, beyinlerinin
uyarıcıları değerlendirme, duygu ve hafıza ile ilgili bölgelerinde “yoğun” aktivite
düşüklüğünü göstermektedir.
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Meditasyon yapanlarda normalde fonksiyonel olarak bağlantılı olan ön singulat korteks (acının duyumu ile ilgili
bağdaştırılan bölge) ve prefrontal korteksin bölümleri olan bu iki bölgenin “ayrık– bağlantısız”gözüktüğü ortaya
çıkmıştır.
Grant şunları da ifade ediyor: “Zen uygulayıcıları, uyarımın sıkıntısını, normalde birbiri ile iletişimde olan
beynin bu iki bölgesi arasındaki bağlantıyı değiştirerek, ortadan kaldırmayı ya da azaltmayı başarmışlardır.
Onlar kesinlikle deneyimi engellemiş gözükmemekteler. Onun yerine,bu deneyimi ıstırpalı yapmayacak bir
düşünce procesisine yönelerek, bu acıyı kendilerine hissettirmiyorlar.”
Zen’i Hissetme
Şunu da not etmekte yarar var; bu çalışma, meditasyon uzmanlarını test etmiş olsa da, onlar bu çalışmada meditatif
bir halde değiller,—acıyı azaltma etkisi sizin kendinizi transa geçirip de başaracağınız bir şey değil— onun yerine,
onların algılarında kalıcı bir değişim gözükmektedir.
Grant bu konuda şunu söylüyor: “Özellikle onlara meditasyon yapmamalarını söyledik.Onların beyinlerinde çok
büyük bir fark mevcut.Meditasyonda uzman olanların referans değerler durumları farklı.”
Meditasyonda uzman olanlar hakkında yapılan diğer çalışmalar(en az 40bin saat uzmanlık düzeyinde farkındalık
çalışması neticesinde) göstermiştir ki; bu çalışmayı yapanların beyin taramalarında; onların dinlenme hallerindeki
beyin durumları normal kişilerin meditasyon yaptıkları zaman ile benzerlik göstermektedir.
Taren şunları ifade ediyor: “Bu seviyedeki uzamanlıkta, pre-frontal korteks beklenenden daha büyük değildir.
Aslında, boyutu ve aktivitesi tekrardan düşmeye başladı. Bu sanki düşünme olağan, otomatik birşey ve
konsantrasyon gerektirmemeyen bir durum.”
Halâ keşfedilecek daha çok şey var.Özellikle, beyin şimdiki anı kavradığında neler oluyor? ve farkındalığın insanlar
üzerinde başka ne gibi etkileri olabilir?…
Teknik üzerindeki araştırma daha emekleme, başlangıç döneminde ve beyin görüntülemenin tam kesin olmama
halinde, araştırmacıların beynin farklı bölgelerinin ne yaptığı konusunda varsayım yapmaları gerekiyor.
Hem Grant, hem de Taren ve diğerleri, stres-azaltmanın diğer metodları, farkındalığın etkilerinden ayırmayı hedef
alan emsalsiz, eşi görülmemiş geniş bir çalışmanın ortasındalar.
Taren: “Farkındalığın etkileri konusunda oldukça heyecanlıyım. Stres büyük bir problem ve insan sağlığına
çok büyük etkisi olduğu için, bu araştırmanın sipiritüel birşeyden uygun bilim ve klinik kanıtlara doğru
yöneldiğini görmek harika. Biraz rahatlamayı becermek ve zihnimize odaklanmak gittikçe önemli olmakta.”
Belki de yeniçağ, meditasyonun kısmi-sipiritüel yan anlamları, şu ana kadar farkındalığın, artan bir şekilde
çılgınlaşan dünyamıza bir çare olmasını engellemiştir. Araştırmalar bu algının üstesinden gelmemize yardımcı oluyor
ve belki de 10 dakikalık farkındalık meditasyonu yakında kabul görmeye başlanıcak ve tıpkı spora gitme ya da
dişlerimizi fırçalama gibi stresi yenme pratikleri bizim günlük sağlık rejimimiz, düzenimiz olacak.
Çeviren ; AylinER
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2014/06/12/what-does-mindfulness-meditation-do-to-your-brain/
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Sessizlik Teorisi
Michael Brooks bildiriyor: “Büyük Patlamayı Unutun,
Evrenin Oluşumu Oldukça Sessiz Bir Durum”

Herkes bilir ki , uzayda kimse senin çığlığını duyamaz. Çok az insan kozmik sessizliğin ne kadar derin olabileceğini
fark eder… Evrenin varoluş an’ındaki sessizlik hakikatten de olağandışıydı. O an, hiçbirşeyin ve hiçbir yerin
bağlantıda olmadığı tam bir izolasyondu. Eğer çığlık atsanız, dudaklarınızdan dışarı yayılamazdı bile…
Fransa Joseph Fourier Üniversitesi ‘nden kozmolog Aurelien Barrau şunu ifade ediyor: “Uzaydaki her nokta kendi
içinde bir yaşam sürmekte.”
Bu açıklama bizim düz ve süreklilik halinde gözlemlediğimiz her zamanki uzay-zaman resminden radikal bir şekilde
farklılık gösteriyor ve araştırmacılar, Einstein’ın genel relativite teorisine dayalı evreni anlamadaki mevcut teoriye
kuantum teorisini dahil etmeye çalışıyorlar. Yıldızların ve galaksilerin ölçekleri üzerinden yerçekimini bu şekildeki
açıklamak işe yaramaktaydı ancak iş evrenin tüm tarihçesine geldiğinde, bu teori eksik kalmaktaydı.
Kozmosta zamanda geri gittiğimizde, şeyler daha yakına gelir ve çekim daha güçlenir.Genel göreceliğe göre, kozmos
“teklik” diye adlandırılan, uzay ve zamanın radikal bir şekilde bükülüp, fiziğin iflas ettiği sonsuz yoğunluğun bir
noktasından meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bu teori tek başına evrenin doğuşu hakkındaki tüm hikayeyi anlatamaz.
Şeyler küçülmeye başladığında kuantum teorisi bu konunun kralı kesilir. O zaman, herşeyin başlangıcını tarif etmek
için, bu iki teoriyi, tek bir kuantum yerçekim teorisi şeklinde birbirine bağlamamız gerekmektedir.

Olmaz diye duymuş olabileceklerinizin tersine, bunu yapmanın yolları var. Örneğin; sicim teorisi en çok bilinen teori.
Bu teori, yoğun parçacık diziliminin çekimin de dahil olduğu kuvveleri ve maddeyi nasıl bir boyutlu sicimlerin
titreşimlerine indirebildiğini tarif etmekte. Ancak , bu teori bize uzay ve zamanın temel doğası hakkında çok fazla bir
şey anlatmamakta. Dolayısıyla, son yıllarda bu konuda pek çok alternatif de ortaya altılmıştır.
Daha erken olmasına rağmen, bu teorilerden herhangi birinin en detayına kadar işe yarayıp yaramayacağını
bilmiyoruz ama şimdiden bazı büyüleyici sonuçlar da görmekteyiz. Bunların içinden en baştan çıkartıcı olanı; en
azından tamamen bağımsız 3 kuantum teorisinin kozmosu birşeyle gümbürdetmesi… biz buna “sessizilik anı”
diyoruz.
Zamanda geri gittiğimizde, uzayda her bir noktanın diğer noktalar ile kopuk olduğu bir “an”a ulaştığımızı
düşünelim.. Bu hiç birşeyin –ses yok, bilgi yok, ışık yok– onların arasında seyahat etmediği anlamına gelir. O
sessizlik anı, en eski hikayenin yeni anlatımını belki de bize verir..
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Davis, Kaliforniya Üniversitesi’nden Steven Carlip, çeşitli yollardan kuantum çekimine ulaşıldığını ve birleşildiğini
tespit eden ilk kişilerden birisidir. 2012 yılında, kendisi tüm teorileri bir araya getirdi ve evren o sıcak ve yoğun
başlangıcına geri gittiği için, pek çok teorinin bir ya da iki uzaysal boyuta yayıldığını buldu. Bir başka deyişle,
başlangıçta geometri radikal bir biçimde farklı gözükmekteydi.
Sessizlik an’ı daha öteye gidiyor ve uzay ve zamanın tamamiyle sona eriyor olduğu gözükmekte. Aslında bu an’ın
nasıl ve ne zaman olduğunu bulmak olukça güç. Ancak, bunun ilk en eski-primordiyal kuantum dalgalanmadan
meydana gelmekte olduğu gözükmekte.
Carlip ve meslektaşları, genleşen yerçekimi adı altında sicim teorisinin bir yan ürününün hesaplarını yaptılar. Onlar
evrenin ilk 10 üzeri -43 saniyesinde uzayın ayrı ayrı parçalara bölündüğünü gösterdiler. Her bir parçası da kendi
varlığınının dışında bir şeyi deneyimlemiyordu.
Aynı şey, evrenin üçgen temelli piramide benzer uzay- zaman biçimli öğelerden oluşan nedensel dinamik üçgenleşme
(CTD) teorisinde de olmaktadır. Genel göreceliğin söylediği gibi piramidler kütle ve enerjinin mevcutiyetinden
kaynaklanan bir şekilde birbirine geçerek, uzay ve zamana bir eğim, bir bükülme vermekte.
Sessiz Bir Doğum
CDT teorisinde, uzay-zaman parçaların hepsi de farklı olabilir ve bilgisayar simulasyonları, milyarca farklı yolla
onları birleştirebilir. Farklı çıktıları karşılaştırma fikri çoğu kez ortaya çıkan senaryoları tanımlamayı sağlar. Bunlar
yüksek ihtimalle evrenin tarihçeleridir. Hollanda, Radboud Üniversitesi ‘nden bu teorinin yaratıcılarından bir olan
Renate Loll şunu ifade ediyor: “Bizim bu simulasyonlarımızın evrenin, şeyleri elle ayarlamadan, o ilk tekliğe
yakın nasıl davrandığının işaretlerini bize verecektir. Gerçi, ilginç bir biçimde, belirli seçeneklerin
kombinasyonları neticesinde tamamen farklı evrenler meydana gelmekte—buzdan buhara birbirinden farklı
farklı.”
CDT’sinde evren üç ayrı fazdan birinin içinde mevcut olabilir. Farklı bölgelerin birbiri ile bağlantılı olduğu ve her
birinin sinyaller ve kuvveler vasıtası ile davranış ortaya koyduğu bir tanesi var ki o bize çok tanıdık. Bir diğeri ise,
herşeyin etkili bir şekilde diğer herşeyin parçası olan homojen yığın olan bir evren. Uzay-zaman öğelerinin tamamen
bağlantısız olduğu 3. opsiyonda her parça tek, yalnız. Bir başka deyişle, sessizlik anı.
Bunu söylemek için hayli erken olmasına rağmen, evrenin bu fazlar arasında hareket etmiş olabilceği fikri kuantum
yerçekimin habericisi olabilir. İsveç, Stockholm’daki Nordic Teorik Fizik Enstitüsü’nden Sabine Hossenfelder şunu
ifade ediyor:
“Evrenin başlangıcı bizim kuantum yerçekimine en güvenilir giriş kapımız. Evrenin başlangıcındaki bu faz
bağlantısını, geçişini inceleme bizim uzay ve zamanın temel olarak ne olduğunu dair anlayışımızın artmasına
izin verecektir.”
Sessizlik anının en çok açığa çıkışı “Döngü Kuantum Yerçekimi” diye bilinen teori vasıtasıyla olur. Bu
teoride, uzay ve zaman, örgüler ve düğümler şeklindeki bir dokudan meydana gelmiştir. İpliklerin birbirine, iç içe
geçmiş şekli, parçacık ve kuvveleri yaratır.
Bir yolla, araştırmacılar, dögü kuantum yerçekiminin eşsiz bir şekilde kozmik tarihi şekilllendirdiğinin yollarını
bulmaya çalışan ve araştıran “Döngü Kuantum Kozmoloji(LQC)” ile teoriyi geçerli kılmaya çalışıyorlar.
LQC, örgü ve düğümlerin evrenin başlangıcındaki yüksek enerji ve yüksek yoğunluk altında nasıl başa
çıkabildiğini görmeyi deniyor.
Barrau ve meslektaşları geri gidip LQC ile evrenin patlamasına baktıklarında, onlar ışığın geçişinin yavaşladığı
durumlar gördüler. Onlar herşeyi iyice sıkıştırmaya devam edip,daha sıcak ve daha yoğun bir hale getirdiklerinde,
LQC kozmos neticede öyle bir noktaya ulaştı ki, o noktada ışık dahi seyahat edemiyordu. Eğer ışık seyahat edemezse,
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iletişim olamaz, hiç bir güç aktarılamaz ve her kısımdaki uzay- zamanın diğer her bir bölge ile bağlantısı kesik olur.
Bu da bir başka sessizlik an’ıdır.
Araştırmacılar modellerini çok da ciddiye almıyorlar. Barrau şunu ifade ediyor: “Ortaya pek çok varsayım
atmamız gerekmekte.”
—————-——————————————————————————–
Masa Üstü-Laptopta Yaratılan Kozmoloji
Evren büyük patlama ile başlamayıp da sessizlikle mi başladı? Bunu kontrol etmek o kadar kolay bir şey değil. Ancak
bir tane baştan çıkarıcı olasılık var, ve bu da şaşırtcı bir kaynaktan gelmekte: görünmezlik pelerini olarak geliştirilen
yapay materyaller.

Sözde bu metamalzemeler radyasyonla garip şeyler yapmakta. Çoğu malzemeler mikrodalga ya da görülür ışığı bir
yöne yöneltirken, metamalzemeler bunu ters yöne bükebiliyor. Ayrıca, evrenin ilk zamanlarındaki enerji
yoğunluğundaki değişimlerin yaptığı gibi, onlar da aynı şekilde onları yavaşlatıp, hızlandırabiliyor.
Bu şu demek; metamalzemeler, masaüstü-laptopta yaradılışın ilk anlarındaki evrimsel durumların simulasyonunu
yaratabilirler. Maryland Üniversitesi’ndeki laboratuvarında Igor Smolyaninov, bu tarz masaüstü-laptopta
yaratılan evrenler üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Kendisi bir sıvıda bekletilen sütunlardan oluşan manyetik
parçacıklardan metamalzeme yapmakta ve onların derecelerini de değiştirerek, çoklu evrenlerde evrenlerin açığa
çıkşı ve yok oluşunu tetikleyebiliyor.
Polonya, Krakow’daki Jagiellonian Üniversitesi’nden Jakub Mielczarek, Smolyaninov’un deneyine ve kuantum
yerçekimine paralel noktaya işaret etmektedir. “Bunun eşdeğeri, diyor, Karakow ; “Rastgele bir şekilde
yönledirilebilinen ya da hizalanabilen “spin–dönme” atomların içerisindeki bu çeşit manyetik materyallerin sahip
olduğu bir özelliktir ve spinler rastgele olduğunda ki bu belirli bir derecenin altında olur, o zaman manyetik alan ağı
olmaz. Gerçi, dereceyi düşürdüğünüzde, spinler bir tane yaratmak için hizalanırlar.
Benzer bir şekilde, sıcak parçaların, külçelerinin, evrenin ilk zamanlarında rastgele hizlanması olasıdır ki bu da dört
boyutlu bir zamanı olmayan, uzayı olan bir kozmos oluşturur. Evren soğudukça, belki de yönlülük açığa çıkarak
bizim zaman dediğimizi refere eder. Mielczarek’in bu geçisi laboratuvarında keşfetmesi, bu tarz faz değişikliklerine
evrenin maruz kalmışlığının gösterebilir.
————————————————————————————————————–
İyimser olmaya sebep bir nokta da “Enflasyon–şişme”nin LQC’nin bir özelliğinden açığa çıkmakta ki bu, merak
uyandırıcı bir şekilde doğal bir yolla açığa çıkıyor. Enflasyon-şişme’nin, ultra-rastgele gelişim süreci olduğuna
inanan kozmologlar, bunun evrenin yaratılmasından sonraki anlarda oluşmuş olacağını düşünmekteler. Büyük
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patlamadan 370.000 yıl sonra oluşan kozmik mikrodalga arkaplandaki bir işaretin keşfedilmesi ile kozmologların bu
inancı, desteklenmektedir.
Standart büyük patlama hikayesi, elle oluşturulan bir enflasyon devresine sahiptir. LQC modelinde, bu “sekme”diye
anlatılan doğal sonuçlar neticesinde oluşur. Bu evrenimizin varoluşundan önceki an’dır; LQC evrenin doğuşunu
herşeyin başlangıcı olarak görmez. 2006 yılında, Louisiana Devlet Üniversitesi’nden Parampreet Singh ve
meslektaşları çalışmaları ile, “dönük kuantum evren” üzerinde zamanı geri çevirdiğimizde, sonuçta örgülerin ve
düğümlerin enerji ile aşırı yüklü olduğu ve uzayı içten dışa döndüren ve yeniden genişlemesine neden olan itici bir
gücün olduğu an’a rastgeleceğimizi göstermekteler.
O Evren herhangi bir uzayda her bir noktada belirgin bir çeşit gücün ortaya konduğu sis, karartı gibi bir özelliğe sahip
olan “skaler–sayıl alan”ın herhangi bir şeklini içerirse, sonuç doğal enflasyon süreci olacaktır. Bu, gözüktüğü kadar
yapay değildir—tüm kozmoloji teorileri çeşitli kuvvelerin tohumu olarak evrenlerine skaler bir alan koyarlar. Barrau
şunları ifade ediyor: “Skaler alanlı hareketli bir evrende enflasyon kaçınılmazdır.Eğer enflasyonun engellemek
istiyorsanız, o zaman durumları çok ince bir şekilde ayralamanız lazım.”
Model hattâ bize enflasyonun ne kadar süreceğini söylebilir de. LQC, kozmolojik olarak gözlemlenen sürenin iki katı
uzunluğunda sürecek bir enflasyon süreci varsaymaktadır. Mielczarek şunu söylüyor: “Bu 10, 10bin ya da 10 trilyon
kere daha büyük olabilir ve ortaya koyacağımız en azından bir değer mevcut. Enflasyonun süresinin
hesaplanabilir olduğu herhangi başka bir model bilmiyorum.”
LQC modeli,eşit ölçüde kutlamaya ve hayrete, dehşete neden olan bir özelliğe sahip. Evreni biraz daha sert bir
şekilde sıkıştırdığınızda, sessizlik an’ın ötesine gidilir, ışık tekrar hareket eder ama garip bir şekilde. Sessizliğin bu
tarafında, hızı hesapların ötesinde, ancak hayal edilebilir bir sayıya ulaşır, negatif sayının kare kökü. Denklemlerde,
bu şu anlama geliyor; zaman gerçekten de uzaya dönüşmekte.
Tüm Yollar Birleşmekte
Pek çoğumuz için bu kavramsal bir problem olsa da, Barrau ve meslektaşları için bu “evreka–buldum!” an’ıdır.
Bunun, Stephen Hawking ve James Hartle’ in teklik hakkındaki öngörüleri ile ahenkli çalışmakta olduğunu dile
getirmekteler. Onlar bunu 4 boyutlu uzay ama zaman olmayan bir evren ile yapmayı başardılar.
Pennsylvania Üniveristesi’ndeki Martin Bojowald gibi diğerleri, bu 4D uzaya geçişi bir problem görmekteler.
Bojowald bu modelin sonuçlarını büyüleyici bulmakta ama Barrau ve meslektaşlarının modellediği kuantum
dalgalanmayı da yanlış yönlendirilmiş ve gerçeklikten biraz uzaklaştırıcı görmektedir.
Ancak itiraf ettiği bir şey de bundan daha iyisinin nasıl olacağını bilmediği. Bojowald şöyle diyor: “Sonuçlar,
insanların hiç beklemediği pek çok meseleyi bize sunmakta.”
Singh de bu konuda iyimser değil. Sessizlik an’ını hakkındaki varsayımların sonuçlarının “çok başlangıç seviyesinde
ve spekulatif” olarak görmekte ve bu konuda şunu söylemekte: “Bu sonuçlar çok prematüre ve gerçek olmayacak
kadar doğru.”
Gerçek evrene karşı bu teorileri düzgün bir şekilde test etmek epey uzun bir zaman alacaktır. En iyi fırsat, kozmik
mikrodalga arkaplan radyasyonunda yatıyor. Örneğin; Avrupa Uzay Ajansı Planck Uydusundan alınan data ile, tüm
uzay boyunca bu radyasyonun detaylı haritası çıkarılıdı. Böyle olsa da, araç Yaradılışın LQC modelini kontrol
edecek hassassiyete sahip değildi. Barrau bu konuda şunu söylüyor: “Planck hesaplamalarının sonrasını
beklemeliyiz.”
Carlip de bu spekülasyona dahil olduğunda, şunu düşünüyor; BICEP2 teleskopu ile en son haritalanan kozmik
mikrodalga arkaplanda kaybolan boyutlar ve büyük sessizliğe uyan incelenecek alanlar olabileceğini ve bazı
gözlenebilir, ölçülebilir işaretlerin muhtemel olduğunu da dile getiriyor.Ama yine de bunun nasıl gözükebileceği
konusunda hiç bir fikri olmadığını da hemen sözlerine ekliyor.
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LQC araştırmacıları da henüz görülebilir birşeyin olmadığı konusunda hem fikir. Ancak, bazı ipuçlarının sıkı bir
şekilde laboratuvardan gelmekte olduğunu da dile getiriyorlar. (Bakınız bu makaledeki Masaüstü Kozmoloji
Kısmına)
Çeşitli Kuantum Yerçekimi modelleri arasındaki sinerji bu alanın keşfedilmesine devam edilmesinin iyi bir sebebi.
Singh, uzay-zamanın kuantumdan klasiğe dönerken, LQC ve CDT arasındaki rezonansa da işaret etmekte. Onlar
farklı başlangıç noktalarından açığa çıksalar da, evrenin belirgin bir şekilde genişleme fırsatı bulmasından önce, her
iki yaklaşımın da tam bir klasik uzay-zaman modeli ortaya koymakta olduğunu dile getiriyor. Singh şunu ifade
ediyor: “ Bu muhtemelen bize şunu söylüyor; bu sonuçlar, uzay-zamanın kuantum doğası hakkında daha derin
bir gerçeği yansıtmaktadır.”
Hossenfelder de çok bu özellikler ve ortaklık hakkında çok heyecanlı ve şunları belirtiyor: “ Her bir yaklaşımın
leyhte ve aleyhte durumları var. Ancak farklı yollar bize benzer sonuçlar sunuyorsa, o zaman kesinlikle
bunlara dikkatimizi vermeliyiz.”
Bu birleşme bize bir şey söylüyor gibi ne dersiniz: Shh(Sessizlik)…
Çeviren: AylinER
http://www.newscientist.com/article/mg22229731.800-goodbye-big-bang-hello-big-silence.html

Aktif Beyin için Yürüyüş ..
Aşağıdaki resim, Illinois Üniversitesi doktoru Chuck Hillman tarafından çekilen bir MR görüntüsü…
Soldaki resim, beynin hareketsiz bir oturuştan sonraki görüntüsü
Sağdaki resim ise, 20 dakikalık bir yürüyüşten sonraki görüntüsü…

Görüldüğü üzere yürüyüş beyin aktivitesini hatırı sayılı derecede artırıyor ve hareketliliğin olduğu bölge
genellikle mutlulukla ilişkilendiriliyor.
2009 yılında İsveç’te yapılan araştırmalar da kalp atışlarını hızlandıran egzersizlerin beyin gücünü artırdığını
kanıtlamıştı.
Aynı şekilde 2011′de ABD’de yaşlılar üzerinde 1 yıl süreyle yapılan deneylerde; kalp atışlarını belli bir ritimde
tutarak günde 40 dakika yürüyüş yapan kişilerde beyindeki hiokampüsün büyüyüp, hafızanın arttığı; pasif gruptakilerde
ise hipokampüsün küçüldüğü gözlemlendi.
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Wifi manyetik dalgalar
Etrafımızı saran Wi-Fi: Titreşimli görüntüler kablosuz ağların etrafımızda süzülerek nasıl yayılp, bizi sarmaladığını açığa
çıkarıyor…

-Newcastle Üniversite’sinden bir öğrenci Wi-Fi ‘yi “gösteren” görüntüler elde
– Luis Hernan Wi-Fi’nin gücünü ölçücek bir program yarattı.
-Daha sonra kablosuz ağları göstermek için uzun-pozlanmış fotoraflar çekti.
-Sonuçlar büyüleyici şekillere sahip renklerin müthiş sıralanışı…
-Ayrıca diğer benzer görüntülerin çekilebileceği bir aplikasyon da yayınladı.
Bir öğrenci, bağlı olduğumuz ağların bizimle bağlantılarının neye benzediğini açıkça ortaya koyan canlı fotoraflar
serisi yarattı.
Görüntüler, Newcastle Üniversite’sinden Luis Hernan’a ait. Bu imajlar, parlak ışınlar içinde etrafımızı sarıp
sarmalayan Wi-Fi görüntülerini göstermekte.
Bu görüntüler Hernan’ın Dijital Eterik projesinin bir parçası olarak oluşturulan bu görüntüler, etrafımızdaki
görünmez dünyayı canlandırıyor.

Newcastle Üniversite’sinden Luis Hernan, görünmez kablosuz ağın fotorafları çalışmasının bir parçası. Mimarlık ve
İnteraktif Dizayn alanında doktora yapan Hernan, bu görüntüleri yaratmak için kendisinin dizayn ettiği cihazları
kullandı.
Mimarlık ve İnteraktif Dizayn alanında doktora yapan Hernan Luis, etrafımızı saran bu gizli görünmez kablosuz ağı
görebilme düşüncesinden çok etkilendiğini bildirmekte.
————————————————————————————–
FOTORAFLAR NASIL ÇEKİLDİ?
Luis Hernan, sipariş üzerine yaptığı enstrümanı kullanarak bu görüntüleri elde etti.
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Bu alet devamlı olarak kablosuz ağı tarıyor ve burdan elde ettiği sinyal kuvvetini renkli LEDlere dönüştürüyor.
Sonuç; mekanda sarıp, sarmalayan çoklu- renkli ışık dizileri ve bunların nesneleri ve insanları nasıl kuşattığını açıkça
gösteriyor.
—————————————————————————————–
Hernan ayrıca, insanların etraflarını saran Wi-Finin gücünü görebilmelerini sağlayan Android programı yüklü
aletlerde kullanılmak üzere” Kirlian” adında ücretsiz bir aplikasyon da yarattı.
Hernan: “Ben bu görüntülere “hayalet” adını veriyorum, çünkü bu ağlar bana hayaletleri hatırlatıyor. Onlara
buradalar ama siz onu gözlerinizle göremiyorsunuz.İşin gerçeği, artan bir şekilde görmediğimiz bir şeye bu kadar
bağımlı olmamız benim merakımı uyandırmakta.Ben de bu etrafımızı saran kablosuz ağı ve ayrıca nasıl değiştiğini
göstermenin bir yolunu buldum.
Bu, dijital teknolojimizi bir arada tutan ve bizim dijital dünya ile bir şekilde etkileşimimizi şekillendiren, inanılmaz
bir şekilde hassas ve değişken bir altyapı.
Görünürde evin içinde önemsiz gibi gözüken bu ağ, etkileşime girerek kuvvet-güç alanlarını ve yayılımlarını yeniden
şekillendiriyor.
Kapıyı kapat, yatakodası bu ağ için ölü nokta olsun.
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Bu görüntüler, Wi-Fi sinyallerinin farklı güçlerinin objeleri ve insanları nasıl kuşattığını göstermekte.Bu görüntüler
sinyalin gücüne bağlı olarak renkleri değiştiren bir program kullanılarak elde edilmiştir.Bu renk skalasında mavi
renk en kuvvetli olanı ve kırmızı da skalanın diğer ucunda yer almaktadır.

Hernan: “Bu ücretsiz olarak sunduğum bu aplikasyonla diğer insanların da bu işe dahil olmasını ve kendi
görüntülerini yaratmasını istiyorum. Ben bu aplikasyonu, yaptığım işin sunumunun bir parçası olarak kullandım.”
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Hernan: “Tavana mobil telefonları astım ve insanların odanın içinde hareketi ile sinyal kuvvetlerinin nasıl değiştiğini
gösterdim.”
WI-FI’NIN GÜZEL DÜNYASI
Bir Amerikalı sanatçı, Wi-Fi dalgalarının, piklerinin ve pulslarının onları görebilmemiz durumunda nasıl
gözükeceğini gösteren kendi renkli sunumunlarını yaratmıştır.
Nickolay Lamm, bu ağların nasıl hareket ettiğini öğrenmek için daha önceleri Nasa’da astrobiyolog olarak M.
Browning Vogel ile birikte geçen yıl bir çalışma yaptı ve bu çalışmada Amerika Kongre ve Washington Ulusal
Mall’un etrafından elde edilen datadan yararlanılmıştır.
Sonuçlar, Wi-Fi sinyallerin şekillerini ve farklı altkanalları ayırt etmede kullanılan farklı renkleri göstermektedir:

Çeviren: AylinER
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2662507/Whirling-Wi-Fi-Vibrant-images-reveal-wireless-networkssweep-surround-us.html

239

Dünya bir bilgisayarsa, yaşam da bir algoritmadır…

Her hücresel otomaton pikseli (imgecik) ya siyah ya da beyazdır ve dijital bilgisayarlar tarafından kullanılan ikili
matematikteki (0) sıfır ya da 1 (bir)e denk gelir. Basit kuralları uygulamak karmaşık kalıpları meydana getirebilir.
Hücresel otomaton, fizik kuralları ve yaşamın evrimini taklit etmek, kopyalamak için algoritmik güç ortaya
koyabilir.
Birinci Bölüm
Shakespeare’e göre tüm dünya bir tiyatro sahnesidir. Newton devrindeki doğa felsefecilerine göre de dünya, mekanik
bir saatti. 19. yüzyıl fiziği de gerçekliği daha çok buharlı bir makineye benzetmiştir. Bugün de çok sayıda bilimadamı
doğayı bir bilgisayara benzetmekte.

Günlük yaşamlarındaki tanıdık birşeyden yararlanarak evreni tarif etmelerinden dolayı bilimadamlarını
suçlayamazsınız. Bu ister doğa kanunu hakkında olsun, isterse başka birşey hakkında olsun.. ve bu bize düşüncenin
nasıl çalıştığını göstermektedir ve itiraf etmeliyiz ki; bilgisayar günlük yaşamı tamamen istilâ etmiş durumdadır.
Dolayısıyla,bilimadamları için doğa hakkında “bilgisayımsal (kompütasyonel)” şekilde düşünmek tamamen çok
doğal bir şey.
Neyse ki, evreni bir bilgisayar gibi tarif etmek bir anlamda mantıklı. Evrenin nasıl işlediğine dair olan kanunlar
matematiksel formüllerle ifade edilmekte. Bu formülleri doğanın ne yapacağına, doğada neler olacağına dair
hesaplamalarda kullanırız. Örneğin; Bir sonraki güneş tutulamasında ayın pozisyonun nasıl olabileceği gibi.
Ayın nerede olacağına dair dijital bir hesaplama yaptığınız anda, doğanın kendisi,ayın nerede olması gerektiğine dair
basit anlamda gerçek zamanlı bir analog hesaplamaya girer.
Geleneksel olarak, matematik, kalkulus, Newton’un hareket kanunu gibi fizik kanunlarını hesaplamada kullanılır.
Modern bilgisayarlar bu hesaplamaya yardımcı olabilirler. Ancak, tahminen doğanın çalıştığı gibi çalışmazlar.
Bugünün bilgisayarları dijitaldir. Onlar, kalkulustaki tipik kesintisiz değişkenleri değil de ayrık birimleri, bitler ve
baytları proses ederler.
Geleneksel olarak, fizik kanunlarını-Newton hareket kanunu gibi- hesaplamakta kullanılan matematik de, son derece
küçük zaman diliminde son derece küçük miktarlardaki değişimleri ölçümlendirme gibi görevleri için dizayn edilmiş
olan kalkulusu kullanır.
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Son onyıllarda, zaman zaman, bilimadamları evrenin de dijital olduğu nosyonunu keşfettiler.Örneğin; Nobel ödüllü
Gerard ’t Hooft, mikroskopla görülemeyecek kadar küçük boyutta proses bir çeşit bilgi işleminin algılanabilir
gerçekliği tarif eden kuantum özelliklerinden sorumlu olduğunu düşünmekte. Kendisi bu çeşit kuantum fiziğine
“hücresel otomaton yorumu” adını vermekte.
Hücresel otomatonlar; basitleştirilmiş bilgisayarlar, uygulanan algoritmalar, bilgisayar programlarındaki adım- adım
talimatlar gibidir. Hooft evrenin bilgisayar gibi olduğu açıklayan ilk kişi değildir. Hücresel otomatonlar orijin olarak
ilk defa 1940’lar ve 1950’lerde Stanislaw Ulam ve and John von Neumann’ın çalışmalarından açığa çıkmıştır.Onların
bilim adına ortaya koydukları potansiyel, Stephen Wolfram adındaki bir matematikçi tarafından 1980’lerde
keşfedilmiştir.Wolfram da bilimi girişimci olma adına bırakmıştır ancak, hücresel otomaton araştırmasına kişisel
yayınladığı “A New Kind of Science” adlı kitabında yer vermiştir.
Wolfram’ın kitabındaki detaylı tarifinde olduğu gibi, en basit hücresel otomatonlar sadece karelerin dizilimidir.
Tıpkı, bilgisayardaki pikseller gibi (her bir piksel bir “hücre”dir.) Bir piksel ya da siyah ya da beyazdır ve ve dijital
bilgisayarlar tarafından kullanılan ikili matematikteki 0 ya da 1’e denk gelir.
Ekranın en tepesindeki sıraya siyah bir kare ile başladığınızı düşünün, tam merkezine de siyah koyduğunuzu
düşünün… diğer tüm piksellerin de beyaz olduğunu.. Hücresel otomaton, birbirine izleyen her bir sırada
karelerin renklerinin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemekte. (Teknik olarak,zaman içinde ileriye atılan her bir
adımla, bir sıra aşağı doğru ilerleyen “zaman adımları” hakkında konuşuyoruz.)
Genellikle, hücresel otomatonun kuralları, mevcut karenin rengine ve hemen yanındaki komşusunun rengine dayalı
olarak renk değişimlerini belirlemekte. Dolayısıyla, örneğin; ilk sırada siyah renkle başlarsanız, onun her iki komşusu
beyazdır. Kural, komşuların her ikisinin de beyaz olması durumunda renklerin değişmesi şeklinde oluşabilir. Aksi
takdirde aynı kalır. Dolayısıyla, merkez gönyesi ikinci sırada beyaz renge dönebilir ya da her iki komşunun rengi ile
aynı renk olduğu takdirde renk değişebilir ya da sadece komşularıyla aynı renkteyse renk değişir.
Bu örnekler devam eder gider.Aslında, başlangıç hücresi ve iki komşusunun renklerinin nasıl değişeceğine dair tam
256 tane olası kural var. (her üçü de ya beyaz ya da siyah renkle başlayabilir, ve 8 olası başlangıç konfigürasyonu
oluşur; ve bir hücre her bir konfigürasyonda iki şekilde değişebilir; 2üstü 8, 256 dır.) Wolfram’ın kitabı tüm bu 256
olası hücresel otomaton kurallarını kataloglamaktadır.
Pek çok kural, pek de ilginç bir şey üretmemekte— örneğin; bir süre sonra, ekranın tümü siyah ya da tümü beyaza
dönmekte… ya da ekranın merkezinden aşağı doğru bir çizgi inmektedir. Bazı kurallar ilginç kalıplar da oluşturur; iç
içe geçmiş, halkalanmış üçgenler gibi.. Çok azı inanılmaz derecede karmaşık kalıplardır ve hattâ tıpkı bilardo topları
gibi siyah kare bloklarının ekranda hareket edip, çarpışması şeklinde devinim ifadesi oluşturur.
Wolfram’ın çalışmaları onu şu sonuca ulaştırdı; doğal dünyanın tüm karmaşıklıkları hücresel otomatondan —
prosesler gibi– gelişmekte, tekamül etmektedir, basit kurallar basit başlangıç durumlarına uygulanmaktadır. Tıpkı
Hooft gibi Wolfram da kuantum fenomeninin, parçacık fiziği, görecelik ve fiziğin diğer unsurları ile birlikte hücresel
otomaton kurallarından açığa çıkmış olabileceğinden şüphelenmekte. Wolfram,evrimin de dahil olduğu biyolojinin
hücresel otomatonun çıktısı olduğunu ileri sürmektedir.
Wolfram, evrimin Darwin’in doğal seleksiyonuna ihtiyacı olmadığnı da bildirmektedir. Çünkü, sadece basit ve sade
hücresel otomaton kurallarını uygulayarak, tüm biyolojik karmaşıklık üretebilinir.
Wolfram’ın bilime yaklaşımı, bilimsel girişimlerin gücünü tam olarak ele geçirmedi. Ancak, zaman zaman, evrimin
ve hattâ yaşamın orjinini de içeren çeşitli araştırma alanlarında hücresel otomatonun uygulandığına dair yeni
araştırma yazıları yazılmaktadır. Örneğin; yakın bir zamanda yazılan bir araştırma yazısında Arizona Devlet
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Üniversitesi’nden Theodore Pavlic ve meslektaşları, doğal seleksiyonun ve hücresel otomaton proseslerinin evrimde
ortak bir şekilde çalışabileceklerinin bir yolunu bulduklarını açıkladılar.
Hücresel otomaton karmaşık kalıplarda evrimleşebilirken, Pavlic ve meslektaşları, bunu evrimleşen biyolojik
sistemde açığa çıkan dönütleri karşılamadığını yazmaktalar. Yaşamın evrimi ile birlikte, hayatta kalanlar için doğal
seleksiyon “kural”ları çevre tarafında empose edilmektedir. (yaşamda kalmak için sizin en iyi strajeniz, içinde
bulunduğunuz çevrenin özelliklerine karşı dayanmaktır.) Ancak, çevre ile türlerin üyeleri etkileşime girdiğinde, onlar
avlarını yiyerek, suyu kirleterek, tohumlarını ekerek, çevreyi değiştirirler. Çevre değiştiğinde, yaşamda kalabilmenin
de kuralları değişir. Yaşamın aktivitesi, yaşamın kurallarını etkileyen geridönütler üretir.
Pavlic ve meslektaşları yazdıkları araştırmada şunları ifade ediyorlar: “Her bir yeni jenerasyon popülasyonu, kendi
çevresi üzerinde kalıcı, sabit izler bırakmaktadır ve bu popülasyonun gelecek jenerasyonları şekilendiren
seçici baskılar oluşturmaktadır.”
Hücresel otomatonda, kurallar normal olarak başlangıçta belirleniyor,daha sonraki tüm zaman adımlarında da aynı
kalıyor. Geridönüt de olmuyor.
Ancak, Pavlic ve meslektaşları, kuralların değiştiği hücresel otomaton simulasyonları geliştirdiler. Her bir zaman
adımında, hücresel otomaton kendi konfigürasyonunu belirliyor ve sonra da bu konfigürasyona dayalı olarak kendi
kuralını seçiyor. Konfigürasyonlar değiştikçe kurallar da değişiyor.
Bu yaklaşım, doğal olarak gelişen sistemlerde özgönderimsel geridönüt gibi, kendi evrimine dayalı hücresel
otomatona gerdönüt vermekte. Simulasyonlar,ana otomaton yapısı içinde bir çeşit yan-otomaton gibi işleyen
karmaşık kalıplı bağlantısız, kopuk bölgeler geliştiren hücresel fenomeni gösterir. Muhtemelen, Pavlic ve
meslektaşları, bu proseslerin, uzmanlaşmış fonksiyonları yürütmek için bedenin gerçek biyolojik hücreleri içindeki
farklılaşması şeklindeki işlemlere model olabileceğini bildirmekteler.
Daha derin bir boyutta, özgönderimsel geridönüt belki de sadece yaşamın evriminde değil, ayrıca yaşamın orjini
hakkında da önemli olabilir. Hattâ hücresel otomatonun algoritmik doğası belki de yaşamın orijinini –yaşamın ne
olduğu ile başlayarak– açıklamayı engelleyen bariyeri ortadan kaldıracak bir anahtar olabilir. Ne olduğunu bilmeden
bir şeyin orijini açıklamak tabii ki çok zordur. Pavlic’in iki yardımcı yazarı, bu nosyonu, yazının ikinci bölümünde
yazılmak üzere yeterli derinlikte keşfetmişlerdir.
Çeviren: AylinER
https://www.sciencenews.org/blog/context/if-world-computer-life-algorithm

Beyinde İnanç
Tartışmalı Nöroteoloji bilimi şu eski soruya cevap bulmayı amaçlıyor: “Neden inanırız?”
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Soldaki resimde “God Helmet-Tanrı Başlığı”nın yeni dini deneyimler yaratmak için elektrik sinyallerini kullandığı
bildirilmektedir.
Sıkı bir ateist olan Kevin’in meditasyon yaparken beyin taramasını yapan nörobilimci Andrew Newberg, büyüleyici
bir şey keşfetti: “Daha önce beyin taramalarını yaptığım Budist rahipleri ve Fransisken rahibelerinin
beyinlerini Kevin’inki ile karşılaştırdığımda, Kevin’in beyni belirgin bir şekilde farklı işlemekte. Kevin’in
beynindeki duygusallığı kontrol eden ve dikkate aracı olan prefrontal korteksinde, çok daha fazla akvitasyon
mevcut. Beyni çok fazla analitik şekilde çalışmakta ve hattâ bu durum o dinlenirken bile devam etmekte.”
Newberg benim beynimin de taramasını yapsa acaba benzer şeyler bulabilir mi? Ben de bir ateistim. Bunun büyük bir
sebebi benim yetiştiriliş tarzımdan (babam, CERN’in eski genel müdürü, teorik fizikçi. Kendisi, “Tanrı” parçacığıki bu tanımlamayı aslında pek çok fizikçi sevmez- diye de bilinen Higgs Bozon’unu araştıran Büyük Hadron
Çarpıştırıcısını kuran kişi.) ancak dünyada milyarlarca insanın hayatının merkezi olmuş dinlerde acaba
“kaçırdığım” birşey mi var, diye diğer dinleri yine de uzun süreli araştırdım ve bu ruh hali ile de bir kaç yıl önce
Evangelist Hristiyanlığına Girişi kapsayan 10 haftalık “Alfa” kurslarına katıldım. Bu kurs kesinlikle beni ikna
edemedi ancak bu süreç içinde Mark’ı etkileyebildi. Mark bana tamamen ikna olduğunu ve Kutsal Ruh’a teslim
olduğunu söyledi.Onu izledim ve şaşırdım. Ben hiç bir şekilde etkilenmezken, neden O bu transandant duruma
girmişti? Aldatılmış mıydı?Yanısılsama mı içindeydi? ya da gerçekten Tanrı ile bir bağlantı mı kurmuştu? Ya da
beyinlerimiz basit anlamda farklı bir nöronsal bağlantılar mı içindeydi?
Newberg: “İnsanlar konuşmaya başladıklarında tamamen kopuyorlar, tamamen farklı bir hale geçiyorlar.
Aslında onlar çoğu zaman, işleri ve çocukları olan “normal insanlar” ve herhangi bir delüzyonal,
kuruntusal işaret göstermiyorlar. Onların bu tutku ile dolduğu andaki hallerinin beyin taramasını
yaptığımızda, Budist rahiplerinin ya da Karmelit rahibelerinin meditasyon içinde yaptığı dua anındaki beyin
taramalarından farklı sonuçlar göstermekte. Farklı olan; onların konsantrayonla ilgili olan frontal
loblarındaki artış gösteren aktivite ancak tam anlamıyla anlaşılmayan konuşmalar yapanlarda—dua edenleri
kasdediyor– bu alanda beyinleri düşük aktivite göstermekte ki bu da başka birinin ipleri, kontrolü ele almış
olduğu hissini vermekte.”
Peki, ya ben?… “Frontal lobunuzdaki aktiviteyi dindirmekte zorlanırsanız buna hiç de şaşırmam, dolayısıyla,
bu aktivite şu demek ki; diğer insanların beyinleri etrafında olup bitenlere basit anlamda teslim olurken, sizin
olaylara kritik, eleştirel bir gözle bakma ve gözleme eğilimine sahipsiniz.”
Newberg, Philadelphia, Jefferson Myrna Brind Bütünleyici Tıp Merkezi’nde araştırma müdürü, diğer pek çok kitap
gibi “Metafiziksel Zihin” adlı kitabın yardımcı yazarı. Kendisi, dini konuda şüpheleri olan pek çok septiğin uzun
süredir kuşkulandığı konu olan “Tanrı bizi yaratmadı, biz Tanrıyı yarattık”ı inceleyen yeni ve oldukça tartışmalı
bir bilim olan nöroteolojinin önde gelen nöroteolojistlerden.
Çeşitli meditasyon ve dua yapanların beyin taramalarını yaptığında Newberg, duyguları regüle eden beynin limbik
sisteminde artan bir aktivite tespit etti. Ayrıca, parietal lobunda(uzay ve zamanı orient etmeden sorumlu) da düşüş
gözlemledi. Newberg bu düşüş için şunu dedi: “Bu olduğunda benlik hissini kaybediyorsun.Diğer şeylerle çok
büyük bir bağ ile bağlı olduğun, onlarla bağlantılı olunduğun nosyonuna sahip oluyorsun. Bu ben dediğinin
hiçlikte ya da tanrıda ya da evrende çözülme, erime hissi olabilir.”
Bu tarz “mistik” ve “benliğin silinmesi”deneyimleri neredeyse tüm dinlerin merkezinde yer alır—Karmelit
rahibelerinin dua sırasında mistik bir şekilde ruhlarının o uluhiyetle sarmalandığı bütünleşme deneyimleri, Budistlerin
kutsal objelere odaklanarak evrenle bütünleşip tek olma çabası—Ancak Newberg ve meslektaşları haklı ise, bu tarz
deneyimler yüce bir varlığın dokunması ile değil, beyindeki kimyanın saf sinyallerinden.
Newberg: “Beyin, öyle bir oluşmuştur ki insan olarak bizler, insan bilincinin sınırlarını aşan, transandantal
deneyimlere kolay bir şekilde sahip oluruz, ve inancımızı daha büyük bir güce yöneltiriz. Bu durum, her bir
kültürde dinlerin neden mevcut olduğunu açıklamakta, muhtemelen de, spiritüeliteyi de tartışılır bir şekilde
türümüzü tanımlayan özelliklerinden bir tanesi yapmakta.”
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Dini görüşlere dayanarak, bu tarz keşifler ya derinden büyüleyici bir etkiye sahip ya da yoğun bir rahatsızlık
vermekte. Tarih boyunca, tıpkı ruhun bedenden ayrı görüldüğü gibi, tanımlanamaz varlıklar, materyalist evrenin
ötesine geçme durumları ile bağdaştırılan sipirüelite de dinin dışında bir şey olarak görüldü.
Ayrıca, elbette, içerikleriyle nöroteoloji ya da biyoteoloji–beynin sadece bir “etten bir bilgisayar” olduğunu
bakış açısı– Amerika’da oldukça yaygın ve burada “atesit” ya da “agnostik-bilinemezci” olma sayısı nüfusun 1.6’
larından 2.4’lerine çıktı.
Yine de bazı teolojistler, Tanrı’nın bedenlerimizi görme beceri ise donattığının bir kanıtı gördüklerinden dolayı, bu
araştırmaları kabul ediyorlar.
Boston Üniversitesi’nden Nörolog ve “Dini Deneyimin Nörobilimi” kitabının da yazarı Prof.Patrick McNamara
şunları ifade ediyor: “Herkes bana epey saldırdı. Ateistler benden nefret ediyorlar,çünkü dinin beyinde
dayanağı olduğunu söylüyorum ve kökten hristiyanlar da benden nefret ediyor, çünkü ben dinin beyin
impulslarından başka bir şey olmadığını da söylüyorum.”
Oxford Üniveristesi İlahiyat Profesörü ve yakında yayınlacak “Niye İnanırız, Neden İnanmayız” kitabının yazarı
Graham Ward, Tanrı’yı ifade eden pek çok nörobilimsel açıklamalar konusunda kuşkulu ve kendisi son zamanlardaki
gelişmelerin, belirli fonskiyonlardan beynin sadece bir bölgesinin sorumlu olduğu ile ilgili teoriyi zayfılattığını
söylüyor. Kendisi, temporal lobların sadece dini deneyimlerde değil, herhalükarda, herhangi bir heyecanda da aktive
olup, aydınladığını dile getirmekte.
Yine de, Graham dini bilimsel olarak incelemenin gerekliliğini söylemekte ve şunu ekliyor: “Din, hem pek çok
medeniyetin, hem de savaşın kökeni, dinin mitolojik bir gücü var, dinin nasıl işlediğini anlamalıyız ve nasıl
tehlikeli olacağına dair de dikkatli olmalıyız.”
Din eğer sadece zihnin bir ürünü ise, o zaman belki de yapay olarak da simule edilebilir—potansiyel olarak güçlü
sonuçları ile–. 1900’larda Kanadalı bilişsel nörobilimci Michael Persinger “God Helmet-Tanrı Başlığı” adında bir
başlık icat etti. O, bu başlıkla, deneklerin parietal lobların da dahil olduğu beynin kısımlarına karmaşık
elektromanyetik etki yaratarak dini deneyimleri simüle eder, sahte dini deneyim kurgular.
Pesinger laboratuvarında deneyler yaparken, dışarda kızgın Evangelist hristiyanlar, Tanrı’nın bir makine ile
kopyasının yapılmasına karşı gösteri yapmaktaydı.
Ancak bu başığı takanların %80’i odada bir varlığı hissettiklerini ve pek çoğu da bunu tanrı olduğunu bildirdiler.
Deneyden sonra, bir çeşit kaybetme hissi ile de dolarak, olduça derin duygusallık yaşadılar.
Bu Pesinger’ın şu sonuca ulaşmasına yol açıyor: İlahi vizyonlar (her bir çeşit beden-dışı deneyimler, Meryem
Ana’nın Kutsal Ruh tarafından ziyaret edilmesinden, UFOların ziyaretlerine kadar), insanların muhtemelen dünyanın
plakalarındaki ve çevresel bozukluktaki değişimlere bağlı olan enerji dalgalarına maruz kalmalarından başka bir şey
değil.
2001 yılında, Pesinger belki de dünyanın en önde gelen ünlü ateisti Prof. Richard Dawkins’e bu “Tanrı başlığı”nı
taktı.Dawkins, nefes almasının ve uzuvlarındaki hislerin etkilendiğini ancak Tanrı’yı görmediğini dile getirdi.Halâ
iyimser olan Pesinger, ilk testlerin, Dawkins’in temporal lobunda diğerlerinden çok daha az hassasiyet olduğunu
söylemekte.
Persinger vs Dawkins: The God Helmet from Tommy Decentralized on Vimeo.
Ya da belki de, Dawkins’de basit anlamda “Tanrı Geni” ya da “VMAT2” yok.Daha net olmak gerekirse, bu gen
beyinde ruh halini regüle eden kimyasalları-monoaminleri kontrol eder.Amerikalı moleküler genetikçi Dr. Dean
Hamer’a göre, bu gene sahip olan denekler, öz-aşkınlık (bilincin sınırını aşma-transdantal), sipiritüel deneyimlere karşı
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daha duyarlı oluyorlar. Pek çok nörobilimci şimdilerde sipiritüeliteye yönelimin ve yatkınlığın beynin dofamin ve
serotonin nörotransmiterleri ile bağlantılı genleri kapsadığını söylemekte.
Yakın bir zamanda Alabama’daki Auburn Üniversitesi’nde yapılan bir başka çalışmada, denekler günlük hayatlarında,
işdeyken doğaüstü elementler algıladıklarında, onlara dini inançlarını düşünmeleri söylendiğinde, onlar korku ile
bağdaştırılan beyin yollarını kullanma eğiliminde oldular. Doktirine dayalı inanca sahip olanlar ise dille-lisanla
bağlantılı beyin yollarını kullanma eğiliminde oldukları gözlendi. Diğer yandan, ateistler ise görsel görüntülemeye dair
beyin yollarını kullanma eğilimi gösterdiler.
Ekip, bir dine inanmayan, inançsız kişilerin doğaüstü varlıkların varlığını test etme adına görsel olarak onları görmeyi
hayal ediyorlar ve neticede de bu görüntü hafızalarındaki bilindik herhangi bir şeye uymadığı için de bu fikri
muhtemelen reddediklerini düşünmekte.
Araştırmacılar, bireylerin inanç, arzu ve niyet gibi zihinsel durumları kendileriyle ilintilendirme ve diğerlerinin
kendilerinkinden daha farklı zihinsel durumlara sahip olabileceklerini anlama becerisi gösterdiklerini gördüler. Bu
beceri ”zihin teorisi” olarak bilinir ve bunun insanlarda binlerce yıldır evrimleştiği —dinin de insan evrimin bir yan
ürünü olduğu ortaya konmaktadır–düşünülmektedir.
Sipiritualite, sonuçta, önemli bir insani amaç gütmektedir. Çok sayıda çalışma, dini inancın tıbbi ve psikolojik açıdan
(sosyolojik açısına değinmeye gerek bile yok) yararlarını göstermektedir. Raporlar, kiliseye gidenlerin dine
inamayanlara göre ortalama 7 yıl daha fazla yaşadıklarını, ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve göğüs kanserini daha
hızlı iyileştirdiğini, koroner hastalığı ve romatizma ile ilgili daha iyi sonuçlar ve IVF’de büyük başarı ve çocukların
daha az menenjit geçirdiğini göstermektedir.
“Gerçek, içsel bir inanca” sahip olan(derin bir kişisel inanca sahip olanlardan bahsediyoruz yoksa sosyal bir
yönelim içinde tapınmak için bir yere gidenlerden bahsetmiyoruz) hastalar, derinden dini inanca sahip olmayanlara
göre depresyondan %70 daha hızlı kurtuluyorlar.
Beyin kimyasındaki değişiklikler ayrıca kişilerin dine inancını kaybetmesine de neden olabiliyor. McNamara,
Parkinson hastalağına sahip olan kişileri MRI taramasından geçirir ve şunları açıklar: “Oldukça dindar olan ancak
hastalık ilerledikçe, bazı dini yönlerini kaybeden bir altgrup keşfettik. Bu hastalığa sahip olanlarda dofamin
adlı nörotransmiter eksikliği gözlemledik. Bu da beni şunu düşünmeye itti: acaba dinsellik prefrontal lobtaki
dofamin aktivitesine mi bağlıydı?.. Beynin bu alanları karmaşıklığı en iyi şekilde ele alan bölgeler, dolayısıyla
Parkinson hastaları karmaşık dini deneyimlere erişmekte zorlanmakta.”

Budist rahipleri evrenle bütünleşip, o bir’liği hissettiklerini söylüyorlar ama bu sadece beyindeki bir kimyasal
değişimi olabilir.
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McNamara: “Din olması gerektiği şekilde yürüdüğünde –tabii ki fanatiklerin inanmayaları bombalaması
şeklindeki bir durumdan bahsetmiyoruz—bu, inhibit-ketleme impulslarına yardımcı olan prefrontal lobu
kuvvetlendiriyor.”
Bu şekildeki avantajlarını bir tarafa bırakırsak,dinler inananlarına destekleyici sosyal bir ağ ve bu ağın yararlarını da
sunmakta—araştırmalar sosyal etkileşimden kopuk yaşayanların obezite, alkolizm ve günde 15 sigara içmeden daha
zararlı olabileceğini göstermekte.
McNamara: “Bir grubun üyesi olmak psikolojik açıdan çok önemli. Refah dönemlerinde insanlardaha geniş
hareketleri sorgulama eğilimindelerdir ancak ekonomik gerilimin olduğu zamanlarda,aşırı tutucu, kökten
hareketler gelişir.”
İlginç olanı, yeniden doğmuş olarak kendilerini tarif eden kişiler, deneylerde bu belirgin yarara dair herhangi bir kanıt
ortaya koymamışlardır. Tam tersi, Kuzey Karolina Duke Üniversitesi Yaşlanma Konusunda Çalışmalar
Yapan Merkez, yeniden doğmadıklarnı dile getiren dindar insanlarla kıyaslandığında, yaşamlarını değiştiren dini bir
deneyim yaşayan insanlarda belirgin halde daha büyük hipokampal atropi-körelme (depresyon, Alzeimer ve bunama
gibi beyin hasarları) oluştuğu gözlemlemiştir.
İnsan ruhu herhangi bir bilişsel uyumsuzluktan nefret eder—ya da müzmin, sabitleşmiş inançlara meydan
okumasından—ve dolayısıyla, bilimadamları, “yeniden doğan” hristiyanların eski moddaki düşüncelerinin
üstesinden gelebilimek için mücadelelerine devam edeceklerini ve bunun da beyinlerinde ciddi anlamda strese yol
açacağını düşünmekteler.
Gerçi, psikolojik olarak sağlıklı olmak istiyorsam, dinibütünlüğü, dindarlığı taklit etmem gerekir .. Bir kaç yıl önce,
düzgün sosyal bağlara sahip olmadığımın( evden çalışıyordum) farkına vararak, bazı gruplara katılma girişiminde
bulundum ve ayrıca son zamanlarda, pek çok diğer insan gibi, ben de yoga ve farkındalık , meditasyonun seküler bir
şekli gibi konulara ilgi göstermekteyim.

Benim gibi şüpheci insanlar, bu tarz alanları tuhaf buluruz.Ama şimdi, sağlık açısından yararları kanıtlandığı için—
özellikle prefrontal lobu güçlendirmesi—bunları göz ardı etmek aptallık olur.
Ward: “ Yarı-dini durumları örneğin hafif, soft Budizm gibi farkındalıklı yararlı durumlar oluşturması adına
kabul ediyoruz ve bu da kötü bir şey değil.Çok fazla meşgulüz ve gerginiz, dolayısıyla, bizlerin bir makine
olmadığımızı hatırlama ve stresle başa çıkmak için terapik yollar bulma ihtiyacı, ne şekilde olursa olsun, tabii
ki kabul edilebilir birşey.”
çeviri ; AylinER
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10914137/What-God-does-to-your-brain.html?sf3406400=1

ALLÂH’A YAKÎN VESİLESİ… “ORUÇ”
Aç durarak ölümlü bedeninize oruç tutturacaksınız; ya ölümsüz
bilincinizin orucu nasıl gerçekleşecek?
“Ramazan” ayı diye bildiğimiz ayda “oruç”lu olmak, sağlığı yerinde olan her müslümana; yani“İslâm”ı fark etmiş,
idrak etmiş, kabul etmiş her kişiye zorunlu! İdrak etmemiş, anlamamış, kabul etmemiş kişiye zorunlu değil!
Ermeni, Yahudi, Hristiyana “oruç” zorunlu değil… Onlar “oruç”lu olmayabilir!.. Çünkü “Allâh”ı anlayıp, İslâm‘ı
anlayıp, gereğini idrak edene zorunlu hâle geliyor “oruç”!
Peki “oruç” nedir?
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Kaç türlü “oruç“ vardır?
Orucun da “avam”a dönük yönü var…
“Havâss”a dönük yönü var…
“Mukarreb”lere yani “hassül havâss”a dönük yönü var!
“Avam”a dönük olan yanını “İNSAN ve SIRLARI“ isimli kitabımızın ilgili bölümünde açıkladığımız
üzere, “oruç”lu olunan sürede, beyin, dışarıdan alınan hammaddenin tüketilmesi, sindirilmesi ve çeşitli organlarda
değerlendirilmesi yönünde enerji harcamasını çok alt düzeye indiriyor.
Daha evvel de söylediğimiz gibi insan bedenine iki tür enerji giriyor…
Birinci tür; yeyip içtiklerimiz. Dünya’nın ağırlıklı elektrik potansiyeli negatiftir. Gıdalarla vücuda giren, yenilen ve
içilen nesnelerde de çoğunlukla hâkim olan enerji yükü negatiftir! Buna karşılık solunum yoluyla aldığımız havadaki
oksijen vasıtasıyla vücuda giren enerji yükü de pozitiftir.
Bu pozitif ve negatif enerji yükleri beyinde değerlendirilerek eskilerin ruh adını verdikleri dalga (wave) bedene
yüklenir. Böylece ölüm ötesi bedenimiz, şekillenir ve güçlenir!
Bizim tespitlerimize göre…
Beynin ruha yüklediği pozitif ağırlıklı enerjiyi mümkün olabildiğince arttırabilmek; ruhtaki negatif yüklü Dünya’nın
yapısı türünden olan enerjiyi de asgariye indirmek amacıyla, asgari sınır, limit olan, senede bir aylık “oruç” zorunlu
kılınmıştır!
Orucun başlama saati, gecenin alaca aydınlığa dönüşü vaktidir! Bu saate kadar, sahur denilen“oruç” öncesi yemeği
yenebilir!
İftar vakti ise, Güneş’in gözden kaybolması ve kızıl ışığının görülmez olmasıdır!
Rasûlullâh döneminde saat olmadığı gibi; daha sonra da uzunca bir müddet saat bulunmamıştır! Şu saat şu dakikada
sahur kesilecek; şu saat şu dakikada iftar açılacak tarzındaki dakik komutlartamamıyla uydurmadır!
Keza namazlar için dahi bu böyledir!
Diyelim ki öğle namazı… Bakarsınız, Güneş’in bulunduğunuz yere en dik hâle gelmesine, sonra da namaza
durursunuz! Ya da akşam namazı; bakarsınız Güneş gözden kaybolmuştur, namaza durursunuz; veya orucunuzu
açarsınız!
Akşam namazı ya da iftar saati “18:32″dir gibi bir tanımlama tamamıyla şekilcilik ve uydurmadır! Burada ikiüç ya da beş dakikanın evvel ya da sonra olmasının hiçbir önemi yoktur!
Bu, dini tamamıyla şekilcilik ve maddecilik noktasına sürükleyen ve bâtınî değerlere yönelmeyi kesen derinliksiz bir
uygulamadır!
Evet, şimdi gelelim orucun hikmetlerinden bazılarına… Şimdiye kadar üzerinde pek durulmamış yanlarına…
“Oruç” niçin Güneş batımından, ertesi gün Güneş doğumuna kadar olan bir süre içinde konmamış? Sen, günde üç
öğün yiyorsun ve beynin bunları değerlendirmeye dönük enerji tüketiyor.
Beynin, bu yoldan enerji tüketimine, sindirimine az enerji harcayarak; enerjisini kendisinde muhafaza etmesi ve bunu
olduğu gibi ruhuna yükleyebilmesi gerekmektedir. Ruhun, gelecekte, Güneş’in parazit yayınından daha az zarar
görecek bir biçimde daha kuvvetli olmasını temin etmek gayesine matuf…
“Oruç”ta üzerinde öncelikle durulan kısıtlamalar, yeme-içme, sekstir!
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Yeme içmede vücuda giren hammadde söz konusu!.. Sekste ise bünyenin elektrik boşalımı söz konusu..! Yani, her iki
hâlde de bedenin ve beynin enerji yitirimi söz konusu!
İşte birinci gaye, bunu olabildiğince önlemek! Bunu önleyebildiğimiz zaman, beyinde mevcut olan güçlü potansiyeli,
bu “oruç”luluk denen zaman içinde daha da güçlendirerek ruha yüklemek mümkün olacaktır.
“Oruç”lu birinin yaptığı zikir ve çalışmalarla, yani beyin çalışmalarıyla; “oruç”suz birinin yaptığı çalışma arasında
muazzam fark vardır! Biri yüzde elli kapasite ile yükleme yaparken, öteki yüzde yüz kapasite ile yükleme yapıyor.
“Oruç”la ilgili bir Kudsî hadiste şöyle buyuruluyor:
“Orucun ecrini ve sevabını vermek bana düşer”!
Kişinin yaptığı bütün hayırlı amellerin karşılığı bire ondur!
Ama hadîs-î kudsîye göre, orucun ecri ve sevabı belli bir miktar değildir… Yani, herhangi bir kıyasa girmeyecek
şekilde orucun insanlara kazandırdıkları var.
Orucun en zor süresi ilk iki gündür… Bünye düzenli sürelerle belirli gıdaları almaya programlandığı için, özellikle
şeker düşmesi sonucunda, birinci gün genellikle baş ağrısı olur… Migreni olanlarda, migren tutar; migreni
olmayanlarda akşam saatlerinde, baş ağrısı tutar. Fakat, en fazla iki gün sonra, bünye adapte olur ve baş ağrıları
geçer; ve orucunu gayet istikrarlı bir biçimde devam ettirebilir kişi! Orucun zâhirdeki faydası bu!
“Oruç”, Hz. Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’dan önce gelmiş olan Nebilerin zamanlarında da değişik şartlarla
vardı.
“Oruç” esası itibarıyla, sadece yemek-içmek ve seksten kesilmek değildir! “Oruç”lu iken özellikle dikkat edilecek
bir husus var…
Bunun en başında Allâh için “oruç” tutmayı idrak ederek, gıybeti, dedikoduyu, insanları kandırmayı, insanları
kandırarak menfaat temin etmeyi kesmek! Orucun bedensel yanının ötesinde, düşünsel yanındaki en önemli unsurlar
bunlar!
Gıybet eden bir kimseye:
“Oruçlusun, et yiyorsun! Bu nasıl iştir?” denmiştir…
Çünkü Kurân‘da “gıybet etmek”; “ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek” diye tarif edilmiştir… Bu yüzdendir
ki “oruç”lu bir insan, falanca şöyle yaptı, filanca şöyle yaptı dediği zaman; bu ister arkadaşın olsun, ister politikacı
olsun, kim olursa olsun; yanında olmayan, arkasından konuştuğun kişi hakkındaki o davranışın, senin “oruç”lu iken,
ölmüş kardeşinin çiğ etini yemendir!
Hakkında konuştuğun kişi, duyduğu zaman, senin söylediğinden memnun kalmayacaksa; sen o sözlerinle
onun çiğ etini yiyorsun! İstediğin kadar, ben “oruç”luyum, de!.. Hem de, pirzola değil, çiğ ölü eti
yiyorsun! Orucun ne hâle geldi bir düşün!
Bu orucun “avam”a hitap eden yönü…
Bunun ötesinde bir de “havâss”ın orucu var.
“Havâss”ın orucu ise, varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan Hakk‘ı fark etmek ve kavramak suretiyle;“Allâh” dışında
bir varlık, “Allâh”ın tasarrufu dışında tasarruf görmekten “imsak”tır.
“Oruç”lu kişi, senden bir fiil gördüğünde bu fiili senden bilirse, onun orucu bozulmuştur! Ama bu havâss için
geçerli, bizim için değil. Bizimle alâkası yok bu olayın…
Ebrâr denilen ve Havâss durumunda olan; Allâh‘a ermeyi dileyen, nefsi Mülhime, nefsi Mutmainne durumunda
olanlarla ilgili bir olay… Ne zaman ki sen herhangi bir fiilden, herhangi bir davranıştan dolayı o fiili meydana getiren
o varlığı hor görürsen; eksik, kusurlu, hatalı görürsen, ona hor gözle bakarsan; sen eğer havâss isen işte o anda senin
orucun sakatlanmıştır! Veya düşünceye, fikre göre orucun bozulmuştur… Kazası gerekir!
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Saydıklarımıza ilaveten, “havâss” durumunda olan kişinin orucunda, kimden ne fiil görürse görsün, “Bu fiilin fâili
Hakk’tır! Hakk’ın her fiili yerli yerindedir. Bir hikmete dayalı olarak meydana gelmektedir” görüşü sürecek;
kızmayı, üzülmeyi ve sinirlenmeyi yaşamayacaktır!
Kızıp üzülüyorsa, sinirleniyorsa, birtakım oluşları yersiz görüyorsa o kişi orucunu kaza etmek zorundadır! Elbette
bizler için söylemiyorum bunu, havâss düzeyindekiler için söylüyorum. Havâssın orucunda bu böyledir. Falanca,
filanca böyle yaptı demek yok! Her an müşahede hâlinde değilsen ebrâr sınıfından olarak, bu böyle!
“Fâili hakiki Allâh’tır. Allâh dilediğini yapandır. Yaptığından sual olmaz!” müşahedesi “havâss”ın orucunda
esastır!
Bu müşahedeyi kaybettiği anda bulunduğu mertebenin orucunu bozmuş olur!
“Hassül havâss” orucuna gelince…
Beşerî değerlendirmelerden “oruç”tur!
Mahlûku görmeden “oruç”tur!
“Samediyet” sıfatının “oruç”luda açığa çıkışıdır!
Bunu ancak yaşayan bilir!
Açıklanması, kavrayamayacaklar arasında sorun oluşturur…
AHMED HULÛSİ
1993

“Hassas insanlar”ın empatiyle ilgili beyin bölgeleri yüksek aktive
göstermekte…
NY, Stony Brook Üniveristesi psikologları, nüfusun %20’sinin genetik olarak daha çok farkındalık ve empatik
olmaya meyilli olduğunu açıkladırlar.. Şimdi, yeni bir araştırma ile araştırmacılar bunların hangi bölgelerle ilişiği
olduğunu gösteriyor ve bu çalışmalarını da “Beyin ve Davranış” adlı dergide de yayınladılar.
Stont Brook’tan Dr. Elaine Aron, nüfusun yaklaşık %20’sinin güç algılanan, uyarıcılara –ister olumlu ister olumsuz
olsun—karşı çok yüksek farkındalık gösteren ve bilgiyi daha derinliğine proses eden “oldukça yüksek hassasiyete
sahip insanlar(HSP)” olduğunu dile getirmekte.
Dr. Aron ve meslektaşları, bu özelliklerin, tanımlanabilir davranışlar, genler fizyolojik tepkiler ve beyin aktivite
kalıpları ile ilişkilendirilip, ilişkilendirilemeyeceğini görmek için “yüksek hassasiyete sahip insanlar(HSP)” olan
bireylerin fMRI(fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme)ile beyin taramalarını yaptılar.
Araştırma ekibi, 18 evli çiftin bireylerine gülen ve üzgün insan yüzlerinin resimlerini göstererek, beyin taramalarını
yaptılar. Bu resimler ya tamamen onlara yabancı kimselerin ya da eşlerinin resimleriydi.
Dr. Aron ekibinin bulgularını şöyle dile getiriyor:
“Fotorafları görmeleri ile birlikte 12 saniye boyunca daha az hassassiyete sahip insanlara göre, yüksek
hassasiyete sahip insanların farkındalık ve duygunun da dahil olduğu empatik duygularla bağlantılı olan
beyin bölgelerinde çok daha fazla kan akışı olduğunu gördük.”
Bu, yüksek hassasiyete sahip insanların duyguları tetikleyen özellikle de sosyal durumlara karşı—burada üzgün ya da
mutlu yüzlere karşıydı– beyinlerinde tepki verdiklerinin fiziksel bir kanıtıdır.
Beyin bölgelerindeki aktivite artışı farkındalık ve empati ile bağdaştırıldı.
Araştırmacılar tarafından yüksek hassasiyete sahip(HSP) tanımlanan araştırmaya katılan deneklere eşlerinin resimleri
gösterilir, tüm açığa çıkan beyin aktivitelerinin en yüksek olanını eşlerinin güler yüzlü fotoraflarını gördüklerinde
sergilerler.
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HSP beynin fMRI taraması— bu beyindeki renkli noktalar, HSP’lerin HSP olmayanlara göre daha fazla
aktivasyonun oluştuğu beyinlerindeki bazı bölgeler. Bu görüntü: Stony Brook Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır.
Araştırmacılar,yüksek beyin aktivitesi sergileyen beyin bölgelerini, farkındalık, duyusal bilgiyi işleme, aksiyon
planlama ve empatik reaksiyon ortaya koyma—pek çoğu “ayna nöron sistemi” içinde ilişkilendirilen– ile ilişkili
olduğunu tespit ettiler.
Bir yıl sonra pek çok katılımcının beyni tekrar taranır ve araştırmacılar bir önceki testte verilen reaksiyonların benzeri
reaksiyonlar gözlemlerler.
Araştırmacılar, fMRI sonuçları, HSP’nın sadece çevrelerine karşı yüksek derece uyumlu olma değil ayrıca yüksek
farkındalık ve duygusal cevapverebilirliğin de bu grup insanlar için özden, kendiliğinden gelen özellikler olduğunu
belirtirler.
Bu yılın ilk zamanlarında, Medical News Today dergisi, Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinin bir
çalışmasını yayınladı. Bu çalışmada araştırmacılar, sevdiğiniz birisinin üzüntüsünde ve sıkıntısında ya da sosyal
dışlanma deneyimlemesinin fiziksel acı hissetmeye sebep olup olamayacağını incelemek için fMRI (fonksiyonel
manyetik rezonans görüntüleme) kullandılar.
Araştırmacılar, hem “sosyal acı”yı deneyimlemenin, hem de diğerlerinin ortaya koydukları üzüntüye şahit olmanın
fiziksel acının duyusal işleyişi ile bağlantılı olan “posterior–arkainsular korteks”i aktive ettiğini bulurlar.
Yazar Giorgia Silani bu çalışmanın sonuçlarını şöyle açıklıyor:
“ Bizim tespitlerimiz diğerlerinin duygularına dahil olmayı açıklayan empatinin teorik modelini
desteklemekte, bu nedenle bizim sunduğumuz, benzer durumlardaki kendi duygusal deneyimlerimizin
gösterilişi.”
Çeviri : AylinER
http://www.medicalnewstoday.com/articles/278589.php#.U6nK9vgm13o.twitter

NASA’nın STEREO Haritaları
NASA’nın STEREO Haritaları, Solar Atmosferin Daha Önce Gözlemlenenden Çok Daha Büyük Olduğunu Tespit
Etti. June 25, 2014
Güneşin çevresinde manyetik alanların oluştuğu, solar alev toplarının püskürdüğü ve devasa boyutta kütlesel
materyallerin yükselip, alçaldığı ve birbirlerinin etrafında etkileşimde bulundukları solar parçacıklardan oluşmuş
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geniş bir atmosfer bulunur. Şimdi, NASA’nın Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi’ni kullanarak bilimadamları
“corona” adlı bu atmosferin, düşünüldüğünden daha da büyük olduğunu ve güneşin yüzeyinden yukarı doğru 5
milyon mil mesafeye—bu 12 solar yarıçapına eşit– uzadığını tespit ettiler. Bu bilgi,NASA’nın ilerki zamanda
yapacağı—daha önce insan yapımı bir teknoloji le hiç bu kadar güneşe yaklaşılamayan, güneşe en yakın 2018
yılında çıkacağı seyahat– Solar Probe Plus’un görevi için rehber olabilir.
Bu STEREO gözlemleri güneş sisteminin dış çeperi olan heliosferin—tüm gezegenleri ve güneşi çevreleyen solar
parçacıkalarla seyrek olarak dolu olan devasa balon– iç sınırlarının ilk defa direk ölçümlerini sağlamakta. Voyager
1’dan elde ettiğimiz heliosferin dış sınırlarının ölçümleri ile, bu lokal balonun tümünün boyutunu şimdi
açıklayabiliyoruz.

Bilimadamları, 5 Ağustos 2007 yılında NASA’nın Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi’nden elde ettikleri güneşin
atmosferi ile ilgili gözlemlerini “corona” adlı solar atmosferinin dış sınırlarını tanımlada kullandılar. Bu görüntü
NASA/STEREO’nun görüntüsüdür.
Colorada, Boulder, GüneyBatı Araştırma Enstitüsü’nden Craig DeFrost, atmosferi haritalamak için dış coronadan
yayılan ses-tarzı dalgaları izlediklerini söylemekte ve şunları eklemekte : “uzayın vakumundan yayılan sesleri
direk duyamıyoruz ama dikkatli bir analiz ile, onların coronadan yayılan dalgacıkları görebiliyoruz.”
Bu sonuçlar 12 mayıs 2014 tarihli The Astrophysical Journal’de yayınladı. Araştırmacılar,manyetik ses dalgaları
(magnetosonic waves) diye bilinen dalgalar üzerinde çalıştılar ve bu dalgalar ses dalgalarının ve manyetik dalgaların
karışımı dalgalar ve bunlara “alfven dalgaları” deniyor. Dünya üzerinde saniyede birkaç bin salınım yapan ses
dalgalarının aksine bu dalgalar yaklaşık her 4 saatte bir salınım yaparlar ve yaklaşık dünyanın uzunluğunun 10
katıdırlar. Bu manyetik ses dalgalarını takip etme, DeForest ve ekibine maddenin bu yayılmış uzay boyunca solar
madde ile ne kadar çok bağlantıda kaldığını göstermiştir.Bir başka deyişle, devasa güneş fırtınaları ya da coronal
kütle enjeksiyonları ,güneşten 5 milyon mil uzaklıkta bile coronadan yayılanandan etkilenip, dalgacık etkisi
yaratabilmekte. Sınırın ötesinde, solar maddeler sabit bir akış içinde “solar rüzgar” diye adlandırılan bir şekilde
yayılırlar– oralarda, maddeler yıldızdan ayrılır ve hareketi coronayı etkileyemez.
Coronanın daha önce düşünülenden daha fazla ötelere uzanmasının, NASA’nın Solar Probe Plus’ı için önemi var.
Çünkü, ilerki yıllarda onun güneşin 4 milyon mil içine doğru yapılacağı bir seyahati var. Bilimadamları, güneş
hakkında bilgi edinilmek üzere yapılacak olan bu görevin, şimdiye kadar güneşe en fazla yaklaşacak olanı olduğunu,
ancak Solar Probe Plus’ın corona boyunca düzgün bir seyahat yapabileceğinden de emin olamadıklarnı
bildirdiler.Yüksek işlemli filmlerde NASA’nın Solar Karasal İlişkiler Gözlemevi solar corona boyunca aşağıya
güneşe doğru hareket eden dalga harektelerini göstermekte. Pasadena, Kaliforniya, NASA Jet Tepkili Çalışma
Laboratuvarı, Solar Probe Plus’tan bir bilimadamı Marco Velli: “Bu araştırma, dizayn edildiği üzere, Solar Probe
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Plus’a iç solar manyetik sistemini keşfetmede bir güven oluşturacaktır. Görevimiz; coronadaki hareketin ve sıcaklığın
nasıl olduğunu ve solar rüzgarların nasıl oluştuğunu öğrenmemize yardımcı olmak üzere oradaki solar maddenin
yoğunluğunu, hızını ve manyetik alanını direk olarak ölçmek.Güneşin atmosferine direk giriş yaparak, Solar Probe
Plus, solar coronanın nasıl ısındığını ve solar rüzgarların evrimi ve orijini hakkındaki bilgimizde devrim yaratacak eşi
benzeri görülmemiş bilgileri bize sunacak. Çeviri : AylinER
http://www.nasa.gov/content/goddard/nasas-stereo-maps-much-larger-solar-atmosphere-than-previouslyobserved/#.U6vqK0Db58H

İyi İnsanlar Kötü Şeyler Yaptıklarında…
Araştırmacılar, bir gruba dahil olmanın bazı insanların, kişisel ahlâki inançları ile bağlantılarını
yitirmelerine yol açtığını tespit ettiler.
İnsanlar biraraya geldiklerinde alışılmamış şeyler olabilir—hem iyi ve hem de kötü. —Gruplar bireyin tek başına
başaramayacağı önemli sosyal yapılar oluşturabilir, ancak böylesine ittifakların bir de karanlık bir tarafı olabilir: Bir
gruba ait olma, insanların grubun dışındakilerine zarar vermesini sağlayabiliyor.
MIT’de Bilişsel Nörobilim dalında yardımcı prof. Rebecca Saxe: “Pek çok ortamda eşitlik ve ahlâkın zarar gördüğü
yasaklamalara karşı insanların, güçlü tercihler-tepkiler sergilemelerine rağmen, insanların tepkileri önceliği “biz” ve
“onlar” olduğunda değişmekte. Bir grup insan, o grupta bulunan her bir bireyin özel, kişisel ahlâki standartlarına ters
düşen filler ortaya koyabilir ve edepli ve düzgün bireyler şiddetli ve coşkulu bir şekilde yağmalayan, çapulculuk
yapan,yakan yıkan, hattâ fiziksel barbarlık yapan bir “çete”ye dönüşebilir.
Bu değişime neden olan pek çok faktör mevcut. İnsanlar bir grupta olduklarında, daha fazla meçhul oluyor ve
yaptıkları herhangi yanlış bir şeyden dolayı daha az yakalanma şansları oluyor. Kollektif hareketler için kişisel
sorumlulukları azalmış hissediyor da olabilirler.
Saxe ve meslektaşları, bilişsel bilimadamlarının bu grup dinamiğine dahil olabileceğine inandıkları bir 3.faktörü
yakın bir zamanda çalıştılar: hipotez; insanlar grupta olduklarında, kendi ahlâk ve inançları ile “bağlantılarını
kaybediyorlar” ve normalde yanlış olduğuna inandıkları şeyleri, yapma olasılıkları yüksek oluyor.

İnsanlar bir grupta olduklarında, daha fazla meçhul olup ve yaptıkları herhangi yanlış bir şeyden dolayı daha az
yakalanma şansları oluyor. Kollektif hareketler için kişisel sorumlulukları azalmış hissediyor olabilirler.Bu resim
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Bansky’nin “ayaklanma” adlı duvar resimlerinden bir tanesi.Bu görüntü açıklayıcı bir amaç için
kullanılmaktadır. Sal Taylor Kydd
Neurolmage adlı derginin yakınlarda online yayınladığı bir çalışmada, araştırmacılar kendini düşünme ile ilgli olan
beyin bölgesindeki beyin aktivitesini ölçerler. Bazı insanlarda bireysel yarışlara kıyasla grubun üyesi olarak bir
yarışmaya katıldıklarında beyin aktivitelerinde azalma gözlemlenmiştir. Bu düşük beyin aktivitesi sergilemeyen
insanlarla kıyaslandığında,düşük beyin aktivitesi sergileyenlerin rakiplerine büyük olasılıkla zarar verme olasılıkları
ortaya çıkmıştır.
Eski postdoktora akademisyenlerinden ve Neurolmage’nin başyazarlarından Mina Cikara şunları belirtiyor: “Bu
proses gruplar arası çatışmaları açıklamıyor: Gruplar ayrıca meçhuliyeti, kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmayı ve
“daha iyi bir şey için gerekli”şeklinde zararlı aksiyonları yeniden çerçevelendirmeye teşvik ediyor. Halâ, bu
sonuçlar en azından bazı durumlarda, açıkça bir kişinin kendi kişisel ahlâk standartlarının “çete zihniyeti”nin etkisini
azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.”
Grup Dinamiği
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yardımcı asistan olan Cikara, “çete zihniyeti”nin sonuçlarını tecrübe ettikten sonra
bu araştırma projesine başlamış: Yankee Stadyumunda bulundukları bir sırada, eşi Red Sox şapkası giyiyor diye
Yankee taraftarları tarafından sürekli sıkıştırılmış ve tacize uğramış. Cikara: “Belki daha az saldıraya hedef olurum
diye düşünerek eşimin şapkasını ondan alıp kendim takmaya karar verdim.Ama yanılmışım. Tüm yaşamım
boyunca hiç bir zaman orada bana yönelttikleri tarzda isimlerle çağrılmamıştım!!”
Manhattan’a gidene kadar yol boyunca, devam eden taciz, Red Sox taraftarı bile olmayan Cikara’nın içinde sert bir
reaksiyon göstermesine de neden olur.
Cikara: “Aslında bayağı ilginç bir deneyim oldu. Çünkü, fark ettiğim şey; bireysellikten çıkıp, “Red Sox
Camiası”nın bir üyesi gibi gözükmemdi ve insanların bana verdikleri tepki ve benim onlara karşı cevap vermem bu
görsel işaretle -beyzbol şapkası- beraber değişmişti. Grubunuz adına size saldırılmaya başlandığında, yine de planlı
olmadan, bu, sizin psikolojinizi değiştiriyor.
Princeton Üniversitesi’nde o zamanlar 3.yılında olan Cikara, grup dinamiğini kötü davranış ortaya koyma iten şeyin
arkasında ne olduğunun nöral mekanizmasını incelemeye başlar.MIT’de yapılan yeni bir çalışmada, Cikara, Saxe
(MIT’in McGovern Beyin Araştırma Enstitüsü’nün üyesi olan), eski Harvard Üniversitesi mezunu Anna Jenkins, eski
MIT laboratuvarı müdürü Nicholas Dufor “medial prefrontal korteks” adlı beyin bölgesi üzerine odaklandılar.
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile yapılan beyin taramasında, kişi kendi saygınlığını, itibarını
etkileyen bir davranış yaptığında beynin “medial prefrontal korteks” kısmı aydınlanır, aktive olur.
Araştırmaya katılan katılımcılar, araştırmadan bir kaç hafta önce deney için gelirler ve araştırmacılar her birinin
sosyal medya alışkanlıkları yanı sıra ahlâki inançları ve davranışlarını inceler. Bu, araştırmacıların her bir denek için
doğru olacak bireysel beyanlar (“dışarda bulunan para atılarak bir şeyler alınan dolaplarladan yiyecek
çaldım” ya da birisine çarptıktan sonra ondan özür diledim”…) yaratmalarına yardımcı olur.
Laboratuvara geldiklerinde katılımcıların, hem kendi başlarına,hem de bir takım olarak oynadıkları oyun sırasında
beyin taramaları yapılır. Oyunu amacı, sosyal medyaya ait bir cümle gördüklerinde –örneğin; “Facebookta 600 tane
arkadaşım var.” gibi—düğmeye basmaktır.
Ayrıca denekler, sosyal medya hakkında kendi kişileştirilmiş ahlâki beyanlarını da cümleler içinde görürler.Beyin
taramaları göstermiştir ki; denekler kendileri için oynadıklarında; diğerlerinin değil de kendi ahlâki beyanlarını
okudukları zaman “medial prefrontal korteks” çok daha fazla aktive olur. Ancak, takım yarışması boyuca, takımla
içinde yarıştıklarında, bazı insanların başkalarının sözleri yerine kendi söyledikleri ahlâki sözleri gördüklerinde
medial prefrontal kortekslerinde çok az bir aktivasyon gözlemlenir.
Bu insanların, oyun bittikten sonra da ortaya koyulan bir görevde, yarıştıkları diğer gruptaki insanlara daha çok zarar
verir bir hale geldiği de gözlemlenmiştir. Her bir deneğe bu araştırmanın raporunda kullanılmak üzere konacak
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fotoraflar için, fotoraf seçmeleri söylenir. Bu fotorafların her biri, iki takım arkadaşına, iki de diğer takımın üyelerine
ait olan 4 set fotoraftan oluşacaktır. Denekler, medial prefrontal kortekslerindeki aktiviteyi bastırarak resimleri
seçerler. Onlar, kendi takım arkadaşlarının değil de karşı takımın üyelerinin en silik, en gösterişsiz fotoraflarını
seçerler.

Yale Üniversitesi’nden psikoloji dalında yardımcı profesör David Rand şunları söylüyor: “ Davranışsal olarak
gerçekten de açığa çıkarmanın zor olduğu bir şeyin nörogörüntülme ile içyüzünü görmek çok iyi bir şey.
Kimin kendi anlayışını, kimin grubun anlayışını grup içinde ortaya koyduğunu anlayabilmek ve direk olarak
çıktısını görebilmek daha önceleri zor olmuştu.”
Kaybolmak
Araştırmacılar, maçtan sonra, insanların mediyal-orta prefrontal korteksteki düşük aktiviteleri ile maç boyunca
duydukları ahlâki sözleri hatırlamada daha çok zorluk çektiklerini tespit ettiler.
Cikara: “Benlikle ilgili bir şeyi ve bir grupla yarışırken ortaya koyulan ve bir şekilde gözardı edilen kabiliyeti
kodlamak gerekirse, bunun medial prefrontal kortekste azalmış aktivasyonun zayıf hafıza ile bağlantılı olması
gerekliliğidir.Bu da tam olarak bizim gördüğümüz şey.”
Cikara, bu çalışmalaradan çıkan bulguları kullanarak araştırmasına devam etmeyi umuyor ve araştırmak istediği şey;
diğerlerine göre bazılarının bir grup içinde kendilerini “kaybetme”lerine yol açan şeyin ne olduğu. Kendisi, ayrıca,
insanların bir grup aktivitesindeyken sıralanmış fotoraflar içerisinden kendilerini daha yavaş mı yoksa dah hızlı mı
seçebileceklerini araştırmak istiyor.
Çeviri : AylinER
http://neurosciencenews.com/psychology-morality-mob-mentality-1105/

6. HİS GERÇEĞİ
5 yıl süren terapi seansları sırasında incelenen beyin taramaları “6.his“in gizemini ve fizyolojik seviyede iki insanın
birbiri ile nasıl etkileşim halinde olduklarını açığa çıkardı. Sidney’de yapılan çalışma, iki kişinin birbiri ile fiziksel
kontakta olmadan sinir sistemlerinin nasıl birbiri ile aynı doğrultuya gelebileceğini, uyum sağlayabileceğini ortaya
koyuyor.

Sidney Teknoloji Üniversitesi Nörofizyoterapi bölümününden araştırmanın başı Trisha Stratford, bu araştırmanın
insanların etkileşime girdiklerinde, çiftlerin birbirine aşık olması da dahil, ne olduğunu derinine anlamayı
sağlayabileceğini belirtmekte. Startford’un ana bilim dalı, nörobilim ve fizyoterapi dalında da mastır derecesine
sahip. Bu araştıma ayrıca, potansiyel bir eş ile nasıl en iyi şekilde iletişim kurulabileceğini ya da onu
“tavlayacağını“nı da açıklayabiliyor.
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Bu araştırmada Stratford, 30 gönüllü ile çalıştı ve kişisel terapi boyunca terapisti ile “bir“lik – bir olma ya da aynı
doğrutuya gelme an’ını belirlemede elektrokariyografi ve deri iletkenliğinin rezistanını ölçmek için parmağa
bağlanan bir monitör kullandı. Yaşları 21- 65 arası olan gönüllüler, 180 saatten fazla bir seans periyodu içinde 6
terapist tarafından incelendiler.
Harvard Tıp Okulu’nda pisikiyatrist Carl Marci, 3 yıl önce yaptığı çalışmasında, iki insan arasında bir bağlantının ya
da “fizyolojik uyum“un kurulduğunu ancak yine de daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtmişti.
Stratford: “İlginç olanı, benim de Marci gibi doktora çalışmasında aynı şeyi incelememdi. Marci’nin
araştırmasını tekrarladım ama ben, iki insanın “bir” olması noktası üzerinde durdum ve onların beyinlerinde
neler olduğunu inceledim… Çok heyecanlıydı. Bu birolma an’ımızda ya da değişen durumda, en heyecan
verici olanı, beynin parietal lob denilen kısmının aksiyona geçerek ateşlenmesiydi. Bu olduğunda birbirimizin
beyinlerini ve bedenlerini derin bir seviyede — 6.his — OKUyabiliyorduk..” Stratford’ın bu araştırması
yayınlanmıştır ve yayının uluslararası diğer 3 dergide de yayınlanmasını beklemektedir.

Üniversite’nin tıp ve moleküler biyobilim departmanında kıdemli eğitmen olan Sara Lal, bu konudaki sonuca
katıldığını dile getirip, şunları belirtiyor; “terapist ve gönüllü arasındaki yüz yüze olan görsel ve işitsel iletişim,
onların otomatik sinir sistemlerinin hizalanması, aynı noktaya gelmesi ile sonuçlanmıştır.
Ekrandaki işaretlerin birbirbirleri ile aynı noktaya geldiğini görmek gerçekten de ürkütücü… Başarılı bir
terapi için fizyolojik bir hizalanmanın, uyumun gerekliliğini şimdi biliyoruz.”
Araştırma, konsülte yapılırken, hastanın beden dilinde ve gözlerindeki fokuslarda-odaklarda değişimler olmuştur.
Daha sonra hastalar, çevrelerine karşı ilgisiz olduklarını ve seansların sonunca düşük endişe seviyesi ve düşük kalp
hızına sahip olduklarını ortaya çıkmıştır. Onlar bunlardan yararlandıkalarını da dile getirdiler. Stratford bu
çalışmanın doktor ve hastası , öğretmen ve öğrenci arasında da uygulanabilceğini söyledi.
Gestalt Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın başkanı ve bu araştırmada doktora danışmanlığı yapan fiyoterapist Alan
Meara şunu dile getirmekte: “6. His sihirli bir şey değil. İnsan beyni bu iş için donatılmış durumda. Bu
araştırma, normalde yapılan genel bir sohbete göre aslında insanları daha derin bir boyutta anlayabilme
kapasitesine sahip olduğumuzu göstermekte.”
Çeviri : AylinER
http://www.news-medical.net/news/20100927/Sixth-sense-a-reality-Research.aspx
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“Yaratılış”çılık İngilteredeki Okullarda Kaldırıldı!
İngiltere hükümeti “yaratılış”çılığın bilimsel teori olarak öğretilmesini özel okullarda ve Amerika’daki devlet
okullarıyla denk olan akademilerde-yüksek okullarda kaldırdı. United Press International (UPI) ’a göre bu hareket,
“kapsamlı ve dengeli bir müfredat”olması adına yapılmış.

Bu dikkat çekici karar, kilise akademileri için hazırlanmış ibarelerden oluşan 6 Haziranda yayınlanan bir belgenin bir
bölümü ve burada şu bildirilmekte: “Yaratılış’çılık bilimsel bir teori olarak geniş ölçüde kabul edilmemektedir.”
Bu ibare “Yaratılış’çılık” için şunu demektedir:
Yaratılış’çılık, kiliselerde ve devleti destekleyen “Anglikan” ve “Katolik” kilisesi gibi, ana mali sağlayıcıların da
dahil olduğu dini geleneklerin yanında bilimsel camia tarafından da reddedilmektedir. “Yaratılış”çılık, bilimsel
görüşbirliğine ya da yerleşik bilimsel kanıtların büyük bir bölümü ile bağdaşmamakla birlikte tam ve kesin olarak ve
tutarlı bir şekilde bilimsel metodları da uygulamamaktadır ve bundan dolayı da Akademide- Yüksek Okullarda
insanlara bilimsel teori olarak sunulmamalıdır.
Bu dokümanın amaçları adına, doğal biyolojik işleyişleri anlatan herhangi bir doktirin ya da teori diye tanımlanan
“Yaratılış”çılık, tarihi, dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliğini ve karmaşıklığını izah edememektedir ve dolayısıyla
da bilimsel evrim teorisini reddetmektedir.
İngiltere İnsan Dernekleri Başkanı Pavan Dhaliwal, İngitere’deki politikacılara şunları söylemiştir: “Yerel devlet
okullarının ulusal müfredat (eylülden itibaren başlangıç seviyesinde evrim modelinin de dahil olduğu) takip
etmesi gerekliliği gerçeği ile, bunun şu demek olduğunu düşünüyorum: kampanyanın hedefleri geniş ölçüde
gerçekleşmiştir.”
Devlettten mali destekli Amerika’da binlerce okul evrime “ alternatif” olarak halâ yaratılışçılık’ı okutmakta. Böyle
uygulamalardan görülen o ki; bu da ülke üzerinde net bir etkiye sahip. Yakın bir zamanda yapılan Gallup anketi de
göstermektedir ki; Amerikalıların %40’ından fazlası, Tanrının 10.000 yıl önce yarattığı ve halâ da yeryüzünde
mevcut olan insanlığa inanan “yaratılış inancı”na sahip.
Çeviren : AylinER
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/25/creationism-banned-ukschools_n_5529693.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000055
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Duyguları Çözümlemek
Bir kişinin duygularını yüz ifadelerine dayanarak çözümlemek bazen karmaşık bir iş olabilir. Beyin için bu işlemi
çözümlemek o kadar kolay değil

Caltech, Cedars-Sinai Tıp Merkezi ve Pasedena’daki Huntington Memorial Hastanesi’nde çalışanlardan oluşan bir
ekip, duygusal reaksiyonların işleyişinde önemli bir beyin bölgesi olan “amigdala” üzerinde önceden yaptıkları
çalışmalara dayanarak, bazı beyin hücrelerinin ifade edilen gerçek, asıl duygu yerine gözlemleyenin önyargılarına
dayalı olarak duyguları tanıyıp, kabul ettiğini tespit ettiler. Bir başka deyişle, beynin önyargılı, peşin hükümlü
olması mümkün. Ekip, epilepsi teadvisi görümüş olan hastaların beyinlerine yerleştirilmiş mevcut elektrodları
kullanarak tek bir nöronun tepkilerini kaydetmeyi başardılar.
Katılımcılara mutlu ya da korku dolu kısmen silik yüzlerin görüntüleri gösterilir ve onlardan duyguları tahmin
etmeleri istenir. Araştırmacılar, hastanın doğru duyguyu tahmin etsin ya da etmesin beynin benzer bir şekilde tepki
verdiğini dile getirirler.

Bu ekip çalışmasını kaleme alan yardımcı yazar, Caltec Üniveristesi’nden Pisikoloji ve Nörobilim profesörü Ralph
Adolphs şunları söylemekte: “Bu bulgular çok heyacan verici. Öyle ki; amigdala dışarda gördüğümüz dünyadan
çok hayalini kurduğumuz ya da inandığımız dünyaya tepki vermekte. Bu özellikle ilginç. Çünkü, amigdalanın,
endişeden tutun da depresyona ya da otizme kadar pek çok pisikiatrik hastalıklarla bağlantısı vardır. Bu hastalıkların
hepsi de herkesin paylaştığı bir dünya hakkındaki objektif hakikatler yerine hastanın zihninde oluşan deneyimlerle
alâkalıdır.”
Bu araştırmayı yazan ve Caltech Üniveristesi’nde doktora sonrası araştırma yapan Shuo Wang “Bundan sonra ne
var?” sorusuna şunu ekliyor: “Tabii ki, amigdala herhangi bir şeyi tek başına başarmıyor. Bundan sonra,
beyinde başka bir yerde ne olduğunu bilmemiz gerekli. Dolayısıyla, sadece amigdaladan gelenlere değil ayrıca
amigdalanın bağlantıda olduğu diğer beyin bölgelerinden de gelenle bilgiler ihtiyacımız var.”
Çeviren : AylinER
http://neurosciencenews.com/amygdala-mri-emotion-psychology-1154/
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Duyguların Prosesi
Yeni Bir Araştırma Beynin Duyguları Nasıl Proses Ettiğini Tespit Etti!
Cornell Üniversitesi’nden nörobilimci Adam Anderson’un gerçekleştirdiği yeni bir çalışmada; duyguların kişisel ve
sübjektif olmasına rağmen, insan beyninin, farklı subjektif
duyguları, duyular, durumlar ve hattâ insanların duyguları üzerinden objektif, standart bir koda çevirdiği ortaya
kondu.

Cornell College İnsan Ekolojisi İnsan Gelişimi’nde doçent doktor olan Adam Anderson şunları açıklıyor: “Beyinde
duygusallığın proses edilmesi ile ilişkilendirilen “Orbitofrontal korteks” adlı bölgenin içinde ince damarlı kalıp
nöral aktivitesinin, kişinin sübjektif duygusunu yansıtan bir nöral kod şeklinde davrandığın keşfettik. Bu konudaki
çalışmanın yazısı “Uyarıcılar, yaklaşımlar ve bireyler üzerinden popülasyon kodlama etkisi” adı altında Nature
Neuroscience adlı dergide yayınlanmıştır.
Anderson’un bu çalışmadaki tespitleri beynin içsel,derindeki duyguları nasıl ifade ettiğinin içyüzünü bize
açıklamakta ve bu çalışma,duygunun beyinde olumlu ya da olumsuz duyguların belirli bölgelerdeki basit anlamdaki
aktivasyonu olduğuna dair olan uzun zamandır benimsenmiş bu görüşü de bertaraf etmekte.
Anderson: “ Sen ve ben, bir şarabı yudumlarken ya da gün batımını seyrederken benzer şekilde
zevk alıyorsak, bunun nedeni bizim yaptığımız çalışmaya göre, ikimizin de orbitofrontal kortektesteki ince
damarlı kalıplarımızın benzerliği.”
Anderson: “ Görünen o ki; insan beyni hoş olandan-hoş olmayana, iyiden tutun da kötü duyguların mevcut
olduğu tüm değerlerin spekturumu için özel bir kod yaratmakta. Bu, bir traftaki bir nöron popülasyonunun
pozitif duygulara, diğer taraftakilerin de olumsuz duygulara dayanması şeklindeki “nöral değerlikli
spekturum” olarak gösterilebilir.”
Çalışma için,araştırmacılar deneklere bir dizi resim ve lezzet-tat gösterdiler ve bu arada da onların beyinlerini
fonksiyonel nörogörüntüleme ile incelediler. Daha sonra, deneklerin sübjektif deneyimlerinin beyin aktivasyon
kalıplarına bakarak değerlendirdiler.
Anderson’un ekibi, duyusal olarak bağımsız kodlarla beraber görsel ve tad almaya dair beyin bölgelerindeki kodların
ya da duyusallığa özgü kalıpların da valans-en yüksek değer/başdeğer olarak orbitofrontal kortekslerde açığa çıktığını
tespit ettiler.
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Anderson’a şunu ifade etmektedir: “Bizim içsel sübjektif deneyimlerimizin açığa çıkışı belirli duygusal
merkezlerde değil de belki de duyusal deneyimlerimizin algısına göre açığa çıkıyor olabilir.”

Ekip, ayrıca, ister gözden,ister de dilden gelsin, benzer sübjektif duyguların, orbitofrontal kortekste benzer aktivite
kalıplarına sahip olduğunu, beynin,yaygın farklı deneyimleri (hoşnut olma ya da olmama gibi) içeren duygusal bir
koda sahip olduğunu keşfettiler. Daha da ötesi, ekip, bu orbitofrontal korteksteki olumlu ya da olumsuz deneyimlere
dair aktivite kalıplarının insanlar üzerinden de kısmen paylaşıldığını da tespit etmişlerdir.
Anderson sözlerine şu şekilde son veriyor: “ Kişisel olarak ne kadar bize özel hislere sahip olsak da, aynı
duygusal dili kullanmak için beynimiz standart bir kod kullanmakta.”
Çeviri : AylinER
http://m.medicalxpress.com/news/2014-07-brain-emotions.html

Transposons (Jumping Genes)
Transpozonlar bir hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket
edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNAmiktarının değişmesine neden olurlar. Çeşitli
hareketli genetik elemanlar mevcuttur, bunlar transpozisyon mekanizmalarına göre sınıflandırılırlar.
Retrotranspozonlar (veya Sınıf I transpozonlar) bir RNA ara ürün aracılığıyla kendilerini kopyalayarak hareket
ederler. DNA transpozonları (veya Sınıf II transpozonlar) bir RNA ara ürün kullanmaz. Tranpozonların kimi kendini
kopyalayarak, kimi kendini çevreleyen DNA’dan kesip çıkarıp başka bir yere taşıyarak hareket eder. Bu
özelliklerinden dolayı, bilim adamlarıtranspozonları canlılardaki DNA‘yı değiştirmek için bir araç olarak kullanırlar.
Hint mısır tanecikleri mor, sarı, beyaz gibi farklı renklerdedir. Bazen de tek tanecikler beyaz çizgili ya da benekli mor
renktedir. Bu beneklilik, Mendelin temel genetik kurallarına tezattır çünkü tek tanecikler tek renkli yerine çok renkli
olabiliyorlar.
Transposonların kromozomlardaki hareketi; sadece meiosis ve gametlerin sıradan kombinezonu esnasındaki
kromozom çesitliliğine bağlı olan klasik Mendelian oranlarına uymayan, cok renkli, renksiz, ve alaca taneciklerle
sonuçlanır.
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Bu fenomenin açıklaması “zıplayan genler” yani transposonlarladir ki, bu da Dr Barbara McClintock’a 1983 Nobel
Tıp ödülünü kazandırmıştır mısır genetiği konusundaki hayat boyu süren arastırmalarından dolayı.Tranposonlar,
kromozom üzerinde bir yerden baska bir yere hareket eden genlerdir.
Transposonların pozisyonu, mısır taneciklerinin pigmentli aleron tabakasında bazı hücrelerde pigment üretimini
engelleyebilir. Örneğin, eğer transposon pigment üreten bir genin hemen bitişiğinde bir pozisyona geçerse, hücreler
mor pigment üretemez. Bu da, düz mor yerine beyaz çubuklu ya da beneklilikle sonuclanır. Bu “kapalılık”
pozisyonda transposonun süreci, benekliliğin derecesini etkiler. Eğer pigmentasyon geni bir transposon tarafından
uzun süre kapalı kalırsa, tanecik tamamıyla pigmentsiz olacaktır. Transposonların sebep oldugu kızıl-morumsu
paternler, leke, nokta, düzensiz çizgi, çubuk şeklinde olabilir.

Aşağıda Hint mısırındaki tanecik renginin, transposonlar tarafından nasıl etkilendiği örneklendirilmiştir.
Herbir kart kromozomdaki genlerin çizgisel sırasını temsil etmektedir. Maça ası, kromozomda başka pozisyona
hareket eden bir transposonu temsil ediyor. Karo joker mısır taneciğindeki mor pigmentasyonu temsil ediyor.
Transposon (maça ası) pigmentasyon geninin (karo joker) bitişiğine hareket edince, pigmentasyon geni bloke oluyor
ve mor açığa çıkmıyor (beyaz bölge)

Transposon (maça ası) pigment üretici genden ( karo jokeri) uzaklaşınca, mor pigment üretimi tekrar başlıyor
(devamlı mor bölge). Bu örnekte pigment üretici gen (karo joker) transposona (maça ası) bitişik değil.

Mısır çekirdeğindeki hücrelerdeki bir transposon farklı poziysona hareket edince, pigmentasyon genine bitişik olup
olmaması renklilik genini “açıyor” ya da “kapatıyor”. Tranposonların ayrıca embriyo gelişiminde ve hayvan
hücrelerinde tümör oluşumda onemli etkileri olabilir. Onkogenler (kanser/tümöre sebep olan gen), transposonların
kendilerine bitişik pozisyonlara yer değişitirmesiyle aktif hale gelebilirler. Ayrıca trasnposonlar uçuca ekleme
metoduyla bazı genleri aktif hale getirerek okaryotik hücrelerle genetik mühendisliğinde kullanilabilir. Barbara
McClintonkun transposonlara dair bu keşfi en az Watson ve Crick’in DNA yapısını keşfi kadar önemli sonuçlar
doğurabilir.
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Kader DNA’nın Neresinde? 2. Bölüm
Başımıza gelenlerin sadece anılarını saklamayız, bu anılar ile ilişkili olan duyguları da saklar ve geleceğe
aktarırız. Miyobu olan bir gencin sorunu, büyükannesinin etrafındaki üzüntüleri görmek istemeyişi ile ilgili
olabilir. Büyük annenin taşıdığı duygular, ilgili gende bir kusur veya zayıflık bırakmış ve torununa aktarılmış
olabilir.

İnsan DNA’sı değiştirilebilir mi?
DNA’da, gen fonksiyonu ve gen statüsünün (kusurun ne olduğu) gerçek kayıtlarının, gen ile ilişkili olan anıların,
duyguların, bedenin ve gelecek bedenin kayıtları, o gen tarafından belirlenen bedenin parçalarının şimdiki işlevlerini
etkiler. Yani, bu modeller şimdiki bedenin nasıl davranacağını etki eder. Biz sadece bizim başımıza gelenlerin
anılarını saklamayız, ayrıca bu anılar ile ilişkili olan duyguları da saklarız. Örneğin, miyobu olan bir gencin sorunu
büyükannesinin etrafındaki üzüntüleri görmek istemeyişi ile ilgili olabilir. Büyük annenin taşıdığı duygular bedeni
ile o gende bir kusur veya zayıflık bırakmış ve torununa aktarılmış olabilir.
DNA iplikçiklerinin etrafında “morfogenetik alan” olarak adlandırılan garip bir bilgi alanı vardır. DNA hücresinin
içinde ve DNA’nın bu yapısı içinde, en azından yedi nesil geriye giden genetik hafıza bulunur. Genetik inançlarımızı
bu morfogenetik alan içinde buluruz. Böylece, üç kuşak önceki büyük annemiz veya babamız ile aynı inanca ve
özelliklere sahip olmamız çok şaşırtıcı değildir.
DNA’yı kodlayan nedir?
Kodlanmamış DNA’yı neyin yönettiği sorusuna bilimle cevap vermeye çalıştığımızda birçok konu başlığına
bakmamız gerekir.
İnsan vücudundaki hurda DNA’ya ait proteinlerle yapılan bir çalışmada, insan bedenindeki hücrelerde, bilim
dünyasının şimdiye dek ancak birkaç yüz tanesini bildiği 3600 kontrol proteini tespit edildi ve bunlar ‘moleküler
şalter’ olarak isimlendirildi. Protein aktivitelerini kontrol eden bu şalterler, yaşlanma, hastalık başlangıcı ve
tedavisinde adeta ‘on’-‘off’ düğmesi gibi görev yapıyor. Zamanında ve düzgün çalışmadıklarında hastalıklara yol
açıyor. Bu çalışma; Danimarka Kopenhag Üniversitesi Novo Nordisk Protein Araştırmaları Merkezi ve Almanya
Max Planck Biyokimya Enstitüsü’den bir grup araştırmacıya ait.
Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu çalışma için ‘tedavi kavramına yeni bir bakış açısı getirdi’
deniyor. Araştırmacıların çok ileri ve hassas bir teknoloji kullanarak ortaya çıkardığı ve haritaladığı moleküler
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şalterler, genetik kodun okunabilmesinde ve bu koddan alınan bilgilerin oluşturduğu proteinleri modifiye ederek
kullanışlı hale getirilmelerinde bir tür aç-kapa düğmesi ya da ‘şu bölümü oku’ işareti veren kitap ayracı görevi
görüyor.

Çalışma komisyonunun başkanı olan Prof. Mann; “Proteinler, hücre büyümesi, bölünmesi ve ölümü gibi tüm önemli
faaliyetleri gerçekleştiren birimlerdir. Moleküler şalterlerle aktivitelerini kontrol edebiliriz. Örneğin Cdc28
fonksiyonunu (insanda patojen olan maya mantarında bulunan önemli bir büyüme proteini) ilgili şalteri kaldırarak
engellemeyi başardık” diyor.
Söz konusu şalterlerin çok çeşitli yollarla iş gördüklerini belirten Prof. Mann şöyle devam ediyor: “Mesela, bu
şalterler proteinlerin enzim aktivitelerini düşürüp arttırabilirler, hücredeki lokasyonlarını değiştirebilirler ya da diğer
proteinlerle olan ilişkilerine etki edebilirler. Protein faaliyetlerini arttırıp azaltabilme yetkisine sahip oldukları için
proteini aktif hale getirebilirler ya da durdurabilirler. Eğer doğru zamanda, doğru yerden, gerekli
esneklikte açamazsa genetik kod okunamaz ve protein yapmak için doğru bir kalıp çıkartılamaz. Bu da kronik
hastalıkların başlangıcı demektir. Tümör oluşumuna sebep olan ‘şalter’ indirildiğinde, hücreleri bölüp çoğaltan
proteinler de çalışmalarını durduracaktır. Protein aktivitelerinin kusurlu bir şekilde düzenlenmesi yaşlılık ve
hastalıkların gelişmesinde en önemli etkendir. Şalterler aracılığıyla kusurlu protein aktivitelerini düzenleyebiliriz.
Hasarlanmış protein düzenleyicilerini kontrol etmek demek kanserin tedavisini bulmak demektir.
Biz şimdilik bir buçuk yıl süren çalışmamızda şalterlerin yerlerini belirledik. Bundan sonra bu şalterlerin görevlerini
belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalar çok önemli” diye sözlerini tamamlıyor.
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İnsan beyninin kendini yeniden kurma yeteneği ve DNA aktivasyonu bizlere hayata ve değişen koşullara uyum
şansını vermektedir.
Geçmiş yaşam anılarını (genetik hafızanın ötesinde), kolektif bilinçliliği kapsayan farklı bir hafıza vardır. Bu geçmiş
seviyesi olarak adlandırılır. Çoğu insanın ırksal önyargısı bu seviyeden kaynaklanır. Çoğu insanın para kazanma ve
parayı kabul etme yeteneğini bloke eden en önemli faktör, bu seviyede bulunan “yoksulluk yemini”dir. Bu durum
geçmiş seviyesi ile ilişkisi olan “ruh parçalarının” enerjisidir. Ruh parçaları, sizin veya “ailenizin” başka bir yerde
veya zamanda kalmış olan kendinizin parçalarıdır. Geçmiş seviyesinde çalışırken, ruh parçalarının yeniden
kazanılması gerekir. Ruh parçaları şimdiki yaşamınızda birçok durumlarda arkada kalmış olabilir.
İnançlar ve programlar ruha kadar inebilir. Ruhsal seviyede bulunan bazı inançlar nefret ve kendine acımaktır. “içim
ağlıyor ben değil” programına sahip olduğunuzu keşfettiğiniz zaman bunun ruhsal seviyede olduğunu anlamanız
gerek. Ruhun sürekli olarak öğrendiği ve kendi var oluşunda yaşaması beklenen asıl amacına yönlendirildiği asıl
gerçektir. Kendi asıl var oluş sebebimizi bulmak gerçek ruhumuza kavuşmamızı sağlar.

DNA Aktivasyonu
DNA aktivasyonu aynı zamanda manyetik alan dengelemesini de içerir. Geliştirilen tekniklerin bir arada kullanılması
ve süper genlerin ortaya çıkarılması ile değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlamak mümkündür. DNA aktivasyonu
uyum yeteneğimize kuantum düzeyde etki ettiğinden sonuçları son derece hızlı ve kalıcı olmaktadır.
Aktivasyonunun gündelik yaşamdaki tezahürü, zihninde, yaşamdan ne istediğinin resmini oluşturabilmek; sonra da
bunu evrene gönderebilmektir. DNA aktivasyonu sayesinde, DNA iplikçiklerimiz değişerek yol alır ve daha yüksek
bir benliğe ulaşırız. Düşündüklerimizin gerçekleştiğini görebiliriz.
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Beynin çeşitli duygu durumlarında farklı dalga boylarında titreştiğini biliyoruz. Beynin Teta boyutu şifalanma ve
değişim boyutudur ve teta bandında kalmayı başaran pek çok kişinin şifayı kendi kendine başarabildiği artık bilimsel
olarak da ispat edilmiştir. Son yıllardaki pek çok örnek bilim tarafından incelenmiş ve kanıtlarıyla sunulmuştur.
Sonuç olarak pozitif duygular ve sevgi içinde olmayı başarabilen insan kendi DNA’sını değiştirebiliyor. Bunu
yapabilmesinin sebebi tüm her şeyi kapsayan bir enerji ağının mevcut olmasıdır. Bizler kendi titreşimlerimizi
etkileyebildiğimiz gibi bu yaratılış ağını da etkileyebiliyoruz. Karşılıklı bu titreşimlerin itme ya da çekme derecelerini
henüz sayısal olarak isimlendirip ölçemiyorsak da, gelecek zamanlarda bilimin titreşim ve kuantum alanındaki
çalışmaları arttıkça sorular cevaplarını bulacaktır.
Aslında, her birimiz Yaratan’ın bir parçayız… Hepimiz tekiz. Var olan her şey bu tekliğin bir parçası ve O’nun
içindedir. Bu kimliğin duyguları, arzuları, niyetleri ve iradesi vardır. En önemlisi, bu kimliğin düşünceyi tezahür
ettirme gücü vardır. Çünkü her birimiz, Tanrı, Allah, Yaratan, İlahi Güç gibi isimlerle andığımız bu kimliğin birer
parçası, aynadaki birer yüzüyüz. İlahi Güç tezahür ettikçe, onun küçücük parçaları olarak bizlerin de tezahür
kabiliyeti vardır.
Kendi Öz İnanç Sistemimiz’in içeriğini konumuza uygun tanımlamaya çalışılırsak karşılığı; Hurda DNA’nın
kimyasının açılımıdır. Öz inanç ile Hurda DNA bir formüldeki eşitlikteki gibi karşı karşıyadır ve Öz inanç üzerinde
yapacağımız çalışma ve talepler, hurda DNA üzerinde kendi belirlediğimiz komutlar ile moleküler şalterleri
çalıştırabilir ve iyileşme yaratabilir. Eşitliğin bir tarafındaki değişim diğer tarafı da değiştirir. Bu iyileşme ya da
değişmenin ne kadar olacağı ise bizim gücümüze olduğu kadar diğer etkileyen faktörlere de bağlıdır. Çünkü eşitliğin
bir tarafında öz inanç ile birlikte başka etkenler de yer almaktadır.
Şifa yaratmak için kullanılan aracılar nelerdir?
Kendi kendimizi değiştirme ve şifalanma kimi zaman bir aracı ile gerçekleşebilir. Klasik Tıbbın kabul edip
uyguladığı tedavi yöntemleri arasında Hipnoz ve Akapunktur da bulunmaktadır.
Akapunktur, vücuttan geçtiği düşünülen enerji meridyenleri üzerinde pozitif etki yaratarak organlara ulaşır ve
iyileşme sağlar. Vücuttaki tüm fonksiyonları yaratan organların ve diğer birimlerin bu enerji meridyenlerine bağlı
olarak çalıştığı düşüncesi esastır akapunkturda. Akapunktur düşünsel değil de fiziksel bir olayla tedavi ettiği için
(gümüş iğneler ile verilen uyarı) kısmi olarak konumuzun dışında kalsa da Hipnoz düşünsel ve ruhsal planda yardım
ettiği için, bizim düşünce yoluyla tedavi alanımızın içindedir. Hipnozla yapılan uygulama da bizim inanç sistemimiz
üzerinde değişiklik yaratmak amaçlıdır. Bilinçaltı, geçmiş ve ruhsal seviyede yapılacak pozitif yüklemeler DNA
seviyelerimize de ulaşabildiği için muhtemelen tedaviyi başarabilmektedir.
Kendi kendimizi direkt ya da aracı yoluyla şifalandırma ve DNA boyutunda değişimi sağlama amaçlı çalışmaların
örnekleri isim olarak çok fazladır. NLP, kuantum dokunuş, teta şifa, yeniden bağlanma, sonsuz şifa, reiki, yoga vb
gibi sayısız isim alsa da temelde kökleri aynı noktaya bağlanmaktadır. Bu noktaya kadar yaptıklarımız, kendi
gücümüzün varabileceği sınırların içindedir.
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DNA’yı etkileyen dış faktörler
Bilimsel bakışla Hurda DNA’yı kodlayan faktörler üzerinde yol almaya devam ederken çevresel etkenlere
geldiğimizde sayısız etkileyen ile karşılaşırız.
• Yakın çevre (aile- eş- çocuk-iş)
• Dünyasal çevre ( iklim olayları- tabiat- atmosfer)
• Teknik çevre ( insanın yarattığı teknolojinin dünya üzerindeki etkileri, elektrik ve manyetik alanlar, kimyasal
etkiler)
• Güneş sistemimiz ( ayın ve bütün gezegenlerin çekim ve manyetik alanları)
• Kendi sistemimiz dışından(dünya dışı) bilmediğimiz gezegen ve galaksilerin etkileri ve kozmik olaylar.
Bu son maddenin ardından Prof. Chang’e ve onun iddialarına tekrar dönebiliriz. Dışarıda bilmediğimiz bir evren ve
kuvvetler var, elimizle tutamasak da henüz ölçemesek de var olduğunu ne din, ne bilim inkar edemiyor. Chang,
Dünya dışı yaşam iddiasını ortaya atan ilk kişi değil elbette ama programlama dili ile anlatılan ilk iddia olduğundan
ve DNA’lar boyutunda bir fotoğraf ile karşımıza çıktığı için mikro boyutta tanımlanan bir savdır. Makro boyutta
dünya dışı iddiaları uzun yıllardır biliyorduk zaten.
Bilimsel keşiflerin görünür anlamları olduğu kadar saklı anlamları vardır ve bütün keşifler asıl yolunu ve yorumunu
keşfedildiği anda değil çok sonra alır ve sonradan kabul edilmek zorunda kalınan sıra dışı iddialar dünyanın tarihinde
inanılmaz sayıda çoktur. Dünya dışı iddiası sadece yaşadığımız bu yılların ya da Chang’in değil, binlerce yıl
öncesinin, yüzlerce bilim adamının ve dünya dışı varlıklarla teması olduğunu söyleyen binlerce insanın iddiasıdır.
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Yıldız Çocuklar ve İndigolar Dünya Dışından mı?

Dünya dışından insana benzeyen varlıkların insanın tekamülü için genetik materyal sağladığı ve kendilerinden
bazılarının dünyadaki ailelerde “yıldız tohumları” olarak enkarne oldukları da bu sıra dışı iddialardandır.

Bu yıldız çocukların ruhları, insan dünyasında biçimsel olarak enkarne olduktan sonra insanın spiritüel ve tekamülsel
gelişimini desteklemek amacındadır.
Yıldız çocuklar, tekamül, genetik evrim kavramları ile karşılaştığımızda, ilk kez 1970’lerde dillenmeye başlanan sıra
dışı İndigo kavramına da dönüp bakmamız gerekir. Spiritüel açıdan dünya dışı ruhlar taşıdıkları da iddia edilir ama
fazla dile getirilmez. Aslında İndigoları anlatmak çok da kolay değildir, çünkü tek bir kalıba uymazlar. Genlerinin
değişik ve DNA sarmallarının sayısının farklı olduğu iddia ediliyor. Özellikleri çok değişken konuları da içerdiği için
henüz bilimsel tespitleri mümkün olmadı. Onların tanımının, sadece evrensel doğruların çerçevesinin içinde yer
aldıklarını söyleyebiliriz.
Psişik yetenekleri, yüksek zekaları, dünyasal sorunlara olan duyarlılıkları, mor auraları, çevrelerinden onları ayıran
tüm farklılıkları ile tıp dünyasını bile ikiye ayıran İndigo çocuklar fenomeni çok da suistimal edilmiş bir konu
olmasına rağmen kolayca bir tarafa atılmamalıdır. İndigo olmayı bir üstünlük sayıp farklı amaçlar peşinde koşan ve
çocuğunu zorla İndigo kavramının içine sokmaya çalışan anneler sayesinde hak ettiği gerçek araştırma boyutunu
yakalayamamıştır.
İndigo çocuklar genetik seviyede farklı çocuklardır, zira farklı bağışıklıkları vardır. Gelecekten gelmiş gibidirler, hiç
görmedikleri teknik aletleri bile kırk yıldır kullanır gibi kullanırlar.
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Sadece yüksek zeka kavramı onları açıklamaz, ruhları çok eski ve bilgedir, gelecek ve teknoloji ile ilgili kalıplaşmış
düşünce sınırlarını aşan icat sayılabilecek fikirler ifade ederler.
Onları İndigo yapan sadece bu özellikleri değildir. Doğdukları ailenin, doğumlarının ve özellikle annelerinin farklı
hikayeleri vardır. Asıl İndigolar kendilerini ben “İndigo”yum diye üstünlük taslayarak asla teşhir etmezler, tam
tersine bu farklılaştırmadan kaçarlar, normal görünmeye çalışırlar.
Erdemli ve dürüsttürler, mücadelecidirler, kendilerini bilmelerinden itibaren çevrelerinde doğal lider konumuna
gelirler. Kendi farklılıklarını kendi ruhlarında hisseder ve tam olarak kimseyle paylaşmazlar. Onları kesin saptayacak
bilimsel bir test yöntemi yoktur. Aramızda kendilerini hissettirmeden dolaşırlar, amaçları da budur:
Kimseye fark ettirmeden görevlerini yapıp, tekamülü ileriye taşıma amaçlarını gerçekleştirmek ve sevgi
tohumlarını dünyaya biraz daha fazla ekebilmek…
Kim bilir belki de amaçları; programın yazılım hatalarını düzeltmeye çalışan sessiz küçük birer şalter olmak
ve dünyanın kaderini O’nunla birlikte yeniden yazmaktır…
Nesrin Dabağlar
http://indigodergisi.com/2014/01/kader-dnanin-neresinde-2-bolum/

Evrim Dini İnançları Açıklıyor Mu?

Bu, The Stone için yaptığım röportaj serisinin 8.si. Röportajımı, Florida Devlet Üniversitesi’nden felsefe profesörü ve
“Ateizm:Herkesin Bilmesi Gerekenler” adlı yeni çıkacak kitabın yazarı Michael Ruse ile gerçekleştireceğim.
Gary Gutting: Bilimsel hesapların ve verilerin, Varlığın ve Dünyanın Doğasını anlamamız hakkında herşeyi
açıkladığı ve bundan dolayı da “Tanrı”yı temel bir açıklama olarak ortaya koymanın bir gereği olmadığı iddiası
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Michael Ruse: Öncelikle şunu ifade ederek başlayayım. Bana göre bilimin herşeyi açıklayabileceğini düşünmüyorum.
Dolayısıyla, varlık ve evrenin doğasının tam anlamı ile anlaşıldığını varsaysak bile, bunun bilimden daha fazla bir
şeye gereksinimi olacaktır.

G.G.: Bilimin neden herşeyi tam olarak açıklayamadığı konusunu biraz açar mısınız?
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M.R.: Benim fikrime göre, bilim de dahil hiç bir bilgi “bu buna benzeri söyler” demez. Hattâ en iyi bilimsel bilgi
bile, insanın kültürel anlayışı ve deneyimin yorumudur ve her şeyden çok da şairler ve rahiplerin kullandığı “mecaz”
tüm bu işletimin anahtarıdır. Bir tarihçi ve evrimsel biyoloji konusunda felsefeci olarak, kendi kariyer yolumda
ilerlediğimde, bu görüş bende gittikçe daha da büyüdü. “Herşey mecazi”—varlık için mücadele, doğal seleksiyon,
işbölümü, genetik kod, silahlanma yarışları ve daha fazlası–…
G.G.: Bilimadamlarının karmaşık fikirleri açıklamaya çalışmada, bilimsel alt yapısı olmayanlar için mecaz
kullanmasının yararlı olduğu net. Ancak,bilimsel bilginin gelişiminde mecazların önemli bir role sahip olduğunu niye
düşünüyorsunuz?
M.R.: Çünkü mecaz senin ilerlemeni sağlıyor. Deneyimsel ve bulgusal bir şey seni yeni sorular sormaya itiyor.
Örneğin; Aşkın bir gül gibi ise, o zaman gülün ne renk?.. Ancak bu şekilde olmasının da bir pahası var, bunu da not
edin. Mecaz at gözlüğü takmamıza yol açabilir. Bazı sorular mecaz çerçevesinde cevaplanamaz. “Aşkım bir gül”
şeklindeki kullanım, bana onun güzelliğini anlatır. Onun matematiksel becerilerini anlatmaz.
Şimdi bu gerçeği, tarih ile birleştirin. Bilimsel evrimden bu yana, tüm mecazlar içinde bir tanesi—kök-ana mecaz—
doğayı ve bilimin ilerlemesine dikkate almıştır. Bu mecaz; “dünyanın bir makine gibi olması”. Mekanik bir mecaz.
Bu mecazdan ne gibi sorular çıkar? Bir tanesi temel kökler, nesiller. Tabii ki, arabanızdaki metalin ve plastiğin
kökenini de sorabilirsiniz. Ancak nihayetinde, sorularınız bir sona ermeli ve maddeleri olduğu şekli ile kabul
etmelisiniz. Dolayısıyla, dünya için de bu böyle. Makine mecazı, Martin Heidegger’ın “metafiziğin temel sorusu”
şeklinde adlandırılana cevap vermediğini düşünüyorum. “Hiçbirşey yerine neden bir bişey var?”
Wittgenstein’ınkinden farklı, bu özgün, gerçek bir soru ama modern bilimle açıklanacak bir şey de değil.
Şimid benim kendi alanım olan evrimsel biyolojiye gelirsem,basit anlamda sorulmayan sorular görüyorum ama bu
sorular, bilimin alanları tarafından sorulabilir ve cevaplanabilir.Bence burada bunlar evrenin doğal orijini ve Büyük
Patlama teorisi. Sorulmayan ve ne benim alanımın, ne de herhangi diğer bir bilim alanının cevaplayacağı da bazı
sorular görüyorum. Örneğin bir soru var: “Neden herşey de hiçbirşey değil-Neden herşey var da aslında hiçbirşey
yok değil?” ya da niye temelde organizmaların oluştuğu madde özleri var?
G.G.: Sizce evrenin özüne dair temel soruyu cevaplamak için dine ihtiyacımız mı var?
M.R.: İnanan bir insan, Tanrının bu alemi yarattığını söylemek isterse,bence siz de bunu bilimsel bir zeminde
rededemezsiniz.Ancak başka zeminlerde bu Tanrı’ya inanların üzerine gidebilirsiniz. Ben felsefik itirazlar
sunabilirim: Örneğin; gerekli bir varlık nosyonu hakkında. Ayrıca Hristiyan teolojisine de hata bulabilirim: Eski
yunan felsefecilerinin zaman ve mekan dışı tanrı nosyonunu, Tanrı’yı bir insan olarak ortaya koyan Yahudi nosyonu
ile bağdaştıramazsınız. Ancak bunlar tabii ki bilimsel itirazlar değil.
G.G.: Peki Richard Dawkins’in “evrenin temelin açıklaması Tanrı ile yapılamaz” da değindiği husus, bu
karmaşıklık— en az karmaşık olandan en çok karamaşık olan– karamaşık yaşam formlarınn temelini açıklayan doğal
seleksiyon tarafından ortaya konan bu evrim fikri– için bir açıklama gerekir. Ancak inanılmaz bilgisi ve gücü ile bir
yaratıcı Tanrı, en az yarattığı evren kadar da karmaşık olmalı. Bu tarz bir yaratıcıyı açıklamak için de başka bir şey
gerekmekte ve dolayısıyla o da bunu açıklayamıyor. Örneğin; “Neden Hiçden se bir şey var?” şeklindeki
açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
M.R.:Üniversite’de Felsefenin her ilk yılında olduğu gibi, Dawkins Tanrının varlığının nedensel argumanını
oturtacağını düşünmekte. Eğer Tanrı alemin oluşumuna sebep olduysa, Tanrıya sebep olan ne?… Tabii ki büyük
felseficler olan Anselm ve Aquinas, belirgin bir şekilde burada ondan daha öndeler. Onlar, bu regresyonu, bağlanımı
durdurmanın tek yolunun Tanrı’nın bir nedene ihtiyacı olmadığını biliyorlar.
Tanrı mutlak gerekli bir şey olmalı. Bu şu demek; Tanrı, düzenli nedenlere bağlı bir zincirin parçası değil, bir
anlamda buna ortogonaldır. O geçmiş, şimdiki an ve gelecekteki tüm oluşumların oluşmasını sağlar ve hiçbirşeydense
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birşeyin olmasının açıklamasıdır. Ayrıca Tanrı, tamamiyle basit ve yalındır ve matematikte ve bilimdeki basit
öncüllerle yaptığı gibi, karmaşıklığın neden bu sadelikten açığa çıkması gerekliliği durumunu da anlamıyorum.
Geleneksel olarak, Tanrı’nın gerekliliği mantıksal bir gereklilik değil,bir çeşit metafiziksel gereklilik ya da
kendiliğinden meydana geliş, oluşum. Hume’ın tersine, ben bunun saçma yada tutarsız bir fikir olduğunu
düşünmüyorum.Ben matematiksel Platoncu değilim ve metafiziksel gereklilik fikri ile ilgili kavramsal zorluk da
çekmiyorum.Dolayısıyla, sonuçta, Hristiyanlıktaki Tanrı fikri bir yere gitmedi ama ben, hristiyanların, Dawkin’in
“Tanrı illüzyonu” diye tanımladığı polemik parodisine girmeleri yerine, neye gerçek anlamda inandıkları konusunda
nezaket gösterip, tartışmalarını isterim.
G.G.: Sizce evrim tartışması şeytanın estetik bir şekilde ortaya koyduğu bir tartışma mı?, Tüm bu iyiliği, güzeli ve
gücü açğa çıkaran Tanrı,evrim adı altında yaşayan varlıkları yaratmak için müsrif ve acımasız bir ileyişi kullanmış
olabilir mi?
M.R.: Bazı din felsefesi çevreleri şimdi şeytan’dan, onu üzerinden karşı bir tartışma yapabileceklerini düşünüyorlar.
Ben bunu böyle olmadığını düşünüyorum. Daha da fazlası,bunun böyle olmasını da istemem. Nazilere karşı çıkan
Beyaz Gül grubunun lideri olan Sophie Scholl’un idamının ya da Bergen-Belsen’deki Anne Frank’ın öldürülmesinin
çoğunluğun iyiliğine katkıda bulanmak olduğu şeklindeki fikri tartışmak bile istemem.Benim sonsuz selametim, bu
iki genç bayanın ölümüne bağlıysa, o zaman unut gitsin.
Ben hiç bir zaman gerçekten de acıların evrimsel işleyiş ile taşındığını düşünmedim.Bilhassa,hayatta kalma ve üreme
adına yapılan mücadelenin HristiyanTanrı kavramını daha çok etkilediğini düşünüyorum. Tanrı herşeyi değişmemiş
kanunlar yoluyla yapıyorsa ve bunu böyle olmasının niçin gerekli olduğunun da teolojik sebeplerini de
düşünebilirim,o zaman acı ve ızdırap bunu bir parçasıdır diyebilirim. Paradoksal olarak ve mizah yollu ben bu
noktada Dawkins’in tarafındayım. Tasarım gibi özellikleri olan organizmaları (el ve göz) elde etmenin tek yolu,
mücadeleden açığa çıkan doğal seleksiyonyoluyla evrimden geçmekte olduğunu ileri sürmekte.Diğer mekanizmalar
işlemiyor. Dolayısıyla, Tanrı bu işten sıyrılmış durumda.
G.G.: Evrimsel hesaplamaların dinin, hakikate dair herhangi bir kanıt için açığa çıkmasındansa, uygulanabilir
değerleri gösterdiğine dair iddia hakkında ne düşünüyorsunuz?
M.R.: Bu soruyu sormanız ilginç. Çünkü ben de son zamanlarda kendimi bu iki fikir ile mücadele eder bulmaktayım.
Ateşli bir Darwin evrimcisi olarak, bence tüm organizmalar, bunu insanları da katıyorum(doğal seleksiyonun
nedensel mekanizmasına teşekkürler), hepsi uzun ve yavaş bir gelişme prosesinin nihai ürünüdür. Dolayısıyla, bu şu
demek; gözlerimizin ve ellerimizin özelliklerini açığa çıkması onların uyarlanabilir değerinden dolayı; onlar bizim
hayatta kalmamıza ve ürememize yardımcı oluyorlar.
G.G.: Tabii ki,evrimsel açıklamalar biyolojik seviyede deneysel olarak çok iyi oluşmuş. Ancak, özellikle insanlar
arasında aynı gerçek, sosyal ve kültürel hayat seviyesinde böyle mi?
M.R.: Söylediğimi sınır koysam da, burada toplumu ve kültürü dahil ediyorum. Ben Nazileri çok uyarlanabilir
görmüyorum. Ama Nazi olmaya iten şeyler– Örneğin; bunu bir çocuğa aşılanması—uygulanabilir değere sahip.Aynı
şeyi din için de söyleyebilirim. Biyolog Edward O. Wilson dinin uygarlanabilir olduğunu düşünmekte.
Çünkü, bağlanmayı teşvik ediyor ve bu konuda da haklı olabilir. Ancak, Shakers’ın uyarlanabilir değeri net olarak
sıfır olan, üreme üzerindeki dini yasaklamasında olduğu gibi de, biyolojik olarak düzensiz, karamakarışık gelebilir.
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Dolayısıyla, dini bilgiye dair iddiaların da dahil olduğu tüm bilgiyi,evrimsel uçlara karşı göreceli olarak görmem bir
anlamda doğru.Neticede, evrim tarafından açıklanabilir olsa da da dini inançları da reddetmiyorum.
Bence herşey olabilir! Uyarlanabilirliğin yan ürünğ olarak dini gösterseniz bile ben dini inançları
reddetmiyorum.Çünkü Darwin’in de bu şekilde düşündüğünü sanıyorum. Sevdiğim Mozart’ın operalarının
uyarlanabilirliğin yan ürünü olması mantıklı.Ama bu onu daha az güzel ya da daha az anlamlı yapmıyor. Bence dini
onun faziletleri üzerinden değerlendirmelisiniz.
G.G.: Dinin faziletlerinden bir tanesi, adaletin ilahi dağıtıcısı olan Tanrı yoluyla ahlak adına entellektüel,gerçekçi ve
tatbiki bir temel oluşturması mıdır?
M.R.: Ben “evrimsel kuşkucu” olarak kayda geçtim. Substantif, sabit, esas olan ahlakı reddetmiyorum ama objektif
dayanakları reddediyorum. Bence ahlak, bizi iyi birer işbilirlikçi yapan,kollektif bir illüzyon, orjinalinde genetik bir
şey. Buna şunu da eklemeliyim ki, varlık mücadelesinde iyi birer işbirlikçi olmamız her birimizin bireysel olarak
daha iyi olmasını sağlar.Eğer insanlara iyi ve nazik olursak, karşılığında onlar da bize daha iyi ve nazik
olabilirler.Ancak, felsefeci J.L. Mackie, maddenin aslına ait etikleri “somutlaştırıp, nesnelleştiriyoruz” şeklinde bir
arguman (örneğin:kütüphaneden aldığımız kitabı zamanında geri götüreceğimiz gerektiği şeklindeki durumu objektif
olaral düşünürüz.) öne sürmüştü. Biz bunu yaparız,yani kütüphaneye kitabı zamanında iade ederiz–aslında bunu bize
yaptıran daha çok genlerimizdir–,çünkü bunu yapmazsak, o zaman hepimiz aldatmaya ve kandırmaya başlarız ve
somutlaşmış etik de çöker!
Dolayısıyla,bence Tanrıya ihtiyacınız olmadan da tüm ahlaki değerler sahip olabilirsiniz bu yüzden Tanrının varlığını
ahlak konusuna dahil etmiyorum. Darwin’in günümüze kadar getirdiği Hume’ın takipçisiyim. Belirli bir cinsin
duyguları uyarlanabilir önemli bir fonskiyon olsa da, ahlâk, tamamen ve net bir duygusallıktır. Ancak, ben burada
Tanrının varlığını da reddetmiyorum. Bir hristiyan olsaydım, ahlakın doğal olan bir şey olduğunu düşünen doğal bir
kanun teoristi olurdum.Küçük çocukları önemsemek, doğal ve iyi bir şey; küçük çocukları kahkahaları için öldürmek
doğal olmayan, kötü birşey. Eğer Tanrının dünyayı yarattığını ve neyin iyi olduğunu söylemek istiyorsan, o zaman
“Tanrı ne yaratırsa güzel yaratır” şeklindeki düşünce bana uyar.Aslında,bunu da basit anlamda iyi bir şey
yapmanın Tanrının iradesinin bir fonksiyonu olarak Platon’un Euthyphronsu’nda öne sürülen “ahlaki davranışlar
tanrı tarafından emredildiği için mi ahlakidir, yoksa ahlaki olduğu için mi tanrı tarafından emredilmiştir” argumanın
problem olmasını basit anlamda önlemek için, Tanrının kendi iradesinin bir fonksiyonu olarak iyilik yapıldığını
söylebilirsin.
G.G.: Din konusundaki düşüncelerinizde biraz gerginlik gözüküyor.Siz kendiniz inançlı biri değilsiniz.Ama
zamanınızın büyük bir bölümünü inancı s eleştirelere karşı avunmak için harcıyorsunuz.
M.R.: İnsanlar beni sıklıkla çelişkili buluyor.Öyle bulmasalar da tamiyle iki yüzlü buluyorlar. Ben Tanrının varlığı
için yapılan ontolojik argumanları– Varlık argumanı, Tanrı’nın var olmasını, yetkin ve kusursuz olduğunu iddiası–
kabul ettiğimi söyleyemem. Ama bu argumanı beğeniyorum. Çok akıllıca ve Dawkins’in iyi sebepler yüzünde değil
de bu argumanı küçümsediği için atlamasından dolayı bu argumanı desteklemeye hazırım. Bir açıdan da bu bir alanı
elde etme savaşı. Ben profesyonel bir felsefeciyim. Anselm ve Descartes gibi düşünürleri takdir ediyorum ve onlar
kadar olmasam da, onlardan bir olmaktan da gurur duyuyorum. Ancak,benim kendi adıma bir duruşum var.Bu bir
bakıma politik.Din, Amerika’da büyük bir şey ve çoğunlukla da o kadar güzel büyük bir şey değil. Tıpkı Somme
Meydan Muharebesinde olduğu gibi, kötüye karşı çıkmak için savaşmıyacağınızı düşünüyorum.
Bana göre, başkalarının topraklarına girip, diğerinin kuyusunu kazmadan da nasıl anlaşabiliriz ve ileriye doğru nasıl
hareket edebiliriz’i gerçekleştirmemiz gerekiyor.
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Benim bunları söylememde hristiyan mezhebine göre yaşadığım çocukluğumun önemi var. Çocukluğumda
etrafım,nazik ve kibar ve sevgi dolu olan çok akıllı hristiyanlarla çevriliydi. Bunu hiç bir zaman unutmam.
Son olarak,kötü tartışmaları sevmiyorum.Benim durumumda, ben, Hristiyanların Tanrısının varlığı konusuna karşı
güzel argumanlar sanırım sunabilirim.Yeterisizliğe ve eksikliğe ihtiyacım yok. T.S Eliot’un “Katerdal’de Cinayet”
adlı eserinin dramatik dayanağı olan, öldürülen başpiskopos Thomas Becket, bu eserde şunu der: “Son ihanet en
büyük hainliktir: Yanlış bir sebep için, yapılan doğru eylem…” Amin
Çeviri : AylinER
http://mobile.nytimes.com/blogs/opinionator/2014/07/08/does-evolution-explain-religiousbeliefs/?_php=true&_type=blogs&hp=&action=click&pgtype=Homepage&module=c-column-top-span-region&region=ccolumn-top-span-region&WT.nav=c-column-top-span-region&_r=0

Beyin Zarının Dindeki Önemi
Dine önem verme ile beyin zarı kalınlığı arasında ilişki bulundu
Tümüyle gri maddeden oluşan ve kıvrımları ile dikkat çeken beyin zarımız (serebral korteks), beyin yarımkürelerini
kaplayan en dıştaki zardır. Newyork State Psikiyatri Enstitüsü ve Kolombiya Üniversitesi’nden araştırmacılar,
maneviyat veya dine duyulan ilginin kişilerin beyin zarlarının kalınlığı ile ilişkili olabileceğini buldular.

Jama Pisikoloji’de bu ay yayınlanan çalışmada, beynin sağ ve sol yan bölgeleri ile beynin arkasındaki bölgelerin, sol
yarımkürede kuneus ve prekuneus bölgelerindeki beyin zarının kalınlığının maneviyat ve dine önem verme ile ilişkili
olduğu belirtildi. Maneviyat ile beyin zarı kalınlığı arasındaki ilişki, yüksek depresyon riski olanlar gözlemlenerek
bulundu.
Kutsallığın depresyonla ilişkisi
Ekip, yüksek depresyon riski olan yetişkinler arasında yaptığı önceki araştırmasında, maneviyata güçlü eğilimi
olanların, dini önemli bulmayanlara göre hasta olma riskinin yüzde 90 azaldığını bulmuşlardı. Ayrıca beyinlerinin sağ
yarım küresinde, yan yüzeylerde geniş bir alanda beyin zarında incelme olduğunu da belirlemişlerdi.
Ekip yeni çalışmalarında beyin zarı incelmesi konusunu tekrar ele aldı. Yaşları 18 ile 54 arasında 103 yetişkine
maneviyata ne kadar önem verdiklerini ve dini aktivitelere hangi sıklıkla katıldıklarını sordular. Beş sene sonra aynı
soruları tekrarladılar. Bazı katılımcılar, depresyonla ilgili önceki çalışmadaki katılımcıların çocuğu veya torunları
oldukları için yüksek hastalık riskli grubunu oluşturdular. Akıl sağlığı konusunda herhangi bir ailevi geçmişi olmayan
katılımcılar da kontrol grubunu oluşturdu. Araştırmacılar, kortekslerdeki incelmeyi belirlemek için tüm katılımcıların
beyinlerini taradı. Peki hangi sonuçlara ulaştılar?
Maneviyata güçlü eğilimi olanların, hem sağ hem de sol yarımküredeki beyin zarlarının daha kalın olduğu görüldü.
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Kalın beyin zarı ile dine ve maneviyata önem verme arasındaki bu ilişki, depresyon için ailevi riskin yüksek olduğu
bireylerde depresif hastalıklarının gelişmesini engelliyordu. Belki de ince beyin zarına bağlı ailevi depresif
rahatsızlıkların gelişimini engelleyen beyin zarındaki bir potansiyelinin açığa çıkmasını sağlıyor olabilir.
Araştırmacılar bulgularının doğrusal olduğunu belirtirken, dine önem vermenin mutlaka daha kalın beyin zarı
anlamına gelmediğini veya tam tersinin de kesinlikle doğru olmayabileceğini de vurguladılar.
Missouri Üniversitesi’nde başka bir araştırmada bilim insanları, beyinde maneviyata ilişkin ipuçlarını ararken, sağ
parietral (yan) lobdaki işlevsel düşüşle beraber frontal (ön) lobdaki aktivitenin artışı ile manevi çalışma arasındaki
ilişkiyi buldular.
Maneviyatın beyindeki yeri
Sağlık psikolojisi profesörü olan Brick Johnstone, basın bültenindeki açıklamasında, “Maneviyatın neropsikolojik
temellerini bulduk, fakat orası beyinde diğer bölümlerden ayrılmış özel bir alan değil” şeklinde belirtiyor.
Uluslararası din psikolojisi dergisinde geçen sene yayınlanan çalışmada, Johnstone ve arkadaşları, sağ parietal (yan)
lobu etkileyen beyin yaralanması olan 20 kişi ile çalıştılar. Bu alan sağ kulağın bir kaç santimetre yukarısındaki bir
bölüm. Ekip, katılımcıların manevi inançlarını sorguladı, yüksek bir güce ne kadar yakın hissettiklerini ve
hayatlarının kutsal bir planın parçası kabul edip etmediklerini sordu.
Sağ parietal (yan) lobdaki yaralanma büyüdükçe daha yüksek bir güce olan yakınlığın arttığını buldular. Johnstone
çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Nöropsikolojik araştırmalar tutarlı şekilde gösterdi ki, beynin sağ tarafındaki
bozulma kişinin kendisine odaklanmasını azaltıyor. Budist rahipler ve rahibeler ile yapılan önceki
çalışmalarda gördük ki, derin meditasyon sırasında ve dua edilirken sağ parietal(yan) lop aktivitesi oldukça
azalıyor. Çalışmamız gösterdi ki, bu bölgedeki bir hasar veya azalma maneviyatı arttırıyor, ayrıca kendine
odaklanmanın azalması ile manevi deneyimler arasında bir ilişki olduğunu da gösterdi.”
Johnstone, katılımcıların ne kadar sıklıkta kiliseye gittikleri veya dini programları ne sıklıkla izledikleri gibi dini
uygulmaları da araştırmaya dahil etti. Bu değerleri beyin aktiviteleri ile karşılaştırdığında, dini aktivitelerin artışı ile
beynin ön lobundaki aktivite artışı arasında bir ilişki olduğunu gördü. Bulgular gösterdi ki, manevi deneyimler beynin
farklı bölgeleriyle ilişkili. Beynin belirli bölgeleri öne çıksa da, bölgelerin tümünün birlikte çalışması kişisel manevi
deneyimleri ortaya çıkarıyor.
Çeviri : Hakan Çakmak
http://www.medicaldaily.com/where-god-located-brain-importance-religion-related-thickness-cerebral-cortex-266043

Ortak DNA
Arkadaşlarınızla Yabancılara Göre Daha Çok Ortak DNA’ya
Sahipsiniz!
İnsanlar, kendilerine bazı ortak DNA dizilimlerine sahip olanlarla arkadaşlık yapıyorlar.
Birbirleri ile biyolojik olarak bir bağı olmayan yaklaşık 2000 kişinin gen varyasyonlarının karşılaştırıldığı
araştırmada, arkadaşların yabancı birisine göre daha fazla ortak gen varyasyonuna sahip olduğu tespit edildi. Bu
araştırma “biz aile gibiyiz, arkadaşların ve seçtiğin ailendir” gibi klişe sözlere de bilimsel destek olmuştur.
Araştırmaya katılan Yale Üniversitesi’nden sosyal bilimci Nicholas Christakis: “ İnsanlar, kendi türümüzdeki
insanlarla uzun süreli bağlantılar yaratmalarından dolayı özgün varlıklarıdır. Peki, bunu niye isteriz? Neden
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arkadaşalık yaparız? Sadece bize benzeyen insanların bize eşlik etmelerini istememizden dolayı değil.
Araştırmacılar bu çalışmayı, arkadaşlığın özü ve öneminin derin evrimsel açıklamasını yapmak istedikleri için
gerçekleştirdiler.”

Yeni çalışmanın temelini, Massachusetts, Framingham adlı kasabada yaşayan insanların kalp rahatsızlıkları riskine
dair yapılan geniş çaplı çalışmadan elde edilen datadan oluşturmaktadır. Araştırmacılar
katılımcıların DNA bilgilerine ve kimlerle arkadaşlık yaptılarsa onların da DNAbilgilerine baktılar.
Yaklaşık 15 milyon DNA gen varyasyonu üzerinden yapılan araştırmada, araştırmacılar, kişilerin arkadaşları ile 4.
kuşaktan kuzenleri ya da büyük büyük babası ile, insan genomunun yaklaşık %1 oranında aktarılan aynı gen ilişki
seviyesine sahip olduklarını tespit ettiler .
En çok arkadaşlarla paylaşılan ortak gen, kişinin koku alma hissini içeren “koku alma ile ilgili olan” gen.
Nicholas Christakis : “Bu %1 oran çok gözükse de, genetikçilere göre belirgin bir rakam bu. İnsanlar 4.
Dereceden kuzenlerini kim olduklarını bilmiyorlar. Ancak yine de bir şekilde sizler pek çok olasılık içinden,
kuzeninize benzeyen bir kişi le arkadaşlık yapamayı başarabiliyorsunuz.”

Bu çalışmadaki bulgular hakkında araştırmacılar, kendinize benzer genlere sahip kişileri arkadaş seçmek, insan
evrimine de katkıda bulunuyor olabileceğini belirtiyorlar.
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Christakis: “Bu gezegendeki konuşma kapasitesini yayacak tek kişi olduğunuzu düşünün. Sizce bu mutasyon
Darwinin evrimini geliştirir mi? Hayır, çünkü sizinle konuşacak birisi yok.” “Konuşma geninin kullanışlılığı
arkadaşınla paylaştığın aynı gene bağlı.Bir başka deyişle, ilişkide olunan arkadaşlarla paylaşılan benzer
genler, insanların gen evrimine dair avantaj sağlamakta.”
Araştırmacılar bazı uyarıları da araştırmalarının sonucuna ekliyorlar. Örneğin: insanlar aynı etik değerlere sahip
olanlarla arkadaşlık kurabilirler. Ancak şunu da göz önünde bulundurmalıyız ki; araştırmacılar, Kafkas özgeçmişine
sahip olan homojen bir gruptan katılımcılarla bu araştırmayı yapmışlardır.
Araştırmacılar, bu popülasyon ile hem onların arkadaşlarını, hem de yabancıları, genetik altyapılarına bakarak bu iki
insanın arkadaş olup olamayacaığını tahmin eden bir “arkadaşlık skoru-çizelgesi” kullanarak, karşılaştırdılar.
Kaliforniya Üniveristesi’nden Tıbbi Genetik profesörü olan ve bu araştırmada da yer alan James Fowler şunları ifade
ediyor: “Hepsi aynı atalardan gelen, arkadaş olanlar ile arkadaş olabilirler arasındaki farkı bu çalışmada
rapor etmekteyiz. ”
Çeviri : AylinER
http://www.livescience.com/46791-friends-share-genes.html?cmpid=514645

Şişmanlığın fark edilmeyen etkileri
Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler:
Göbekli olmak, çok uyumak, tembellik ve “yakiyn” zayıflığıdır.
(Hadis)

Obezitenin farkedilmeyen etkileri;
Aşırı vücut yağından 5 ana organ zarar görüyor!

Obezite; sadece kalçanız ve gövdenizdeki yağ tabakaları anlamına gelmiyor. Kötü beslenme ve hareketsizliğin
vücudunuzda farkedilmeyen bazı büyük sonuçları olabilir. Bu etkileri gözle göremediğimiz için çoğunlukla
farkedemeyiz.
Akıllıca düşünmek gerekirse bu etkiler var. Vücudunuzun biyokimyası karmaşıktır, organlarımız arasındaki ilişki ile
fiziksel ve zihinsel sağlığa etkisini düşündüğünüzde, kot pantolonunuzun içine girememek, problemlerinizin en
sonuncusu olabilir. Obezitenizin etkilediği beş organ şunlardır:
1. Kalbiniz
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Basitçe, vücudunuzdaki aşırı yağ dokusu, hayatta kalmak için oksijene gereksinim duyar. Bu, kalbinizin o dokuya
daha fazla oksijen sağlamak için daha fazla kan damarıyla yardımcı olması gerekir. Ayrıca, atardamarların içindeki
yağ ne kadar fazla olursa, o atardamarlar o kadar sertleşir. Kalın çeperler, kanın geçmesini zorlaştırdığı için aynı
basıncı koruyabilmek için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Atardamar çeperlerinin sertleşmesi olan
Ateroskleroz (Koroner arter rahatsızlığı), obez insanlarda sağlıklı insanlara oranla 10 kat daha yaygın görülür.
Böyle ilerler ve obezitenin en büyük etkisini kalp hisseder. Kalp kası daha çok çalışır, kan pıhtılaşmaları riski artar ve
obezite vücuttaki tüm kan dolaşımına zarar verir.
2. Kalın bağırsağınız
Aaştırmacılar, obezite ile kanser arasındaki ilişkiyi incelediklerinde, kolon kanserinin yüksek görüldüğünü farkettiler.
Obez erkek ve kadınlarda, kolorektal kanserler ürkütücü bir sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar, bunun iki ana
sebepten dolayı olduğunu düşünüyorlar.
İlk faktör, kolon kanserinin erken belirtilerinden olan kolon poliplerinden muzdarip hastalar arasında işlenmiş et ve et
ürünleri ağırlıklı beslenme oldukça yaygın.
Diğer faktör, kandaki insülin veya insüline bağlı büyüme faktörünün yüksek seviyesi. Bu faktörler ile kanser gelişimi
arasındaki bağlantı gizemini koruyor. Fakat, vücuttaki bakterilerin yüzde 70’i bağırsakta yaşıyor ve sindirim sistemi
ile bağışıklığa bağlı rahatsızlıklar arasındaki güçlü ilişki düşünüldüğünde, obezitenin yan etkileri bu bağlantıyı
açıklayabilir.
3. Beyniniz
Beden ve zihin arasındaki bağlantı yeni değil, ancak yeni bilimsel veriler oldukça ilginç.
2010 yılına ait bir çalışma, bilişsel, idrak fonksiyonları ile obezite arasında olumsuz bir ilişki olduğunu gösterdi. Bir
görüşe göre, beyinde sinyalleri taşıyan sinir liflerinin etrafını saran beyaz maddenin bozulması buna işaret ediyor
olabilir. Bu beyaz madde kılıfı, obezlerin beyinlerinde daha fazla zarar görmüş olarak belirlendi.
Kent State Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan, 2010 yılı çalışmasının yazarı John Gunstad; Science
News‘e “Bu, bir telin kesilmesi değil; onun sağlamlığının azalmasıdır. Bilişsel anayollar boyunca mesajlar kopar ve
planlanan hedeflerine varmakta başarısız olurlar” diyor.
4. Cildiniz
Obezitenin cilde ne kadar çok zarar verebileceğini çoğunlukla farkedemeyiz, popüler görüşün aksine, derideki
çatlaklar, görünen lekeler bunun tek göstergesi değildir. Hormon değişiklikleri, cildin kalınlaşmasına, cildin
koyulaşmasına ve deri sertleşmesine yol açabilir, cildin şişmesi ve gerilmesi, stasis dermatitis olarak bilinen
kırmızılık ve tahrişe yol açabilir, kan akışı yetersizliği sonucunda oluşan sıklıkla bileklerde görülen zayıf damar
fonksiyonu ülsere yol açabilir.
Cildin sağılığını korumak güzellik kaygısından daha önemlidir. Cildinizin dış katmanları, kan dolaşımınızın en başta
gelen bariyerleridir, bu yüzden bulaşıcı etkenlere karşı bir bekçi gibi çalışırlar. Cildin gerilmiş katmanı olarak
başlayan şey, ciddi bir hastalığa dönüşebilir. Bunun nedeni vücut kütlesinin cilt elastikliğine baskın gelmesidir.
5. Ciğerleriniz
Kalbinizi çevreleyen atardamarlar gibi, ciğerleriniz de aşırı yağın varlığında büyük riskle yüzleşirler. 2010’da
yayınlanan bir çalışma, büyük miktarlardaki iç yağ dokusunun ciğerlerin hava için kullanılan kapasitesini azalttığını
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gösterdi. Oluşan zayıf hava dolaşımı, var olan solunum rahatsızlıklarını şiddetlendirebilir veya aynı yan etkileri
meydana getirebilen rahatsızlıklar için muazzam bir risk yaratır.
Zayıf ciğer fonksiyonu demek; kan damarlarının yeterince oksijen almaması demektir. Benzer bir şekilde, obez
insanlarda, vücutlarına aldıkları oksijeni daha da kısıtlayan, engelleyici uyku apnesi riski obez olmayanlara göre çok
daha fazladır. Gündüzleri sorun yarattığı gibi, gece olan nefes almadaki aksamalar öldürücü de olabilir.
Araştırmacılar, tıkanıklığı insanları uyandırmadan çözmek için dile küçük elektrik titreşimleri gönderen bir aygıt
üzerinde çalışıyorlar.
Çeviri : Esin Tezer
Editör : Okyanusum
http://www.medicaldaily.com/effects-obesity-you-cant-always-see-5-major-organs-damaged-excess-body-fat-292888

Uykunun Beyindeki Önemi
Tam olarak neden olduğunu bilmesek de, uyku, beyin ve tüm sağlığımız açısından hiç şüphesiz ki önemlidir.
Açıkçası düzgün bir uyku olmadan, hastalık ve stressin artma şansı
yüksektir. Rochester Dönüşümsel Nöroloji Hekimliği Tıp Merkezi Üniversitesi’nden (URMC) araştırmacılar,
uykunun beyni detoksifiye etmeye yardımcı olduğunu, bunama ve Alzeimer hastalığına potansiyel ipuçları
sağladığını da tespit ettiler.

Journal Science adlı dergide yayınlanan araştırma, beynin “gylampatik sistem– santral sinir sistemindeki
metabolik artikların temizliğinde rol oynayan sistem”le tosik atıkları atmada eşsiz bir metod kullandığını ortaya
çıkarmıştır. Daha da ilginci, beyin hücrelerinin, uyku sırasında %60 kadar büzüşüp, küçülerek, atıkların rahatça
atılmasını sağlamasıdır.
Bu araştırmayı kaleme alan yardımcı yazar Maiken Nedergaard şunu ifade etmekte: “Uyku beynin hücresel yapısını
değiştirmekte. Uykuda beynin tamamen farklı bir duruma geçtiği gözükmekte.”
Uyku Beyne Nasıl Yardım Ediyor?
Araştırmada beynin “gylampatic sistem– santral sinir sistemindeki metabolik artıkların temizliğinde rol
oynayan sistem”i incelendi. Farelerin beyinlerine içeri renkli boy enjekte edildi ve beyin omurilik sıvısının(CSF)
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akışı gözlemlendi ve CSF’nin fare bilinçsizken (uykudayken ya da yatmış, sakinken) hızlı, süratli bir şekilde aktığı ve
fare uyanıkken de zar zor aktığı görüldü.
Nedergaard: “Fare uyanıkken ne kadar az bir akış olduğunu gördüğümüzde çok şaşırdık.Bu bize şunu
gösterebilir dedik; beyin hücreleri arasındaki alan bilinçli ve bilinçsizken çok fazla bir şekilde değişime
uğruyor olabilirdi.”
Daha sonra, araştırma ekibi, beyin hücreleri arasındaki alanı teorilerini test etme adına ölçtüler. Beyin içine
yerleştirdikleri elektrodları kullanarak, uyku sırasında bu alanın %60 oranında küçüldüğünü ve bunun da CSF’nin
daha rahat akmasını sağladığını tespit ettiler.
Bu araştırma pek çok sebepten dolayı heyecan verici.Ancak hepsi içinde en ilginç olanı, CSF’nin beyni nasıl
etkilediği… Araştırmacılar, farenin beynine enjekte edilen Alzeimer hastalığı ile ilişkilendirilen bir protein olan
“beta-amiloid” ile farenin uykusu sırasında detoks yapabiliyor olduğunu gözlemlediler. Bir başka deyişle, CSF
aslında beyindeki toksinleri temizliyordu!.
Dr.Jim Koenig: “Bu araştırmanın sonuçları çoklu nörolojik rahatsızlıkları anlatmada kapsamlı bir etkiye sahip
olabilir. Bu şu demek; Glymphatic sistemi regüle eden hücrelerin belki de bir dizi rahatsızlıkları regüle etmeye
yönelik yeni hedefleri de olabilir.”
Bilimadamları ve ilaç üretenler şimdi, bu glymphatic sistem ile beraber çalışacak ilaçlar üretmek için birarada
çalışabilirler. Araştırma, ayrıca, her gece, iyi bir gece uykusu almanın öneminin de altını çizmeli.
Nedergaard: “Bu araştırma göstermektedir ki; uyurken ve uyanıkken, beyin, farklı fonksiyonel durumlara
sahip. Aslında, uykunu canlandırıcı doğasının, uyanıklık süresi boyunca nörol aktivitenin yan ürünlerinin
birikiminin aktif temizliği şeklinde açığa çıktığı gözükmekte.”
Çeviiri : AylinER
http://themindunleashed.org/2014/04/exciting-study-reveals-sleep-removes-toxic-waste-brain.html

'Gözünüzle hüküm verdiğiniz sürece
yanılgıdan kurtulamayacaksınız...'
Buz, kar, yağmur, dolu, buhar; hep denizden gelir, döner...
Adları kalır yadigar...
***
Kar suda şeklini yitirmedikçe, adını yitirmez...
***
Kozmik tesirlerin beynindeki etkilerini fark etmemişsen, kendinin farkında değilsin...
***
İşaret; onlara bağlanmak için değil, gönderdiklerinin değerlendirilmesi içindir...
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***
‘Göz‘ünle hüküm verdiğin sürece, yanılgıdan kurtulamayacaksın...
***
Zaafların aklının iradene söz geçirememesindendir...
***
“Yar“in en çok beraber olduğundur...
***
Uyandığında rüya ne ise, ölümü tattığında dünya hayatı aynı olacak...
***
Gam, keder, ...
Hepsi bünyenin verdiği görüntüden ibarettir...
***
Aldanırsan görüntüye...
Gömülürsün üzüntüye...
***
Sanatçı yer an yeni bir rol becerisinde olandır...
***
Ya O’nu görürsün...
Ya da pek çok şeyi gördüğünü ‘zan’ nedersin...
***
Suçladığın kadar “perdeli“sin...
***
Kendine “yaş“ veremediğin anda şuurunda;
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Belli bir yaşta hissettiğinde ise ‘bedeninde’ yaşıyorsun demektir...
***
Bir yatakta uyuyan iki’nin biri kabus görüyor...
Diğeri zevki yaşıyor...
Birarada mı yatıyorlar?..
***
Dünyada bulunuşumuzun tek sebebinin, sadece ve sadece ölüm ötesi sonsuz yaşama
hazırlanmak olduğunu fark edip, idrak ettin mi?..
***
Ömründe ‘defalarca değişen bedenlerden misin?..’
Yoksa hiç değişmeyen ‘benlik misin?..’
***
Hükmü altındaki organlarına emredemeyen onların esiridir...
Onların esiri iken “özgürlükten“ söz etme...
***
Organların bir varoluş sebebi de “bilincin imtihanıdır...”
***
Talip olduğun mertebeye göre, imtihana tabi tutulursun...
***
Talep eden bedelini öder...
***
Izdırap ve kederlerin, bağımlılıkların kadar sürer gider...
***
Yalnızlığı tadmadan asla “Vahdet“e eremezsin...
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***
Kaybedecek şeylerin olduğu sürece, tasavvufun amacından uzaksın...
***
Sevgin sahip olmayı, aklın ise terketmeyi emreder...
***
Güdülerinin, dürtülerinin, organlarının değil, bilincinin sesine kulak ver...
***
İnsan bilincinin sesi ile, mahlukat organlarının iticiliği ile yaşar...
***
Sınırsız olan bilince, vehmin ve şartlanmaların ile kayıt getirdiğin sürece sair mahlukat gibi
yaşarsın...
Bilincin sınırsızlığına erdiğinde ise;
Mahlukat yine bildiği gibi yaşamaya devam eder...
***
Umdukların kadar perdelisin...
***
Dünü ve yarını düşünmeden beraber olduğun kişi “Dost“undur...
Dost senden dün ve yarını silendir...
***
İtimat ettiğini (güvendiğini) odüst seçebilirsin...
Ancak dost seni itimaddan arındırandır...
***
Kalabalıkta gürültü asla eksik olmaz...
***
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Dünün tekrarıyla gününü tüketen, dünden ileri gidememiştir...
***
Yarın kiminle beraber olmak istiyorsan; bugün de onunla beraber olmanın bedelini öde...
***
Her ortamın ve sistemin kendine özgü canlıları var...
Güneşin de...
***
Evrende cansız ve şuursuz, tek bir zerre mevcut değildir... Algılamak istiyorsan, perdeni
terket...
***
Huzurla yaşamak istiyorsan, borçlu olma ve beklentilerini terket...
***
Denizdeki balıkla pazarlık edilmez...
***
Televizyonda dalgalarında ses ve görüntü olur da, senin mikrodalga bedeninde nasıl
olmaz?..
***
“Ruh“, beynin ürettiği dalgasal bedenin eski dillerdeki adadır...
***
Takdir edilen zaman gelmemiş ise; engellerden erilmez...
***
Kaderinizde varsa; zamanı geldiğinde size takdir edilen mutlaka erişecektir...
***
Kaderinizde olmayanı ise asla elde edemeyeceksiniz...
***
281

Tüm evren bir hayal sen ise gerçeksin öyle mi sanıyorsun?..
***
Muhakemesi olmayanın pişmanlığı olmaz...
***
Kaderini bilirsen şükretmiş; değerini inkar edersen küfretmiş olursun...
***
Anlık olaylara bakıp da asla hüküm vermeyiniz...
***
Güçlü kişi inandığı yolda etrafına rağmen yürüyebilendir...
***
Şerri en az olan duygu !”sevgi“dir...
***
Düşündüğünün ve hissettiğinin zıddı davranışlarının adı “riyakarlık“tır...
***
İnsanlar menf aat için yaşar...
Menfaat duygularını aşanlar; melekiyetle vasıflanır...
***
Her şeyi gör, duy bil...
Ancak hepsini olduğu gibi kabul etmesini de öğren...
***
Kimseden varoluş gayesinin ötesini bekleme...
Aksi takdirde çok üzülürsün...
***
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İsa; kendini satacak olanı son lokmaya
kadar yanından uzaklaştırmadı...
Niye?..
Senaryoyu ‘oku‘muştu da ondan...
***
Neticeyi merak etme...
Ameline bak...
Herkes hak ettiğini bulur...
***
Bilincinin boyutlarında sıçramalar yapamıyorsan, safralarını at...
***
Dün var olan bugün yok...
Bugünkü de belki yarın olmayacak...
Daha ne kadar; yarın seninle olmayacak şeyler peşinde koşarak ömrünü harcayacaksın?..
***
Bilmek asla arınmak için yeterli değildir...
***
Yaşam ders almak içindir; üzülmek için değil...
***
Sınırsızlık tüm boyuttadır...
Beden, ruh, bilinç...
***
Sınırsızlık, bilincinde var sandığın “benliğinle“ sınırlanmaktadır...
***
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Sınırsızlığı yaşamak “hiç“ olmakla mümkündür...
***
Gözden öze değil, özden göze bakmak gerek...
***
Sükun ve ebedi huzur “öz“ün gözün olduğunda başlar...
***
Özünü bilmeyen gözünün gam ve kasvetini yaşar...
***
Gördüğünü tanıyamayan, gözüyle yaşayandır...
***
Her hayvan, sürüsüyle yer içer, dolaşır...
İnsan ise aklıyla bilim doğrultusunda yürür...
***
Dışarıda arayıp bulduğun her şey bil ki “öz“ünde mevcuttur...
***
Kaybetmeyi öğrenmeden, onu hazmetmeden, kazanmayı bilemezsin...

Ahmed Hulusi
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Beynin Kararı
Beynimiz Farkındalık alanına Düşmeden de Bir Yüz hakkında (Güvenilir mi Değil mi) Karar Verebiliyor.

Bilim adamlarından bir ekip, bilinçli olarak bakmadığımız zaman da bile bir yüzün güvenirliliği konusunda hüküm
verebilidiğimizi dile getiriyorlar. Ekibin Journal of Science dergisinde yayınlanacak tespitleri, diğerleri hakkında ani
değerlendirmeyi nasıl yaptığımıza ışık tutmakta.
New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü yardımcı doçent ve araştırmanın baş yazarı Jonathan Freeman şunları ifade
etmekte: “Tespitlerimiz, beynin bilinçli olarak algılamadan önce otomatik olarak bir yüzün güvenilir olup
olmadığına karşı tepki vermekte olduğunu göstermektedir. Bir farkındalık oluşmadan da diğer kişiler
hakkında anlık yargı oluşturduğumuza dair ulaştığımız bu tespitler, çok geniş kapsamlı bir araştırma
neticesindeki tutarlı sonuçlardır.”
Bu araştırmaya katılan ve yazmaya katkıda bulunan diğer yazarlar, New York Üniversitesi’nden araştırma bilim
adamı Zachary Ingbretsen ve doktora sonrası araştırmalar yapan Harvard Üniveristesi’nden Eric Hehman ‘dır.
Araştırmacılar, insanın sosyal ve duygusal davranışları için önemli olan beyindeki “amigdala”adlı yapı üzerine
odaklanmışlardır. Daha önceki araştırmalar, bu yapının insan yüzlerinin güvenirliği konusunda yargıda bulunmada
aktif olduğunu göstermektedir. Ancak, daha önce amigdalanın bir yüzün güvenirliliği gibi karmaşık sosyal sinyallere
o sinyalin algısal farkındalığa ulaşmadan tepki verebildiği bilinmiyordu.
Beynin bu bölgesinin bu şekilde yargı ortaya koymadaki rolünü ölçmek için, araştırmanın yazarları, deneklere bir dizi
yüz resmi göstererek, onların amigdalalarındaki aktiviteyi monitörden izledikleri bir çift deney yaptılar.
Bu görüntüler, gerçek yabancıların yüzlerinin standart hale getirilmiş fotoraflarının yanında, diğer tüm yüzler
kontrollü manipüle edilip sanal olarak yaratılan resimlerinden oluşur. Sanal olarak yaratılan yüzler bilgisayar sentezli
olup, daha önceki araştırmalara dayanır. Örneğin; yüksek iç kaşlar ve belirgin elmacık kemikleri güvenirliliğin
işaretleri olurken, alçak iç kaşlar ve yayvan elmacık kemikleri de güvenilmezliği işaret eder.
Bu deneylere başlamadan önce, ayrı bir grup denek tüm gerçek ve bilgisayar yaratımı yüzleri inceler ve onların ne
kadar güvenilir olup olmadığını değerlendirir. Daha önceki çalışmalar göstermiştir ki; denekler her gösterilen resmin
güvenirlilik seviyesi konusunda güçlü bir şekilde hemfikir olmuşlardır.
Deneylerde, yeni bir grup deneğe aynı yüzleri beyin tarama cihazı içinde gösterilir ve onlara gösterilen yüzler
milisaniye süresi içinde gerçekleşir. “geriye doğru maskeleme” adlı bir başka özellikle birlikte bu hızlı gösterim,
deneklerin yüzleri bilinçli, farkındalıklı bir şekilde görmesini engeller. Geriye doğru maskeleme deneklere ilgisiz
“maskeli” görüntü gösterilir ve ardından hemen aşırı derecede kısa bir süre içinde yüz gösterilir bunu nedeni deneğin
yüzü proses etmemesi ve bir farkındalığa ulaşmamasıdır. Bu ilk deneyde, araştırmacılar bir yüzün güvenirliliğinin 3
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seviyesine (üzgün,vasat, neşeli) karşı amigdaladaki aktiviteyi incelerler. İkinci deneyde, araştırmacılar, tamamen
devam eden güvenirlilik spekturumunda amigdalanın tepkisini ve akvitesini ölçerler.
Bu iki deney neticesinde,araştırmacılar, amigdalanın belirli kısımları bir yüzün güvenilmez olduğunda aktivite ortaya
koyduğunu ve amigdalaki diğer kısımlarda da deneklerin bilinçli olarak yüzleri görmeseler de güvenirlilik (güvenilir
mi güvenilmez mi) sinyallerinin geniş kapsamlı gücünün takip edildiğine dair amigdaladaki aktivasyonun izlendiğini
belirtirler.
Freeman şunu belirtir: “Bu tespitler,amigdalanın sosyal işaretleri farkındalık olmadan da proses ettiğine dair
önceden bildiklerimizden daha çok bizlere kanıtlı bilgi sunmakta. Bir yüzü bilinçli olarak algılamadan da
amigdala o kişinin ne kadar güvenilir olup olmadığını değerlendirebiliyor.”
Çeviren: AylinER
http://m.medicalxpress.com/news/2014-08-brains-trustworthinesseven.html

Bilim İnsanları Kuantum Teorisinin Ölümden Sonra Bilincin Başka
Bir Evrene Gittiğini Kanıtladığını İddia Ediyor

“Biocentrism: Yaşam ve Bilinç Evrenin Doğasını Anlamanın Anahtarlarıdır” adlı kitap interneti karıştırdı, çünkü
beden öldüğü zaman yaşamın sona ermediği ve ebediyen sürebileceği kavramını içeriyor. Bu yayının yazarı, NY
Times tarafından yaşayan en önemli 3 ncü bilim insanı olarak oylanan bilim adamı Dr. Robert Lanza’nın bunun
mümkün olduğundan hiç kuşkusu yok.
Zaman ve Mekanın Ötesi
Lanza rejeneratif tıpta bir uzmandır ve İleri Hücre Teknolojisi Şirketinin bilimsel yöneticisidir. Daha önce kök hücre
ile uğraştığı kapsamlı araştırması ile tanınmakta idi, ayrıca nesli tükenmekte olan hayvan türlerini klonlamada bir çok
başarılı deneyler ile de ünlüydü.

Ama çok uzun olmayan bir süre önce, bilim adamı fizik, kuantum mekanikleri ve astrofiziğe bulaştı. Bu patlayıcı
karışım profesörün o zamandan beri dil dökmekte olduğu biocentrism’in yeni teorisini doğurdu. Biocentrism yaşam
ve bilincin evrenin temeli olduğunu öğretir. Maddi evreni yaratan bilinçtir, tersi doğru değildir.
Lanza evrenin kendisinin yapısına işaret ediyor ve evrenin yasalarının, güçlerinin ve sabitlerinin yaşam için ince
ayarlı olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor, bu maddeden önce var olan zekayı ima ediyor. Ayrıca uzay ve zamanın
nesneler veya şeyler olmadığını, hayvansal anlayışımızın aletleri olduğunu iddia ediyor. Lanza uzay ve zamanı
etrafımızda “kabukları olan kaplumbağalar gibi” taşıdığımızı söylüyor, yani kabuk (uzay ve zaman) çıktığı zaman
hala var olduğumuz anlamına geliyor.
Teori, bilincin ölümünün var olmadığını ifade ediyor. İnsanlar kendilerini bedenleri ile özdeşleştirdikleri için bilinç
sadece bir düşünce olarak var oluyor. İnsanlar bedenin er ya da geç çürüyeceğine, bilinçlerinin de yok olacağına
inanıyor. Eğer beden bilinç üretiyorsa, o zaman beden ölünce bilinç de ölür. Ama eğer beden kablolu yayın
kutusunun uydu sinyallerini aldığı aynı şekilde bilinci alıyorsa, o zaman elbette fiziksel aracın ölümünde bilinç sona
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ermez. Gerçekte, bilinç zaman ve mekanın sınırlarının dışında var olur. O her yerde olabilir; insan bedeninde ve onun
dışında. Başka deyişle, kuantum nesnelerin mekansız olduğu gibi bilinç de aynı anlamda mekansızdır.
Lanza aynı zamanda çoklu evrenlerin eşzamanlı olarak var olabileceğine inanıyor. Tek bir evrende, beden ölü
olabilir. Ve başka bir evrende, o evrene göç eden bilinci emerek o var olmaya devam eder. Bu, aynı tünelde yolculuk
yapan ölü bir insanın cennet veya cehennemde ortaya çıkmadığı, bir zamanlar yaşadığı benzer bir dünyada ortaya
çıktığı, ama bu kez canlı olduğu anlamına geliyor. Bu neredeyse kozmik matruşka yaşam sonrası etkisine benziyor.
Çoklu Dünyalar
Lanza’nın bu umut verici, ama son derece tartışmalı teorisinin bir çok destekleyicisi var, yalnızca ebediyen yaşamak
isteyen faniler değil, aynı zamanda bazı iyi tanınan bilim insanları. Bunlar paralel dünyaların varlığını kabul etmeye
eğilimli olan ve çoklu evrenlerin olasılığını ileri süren fizikçiler ve astrofizikçilerdir. Çoklu Evrenin bilimsel bir
kavram olduğunu savunuyorlar. Paralel dünyaların varlığını engelleyecek fiziksel yasaların olmadığına inanıyorlar.
Bunlardan ilki 1895′te “Duvardaki Kapı” hikayesinde açığa çıkan bilim kurgu yazarı H.G. Wells idi. Ve 62 yıl
sonra, bu fikir Dr. Hugh Everett tarafından Princeton Üniversitesinde mezuniyet tezinde geliştirildi. Bu temelde
belirli bir anda evrenin sayısız benzer örneklere bölündüğünü varsayıyor. Ve sonraki anda, bu “yeni doğan” evrenler
benzer tarzda bölünüyorlar. Bu dünyaların bazılarında, tek bir evrende bu makaleyi okuyarak veya bir diğer evrende
TV izleyerek var oluyor olabilirsiniz.
Everett bu dünyaları çoğunlaştırmanın tetikleyici faktörünün eylemlerimiz olduğunu açıkladı. Eğer bazı seçimler
yaptıysak, anında tek bir evren sonuçların iki farklı versiyonuna bölünüyor.
1980′de, Lebedev’s fizik Enstitüsünden bilim adamı Andrei Linde çoklu evrenler teorisini geliştirdi. O şimdi Stanford
Üniversitesinde profesördür. Linde açıklıyor: Uzay bir çok şişen kürelerden oluşuyor, bu da benzer kürelere yol
açıyor ve bu da daha da büyük sayılarda küreler üretiyor ve böylece sonsuzluğa devam ediyor. Evrende, bunlar
birbirinden ayrı. Birbirlerinin varoluşlarının farkında değiller. Ama aynı fiziksel evrenin parçalarını temsil ediyorlar.
Evrenimizin yalnız olmadığı gerçeği Planck uzay teleskobundan alınan verilerle destekleniyor. Verileri kullanarak,
bilim adamları evrenimizin başlangıcından beri kalmış olan kozmik kalıntı geri plan radyasyon adı verilen
mikrodalga geri planın en doğru haritasını yarattılar. Ayrıca evrenin bazı delikler ve geniş uçurumlar ile temsil edilen
bir çok karanlık boşluklara sahip olduğunu da buldular.
Kuzey Carolina Üniversitesinden teorik fizikçi Laura Mersini-Houghton çalışma arkadaşları ile birlikte: mikrodalga
geriplanın anormallikleri, evrenimizin yakınında var olan diğer evrenler tarafından etkilenmesinden dolayıdır. Ve
delikler ve uçurumlar komşu evrenler tarafından bize saldırıların direkt sonucudur.
Ruh
Neo-biocentrism teorisine göre, ruhumuzun ölümden sonra göç edebileceği bol miktarda yerler veya diğer evrenler
vardır. Ama ruh mevcut mu? Bu tür bir iddiaya eşlik edebilecek herhangi bir bilimsel bilinç teorisi var mı? Dr. Stuart
Hameroff’a göre, sinir sisteminde yerleşik kuantum bilgi bedeni terk ettiği ve evrene çözündüğü zaman ölüme yakın
deneyim gerçekleşiyor. Bilincin materyalistik açıklamalarının tersine, Dr. Hameroff belki de hem akılcı bilimsel
zihnin hem de kişisel sezgilerin ilgisini çekebilecek olan, bilincin alternatif bir açıklamasını sunuyor.
Stuart ve İngiliz fizikçi Sir Roger Penrose’a göre bilinç kuantum işleyişin ana bölgeleri olan beyin hücrelerinin
mikrotübüllerinde yerleşiktir. Ölünce, bu bilgi bedenden salıverilir, yani bilinciniz onunla gider. Onlar bilincin
deneyiminin bu mikrotübüllerdeki kuantum yerçekimi etkilerinin sonucu olduğunu savundular, yönetilen objektif
azalma (veya Orch-OR) adını verdikleri bir teori.
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Bilinç veya en azından proto-bilinç onlar tarafından evrenin temel bir varlığı/özelliği olarak teorize ediliyor, Big
Bang sırasındaki evrenin ilk anında bile vardır. “Bu tür bir planda proto-bilinç deneyimi beyin aktivitesiyle
ilişkili kuantum sürecine erişilebilir fiziksel realitenin temel özelliğidir.”
Ruhlarımız aslında evrenin en temel dokusundan yapılmıştır – ve zamanın başlangıcından beri var oluyor
olabilir. Beyinlerimiz sadece, uzay-zaman dokusuna esas olan proto-bilincin alıcıları ve yükselticileridir.
Bilincinizin maddi olmayan bir parçası var mıdır ve fiziksel bedeninizin ölümünden sonra yaşamaya devam
edecek midir?
Dr. Hameroff Science Channel’s’a anlattı: “Diyelim ki, kalp atmaya son veriyor, kan akmayı durduruyor,
mikrotübüller kuantum hallerini kaybediyor. Mükrotübüllerdeki kuantum bilgi yok olmaz, yok olamaz, o
yalnızca evrene dağıtılır ve çözünür. Robert Lanza burada bunun sadece evrende var olmadığını, belki de
başka bir evrende var olduğunu ekleyecektir.
Eğer hasta yeniden hayata döndürülürse, bu kuantum bilgi mükrotübüllere geri gelebilir ve hasta “Ölüme yakın
deneyim yaşadım” der.
Lanza ekliyor: “Eğer hayata döndürülmezlerse ve hasta ölürse, bu kuantum bilginin bedenin dışında bir ruh
olarak belki süresiz olarak var olabilmesi mümkündür.”
Kuantum bilincin bu açıklaması, dini ideolojiye başvurmaya gerek olmadan ölüme yakın deneyimler, astral yansıtma,
beden dışı deneyimler ve hatta reenkarnasyon gibi şeyleri açıklıyor. Bilincinizin enerjisi bir noktada potansiyel olarak
farklı bir bedene geri döndürülüyor ve bu arada realitenin başka bir seviyesinde ve muhtemelen başka bir evrende
fiziksel bedenin dışında var oluyor.
Çeviri: Saffet Güler
http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/bilim-insanlari-kuantum-teorisinin-olumden-sonra-bilincin-baskabir-evrene-gittigini-kanitladigini-iddia-ediyor/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-consciousness-moves-toanother-universe-at-death/

Şeker Beyninizi Nasıl Etkiler?
Şeker Beyninizi Nasıl Etkiler?

Şeker. Sadece tatlıyı düşümekle en kararlı diyet uygulayan kişinin bile dizlerinin bağını çözebilir. Tek bir taze
çikolatalı kurabiye sözü çocukların sebze dolu bir tabak yemeği bitirmesine ya da televizyon karşısında uzun
saatlerini abur cubur yiyerek geçiren kişinin ekstra bir mil daha koşmasına neden olabilir. Peki o zaman bu şeker
bizim beyinlerimize ne yapıyor da biz bunları yapmayı göze alıyoruz, bu şeker neden bu kadar güzel bir bağımlılık?
İlk Isırıktan İtibaren Düşkünlük
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İlk ısırıktan itibaren şeker beyne bir mesaj yolluyor, ödül sistemini aktive ediyor. Bu doğru; şeker beyninizde
arkadaşlarınızla takılmak, seks, ve hatta uyuşturucunun oluşturduğu etki ile benzer etkiye sahip. Yakın bir zaman
önce TED TALK’da konuşma yapan Florida College Of Medicine Üniveristesi’nde pisikiyatri bölümünde
araştırmacı olan Dr. Nicole Avena ödül sistemi ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Bu ödül sistemi beyinde
pek çok farklı bölge boyunca bir dizi elektriksel ve biyolojik yol sistemleridir.”
Biyolojik ödül sistemi içindeki ana kimyasal “dofamin”dir. Uyuşturucu, nikotin ya da alkol kullanmış kişilerde
dofamin reseptörleri kişinin sürekli “yüksek” etkiyi araması için onu zorlar.Sonuç da “bağımlılık” olur.
Şeker de beyinde benzer reaksiyonlara neden oluyor. Her ne kadar diğer bağımlılıklarda olduğu gibi uç durumlar
yaratmasa da…
Dofamin
Avena: “Ne zaman yemek yesek, dofamin beyinde salgılanır. Ancak, defalarca aynı yiyeceği yedikten sonra
dofamin seviyesi düzleşir, aynı kalır ve daha önce tatmin edici bulduğumuz yiyeceği artık bulmaz
oluruz.” Bunun sebebi insan beyninin daha geniş bir çeşitlilikte bizi yemeye motive etmesi için gelişmiş olmasıdır.
Bu evrimleşme, insanların hem dengeli bir miktarda vitamin ve mineral almasını, hem de bunu yaparken bizleri
bozuk, çürümüş yiyecekten uzak tutmasını sağlar.Yeterince ilginç olan şey; bir kişi ne kadar şeker tüketirse tüketsin,
daha çok şeker yemekten bir kişinin hevesini kıracak kadar dofamin seviyesi hiç bir zaman düz bir seviyeye gelmez.
Alışkanlık Yapan Elementler
Tüm doktorlar gıdanın alışkanlık yapıcı olduğu konusunda hem fikir olmayacaklardır. Ancak, şekerli birşey
tüketildikten sonra hissedilen haz inkar edilemez.Tüm alışkanlık yapıcı aktiviteler gibi, çok fazla şeker tüketmek iyi
birşey tüketmekten çok uzak bir şeydir. Business Insider’ın raporuna göre; şekerle beslenen fare, alışkanlık haline
gelen bu maddenin yokluğunda, aşerdiği, canı çektiği ve hattâ geri çekilme gibi semptomlar göstermektedir.
Dünya Sağlık Organizasyonu, bir kişinin yediklerinin %10’undan fazlası şeker içermemelidir diye açıklamada
bulunmaktadır. Bu ortalama sağlıklı bir kişinin günde yaklaşık 25 gram yani 6 çay kaşığı oranında şeker
tüketmesidir. Bir kolanın içinde 39 gram şeker olduğu düşünülürse, şeker tüketimimizin ne kadar sıklıkla bu oranı
geçtiğini rahatlıkla görebiliyoruz.
Yüksek şeker oranı içeren gıda tüketiminin yan etkiler; kilo alımı ve daha da uç noktası obezitedir. Aşırı şeker,
yüksek kan basıncı ve karaciğer hasarı gibi diğer istenmedik, sevimsiz sağlık komplikasyonları da oluşturur.
O Zaman Tam Olarak Şeker Nedir?
Şeker kullanımınızı kontrol etmenin en iyi yolu, onun belki de tam olarak ne olduğunu öğrenmenizdir. Şeker, aslında
karbonhidrattır. Çayımıza ve kahvemize eklediğimiz bu beyaz şey, sakaroz, iki madde olan fruktoz ve glükozdan
oluşan karmaşık bir şekerdir. Marketlerdeki gıdalarda her zaman besin değerleri net olarak etiketlerde
yazmamaktadır. Dolayısıyla, etiketleri iyice okuyup, fruktoz, glükoz, laktoz, malt şekeri, nişasta, dekstroz, mısır
şurubu, ham şeker, bal, meyva suyu yazıp yazmadığından iyice emin olmalıyız. Şeker, ketçup, yoğurt ve
tatlandırlımış sularda da bulunur.
Doğal Şekerden Ne Haber?
Şeker bazen de o kadar kötü bir üne sahip değildir. Meyva ve süt gibi gıdalarda doğal olarak mevcuttur. Sabırotu ve
hindistan cevizi içinde bulunan şeker ne olucak? Onlar da sizin için iyi mi? Evet, ama belki de söyledikleri kadar
değil.
The Virgin Diet and The Virgin Diet Cookbook adlı kitapların yazarı JJ Virgin’e göre, hindistan cevizi sıradan sofra
şekerinin içindeki fruktoz ve glükoz miktarı kadar şeker içermektedir.Virgin şunları ifade ediyor: “ Az bir miktadaki
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hindistan şekeri muhtemelen bir problem yaratmaz.Ama bu kesinlikle “sınırsız bir tatlandırıcı” değil. Peki ya
sabırotu? Onunla ilgili gerçek şu ki; çok yoğun bir şekilde proses ediliyor ve %90 seviyelerine kadar fruktoz içeriyor.
Sağlıklı Beslenme-Organik dükkanlarında bulunan proses edilmiş sabırotu şurupları ve tatlandırıcıları da o kadar
düşündüğünüz gibi sağlıklı değiller.
Çeviren: AylinER
http://www.medicaldaily.com/how-does-sugar-affect-your-brain-turns-out-very-similar-way-drugs-and-alcohol-295034

Uyku Pozisyonları
Sağlıklı Kalabilmek İçin Uyku Pozisyonları: Gece Esnasında En İyi ve En Kötü Uyku Biçimleri

Yaşamımızın 3’te 1’ini uykuda geçirdiğimiz için iyi bir gece uykusu sağlığımız, bedenimiz, zihnimiz, ruh halimiz
için çok önemlidir. National Sleep Foundation (Ulusal Uyku Vakfı) tarafından her yetişkinin gece boyunca 7-8 saat
uyku uyuması tavsiye edilmektedir. Ama pek çoğumuz için bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Uyku
güçlüğünün birkaç farklı nedeni olabilir. Yataktaki uyku pozisyonumuzu almadan önce yediğimiz ve içtiğimiz yanlış
şeyler de bunlar arasındadır.
“The Doctors”, “Dr Öz” ve “The Steve Harvey Show” programlarına katılan, Los Angeles, California’da DISC
Sports & Spine Center’da omurga ortopedisti olan Dr. Hooman Melamed, Medical Daily’e “nüfusun %80’inin
hayatlarının bir bölümünde genellikle uyuma şekillerinden kaynaklanan ya da bunlardan dolayı şiddetlenen
sırt problemleriyle karşılaşacaklarını” söyledi. Bu da gece uykusunun, sırt ve boyun ağrılarımızın, mide
sorunlarımızın ve hatta yaşlanmanın sebebi olabileceğini göstermektedir. En iyi ve en kötü uyku şeklini ve
bulabilmek için Medical Daily bir liste hazırladı. Böylelikle uyku saatlerinizi en uygun şekilde kullanabilir ve sağlıklı
kalabilirsiniz.
En İyi Pozisyon: Sırt Üstü
Sırt üstü uyumak başımızın, boynumuzun ve omurgamızın aynı hizada olmalarını kolaylaştırır ve dengeli bir
durumda tutar. Sırta ekstra baskı ya da eğim verilmez. Melamed, “omurganız tüm gece boyunca doğal hizasında
olduğundan en iyi pozisyondasınız” diyor.
“Uyku Doktoru” olarak bilinen Dr. Michael Breus, bir klinik psikolog. Aynı zamanda da hem American Uyku Tıbbı
Kurulu diplomatı hem de Amerikan Uyku Tıbbı Akademi üyesi. Dr. Michael Breus, uyku esnasında sırt üstü
uyunması konusunda Melamed’in tavsiyelerini desteklemektedir. Perşembe günü Dr Öz’un uyku kliniğinde, Öz ve
uyku uzmanları #DrOzSleepClinic etiketi ile twitterdan ve de telefondan soruları cevaplandırdı ve uyku konusunda
tavsiyelerde bulundular. Ben de pek çok kişinin aklındaki soruyu sordum: İyi bir gece uykusu için vücudun en iyi
uyku pozisyonu nedir?
Deniz Yıldızı Pozisyonu
Bu pozisyon da sırtınız için iyidir. Yüz kırışıklıklarını ve cilt problemlerini engeller. Birmingham Norwood Clinic’de
nörolog olan Dr Decontee Jimmeh sırt üstü uyumanın ayrıca reflüye karşı da iyi geldiğini söylüyor. Sırt üstü
yattığınızda başınız yüksektedir. Mideniz yemek borunuzun altında olduğundan sindirilmiş maddelerin geri gelme
olasılığı daha azdır. Bu pozisyonda uyumanın horlamaya yol açabileceğini bilmelisiniz. Ayrıca kollarınızı yukarıda
tutmak omuz sinirlerindeki baskıyı artırır ve bu da acıya yol açar.
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İkinci En İyi Pozisyon :Yan Yatmak
Tıkayıcı uyku apnesi olan hastaların, genel olarak horlamaya meyilli olanların, boyun ve sırt ağrısı çekenlerin ve
hamilelerin yan yatarak uyumaları faydalıdır. Fletcher: Yan yatarak uyumak, dolu bir orofarenksi mekanik olarak
açmak bakımından çok faydalıdır. Ayrıca da omurgayı uzatır ve bu da sırt ağrısına iyi gelir.
Yan yatarak uyumak istenmeyen cilt yaşlanmalarına yol açabilir. Yastığın üstünde yüzünüzün tek tarafının olması
kırışıklıklara ve hatta göğüs sarkmalarına sebep olabilir.
Sol Yanına Yatmak ve Sağ Yanına Yatmak
Hangi yanınıza yattığınız sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Sağ yanınıza yatmak reflüyü azdırabilir. Ama sol yanınıza
yatmak da karaciğer, akciğer ve mide gibi iç organlarınıza baskı uygulayabilir; diğer taraftan da reflüyü azaltır.
Hamilelerin en iyi kan akışı için sol yanlarına yatmaları tavsiye edilir.
Los Angeles da fizyoterapist olan Vivian Eisenstadt şöyle diyor: Eğer yan yatacaksanız, şunlara dikkat ederek yastık
kullanın. Başınızın aşağı kaymasına engel olacak yeterince kalın ve ergonomik bir yastık. Midenizin kıvrılmaması
için belinizin altına küçük bir yastık. Üçüncü olarak da bacaklarınızın arasına bir yastık.
En Kötü Pozisyon: Midenizin Üstüne Yatmak
Midenizin üstüne yatarak uyumanız asla tavsiye edilmez çünkü omurganızın doğal kıvrımını desteklemez ve bu da
aşırı kıvrılmaya sebep olur. Eklem ve kaslarda baskı oluşturduğu için ağrı, uyuşukluk ve karıncalanmaya yol açabilir.
Eisenstadt: “Boynunuzun dönmesine, yumulmasına ve gergin bir pozisyon almasına sebep olur. Bu da nefes
alma ve kan dolaşımını riske atar.”
Horlayanlar için mide üstüne yatmak faydalı olabilir çünkü üst hava yolları daha açıktır. Ama başın uzun süre hep
aynı tarafta olması bir süre sonra ağrıya yol açabilir. Sırt ve boyun ağrılarından şikayetçi olanlar da bu pozisyondan
kaçınmalıdırlar.
İkinci En Kötü Pozisyon: Yan Yatarak Dizleri Göğse Çekmek (Cenin Pozisyonu)
Cenin Pozisyonu ilk anda rahatlatıcı olabilir ama sonrasında boyun ve sırt ağrılarına, kırışıklıklara ve göğüs
sarkmalarına sebep olabilir. Cenin pozisyonunda uyumak, özellikle dizleriniz ve çeneniz göğsünüze sokulmuş
durumdayken, sırt ve eklemlerinizde baskı oluşturabilir. Melamed cenin pozisyonu gibi yan uyumalardan
kaçınmamız gerektiğini çünkü uyurken omuz ve boynun aynı hizada olması gerektiğini söylüyor. Melamed: “Baskı
noktalarından kaçınmak için yumuşak bir yatak seçmelisiniz ama yatağınız boynunuzu yeterince
desteklemeyecek kadar yumuşak olmamalı.”
Uyku pozisyonunuz ve yatak çeşidiniz, yattığınız süreçte vücudunuzun şekline destek sağlamada önemli bir role
sahiptir. Vücudunuzda bahsi geçen herhangi bir noktaya uygulanan basınç uykunuzu bölebilir. İyi bir gece uykusu
için iyi bir uyku ortamı, iyi bir yatak ve de bolca dinlenme gerekir.
İLGİLİ
1) Hz. Rasulullah (s.a.v) yüzüstü yatan bir adam gördü ve: ‘Bu yatma şekli Allah’ın sevmediği bir yatış
şeklidir’ buyurdu.” Tirmizi
2) Tiefe r. a şöyle dedi: “Beni ciğer ağrısından dolayı mescidde yüzükoyun yatarken Hz. Rasulullah gördü ayağıyla dürttü
ve: ‘Sana ne oluyor ki böyle yatıyorsun. Bu, Allah’ın hoşlanmadığı veya Allah’ın buğzettiği (sevmediği) bir
yatıştır’ buyurdu.” İbni Mace
3) Ebu Zerr r. a şöyle dedi: “Ben yüzükoyun yatmış iken Hz. Rasulullah yanımdan geçti ve ayağıyla beni dürterek: ‘Ya
Cündübcük! Şüphesiz bu, ateş (cehennem) halkının yatışıdır’buyurdu.” İbni Mace
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Çeviri : Sıdıka Özemre
http://www.medicaldaily.com/sleeping-positions-stay-healthy-best-and-worst-ways-sleep-during-night-296714
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İNSANLAR BEYİNLERİNİN SADECE %10’unu MU
KULLANIYOR?
Gri maddemizin sadece bir bölümünü kullanıyor olmamızın sebebi ne?
İnsan beyni karmaşıktır. Milyonlarca olağan aktiviteyi gerçekleştirmesinin yanı sıra, konçertolar besteler, bildiriler
yayınlar ve denklemlere mükemmel sonuçlar sunar. Hafızayı
ve öz farkındalığı barındırmasından başka, tüm insan duygularının, davranışlarının ve deneyimlerinin kaynağıdır.

Yani beynin kendi içinde bir sır olması da sürpriz değildir.
Bu gizeme bir de insanoğlunun beyninin sadece %10’unu kullandığı savı eklenmekte. Buna göre sıradan insanlar da
bu %90lık bölümü kullanmaya başlasalar, onlar da Pi sayısının 20bininci ondalık hanesini hatırlayan ya da belki
telekinetik güçleri olan alimler olurlar.
Ama Baltimore Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde nörolog olan Barry Gordon %10 gizeminin çok yanlış ve hatta
komik olduğunu söylüyor. Bu efsaneyi kimin başlattığına dair kesin veriler olmamasına rağmen, Amerikalı psikolog
ve yazar William James’in konuyla ilgili bağlantısı bilinmekte. William James “The Energies of Men”
kitabında “olası zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızın sadece küçük bir bölümünü kullandığımız” iddiasında
bulunmuştur. Konu aynı zamanda Albert Einstein ile de ilişkilendirilmiştir. Albert Einstein’da bu konuyu, kendisinin
kozmik yücelik anlayışını açıklamak için kullanmıştır.
Gordon: “Bu sırrın devam ediyor olmasının nedeni insanların kendi beyinleriyle ilgili anlayışlarıdır.. Kendi
eksikliklerini, henüz kullanılmayan gri maddenin varlığının kanıtı olarak görmekteler.
Bu yanlış bir varsayımdır. Doğrusu ise, herkesin bazı anlarda, mesela dinlenirken ya da düşünürken,
beynimizin sadece %10unu kullanıyor olabileceğimizdir.”
Gordon: “Ama öyle görünüyor ki, gerçekte beynimizin her bir parçasını kullanıyoruz ve beynin çoğunluğu
neredeyse sürekli olarak aktif durumda. Bunu şöyle de dile getirebiliriz. Beyin vücut ağırlığının 3’te 1’ini
yansıtır ve de vücut enerjisinin %20sini kullanır.
Ortalama bir insan beyni yaklaşık 1,5 kilodur ve en büyük bölüm olan serebrumu ihtiva eder ve diğer tüm yüksek
bilişsel fonksiyonları gerçekleştirir. Serebellum, hareket koordinasyonu ve denge gibi motor fonksiyonlardan
sorumludur. Beyin sapı, nefes almak gibi istem dışı fonksiyonlardan sorumludur. Beyin tarafından tüketilen enerjinin
çoğu, birbirleriyle iletişim halinde olan milyonlarca nöronun ateşlenme hızına güç sağlamak içindir. Bilim adamları
bunun muhteşem bir nöral ateşleme ve bağlantı olduğunu ve bunun da beynin daha yüksek işlevlerinin artmasına yol
açtığını söylemektedir. Enerjisinin geri kalanı ise kalp atışı gibi hem istemli olmadan yapılan aktiviteler ve hem de
araba kullanmak gibi istemli yapılan aktivitelerin kontrolünde kullanılır.
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Beynin tüm bölümlerinin her an eş zamanlı olarak ateşlenmediği biliniyor olmasına rağmen, görüntüleme tekniği
kullanan beyin araştırmacıları göstermiştir ki, tıpkı vücut kasları gibi, çoğunluğu 24 saatlik period boyunca sürekli
olarak aktif durumdadır. Rochester, Minn Mayo Clinic’de nörolog olan John Henley: “ Kanıtlar gün içinde
beyninizin %100’ünü kullandığınızı göstermektedir” diyor.
Henley: Uyku esnasında bile, yüksek düşünce seviyelerini ve öz farkındalığı kontrol eden frontal korteks gibi alanlar
ya da kişiye etrafını algılamasına yardımcı olan somatosensori alanları bile aktif durumdadır.
Mesela sabah kahve koymak gibi basit bir aktiviteyi ele alalım: Kahve demliğine giderken, ona uzanırken, kupaya
kahve dökerken ve hatta krema için kupada yer bırakırken oksipital ve parietal loblar, motor duyular ve duyusal
motor korteksler, basal ganglia, serebellum ve frontal lobların hepsi aktif durumdadır. Birkaç saniyelik bir süre içinde
nerdeyse tüm beyinde şimşek fırtınası gibi nöral aktivite oluşur.
Henley: Bu, eğer beyniniz hasar görse günlük aktiviteleri yapamazsınız anlamına gelmez. Beyinleri hasar görmüş ya
da bir kısmı alınmış ama oldukça normal bir yaşam süren insanlar var. Çünkü beyin telafi etmek ve geriye kalan
parçaların aktiviteyi gerçekleştireceğinden emin olmak ister.
Uzmanlar, benzer fonksiyonlardaki nöronların bir araya toplanmaya yatkın olduklarını biliyorlar. Mesela,
başparmağın hareketinden sorumlu nöronlar, işaret parmağından sorumlu nöronların yanında yer almaktadırlar.
Böylece de, beyin cerrahları beyin ameliyatı esnasında, görme, duyma ve hareketten sorumlu nöron gruplarına
özellikle dikkat etmektedirler ki beynin fonksiyonlarını olabildiğince koruyabilsinler.
Anlaşılamayan nokta ise, beynin farklı noktalarındaki nöron kümelerinin bilinci oluşturmak üzere iş birliği
yapmalarıdır. Şu ana dek, bilincin tek bölümde oluştuğuna dair bir kanıt yok. Bu da uzmanları, bu işin tamamen bir
kollektif nöral çalışma olduğunu düşünmeye itiyor. Kırışık korteksimiz içinde saklı kalmış bir başka gizem ise, tüm
beyin hücreleri içinde, sadece %10’un nöronlar, geri kalan %90’ın ise nöronları kapsayan ama işlevleri hala tam
olarak bilinmeyen glia hücreleri olmasıdır. Sonuç olarak, beyinlerimizin 10’unu kullanmıyoruz ama nasıl işlev
gördüğünü %10 anlayabiliyoruz.
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/

En iyi Fikirler Duştayken mi Geliyor?
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Duştasınız. Hafif su sesi, yağmur üstünüze yağıyormuşcasına ve size sanki masaj yapıyyormuş gibi
hissediyorsunuz… Sabunu tam köpürtüyorsunuz, bir anda bir şey çakıyor. Belki de bu, işle ilgili can sıkıcı bir
probleme cevap, kaybettiğiniz USB’nin nerede olduğu ya da belki de gelişigüzel, alâkasız(ama yine de tamamen
tatmin edici) içgörüdür.
Ancak, siz havluyla kurulanana kadar bu fikir oluktan akıp gider bile. Aslında bu tarz şeyler olur ve bu sadece duşta
da olmaz. Uzun süreli araba kullanırken, kısa yürüyüşlerde ve hattâ bazen otları sökerken… Hepsi de monotonluk ve
meşguliyetin doğru karışımının ilhamı, keşfi tetiklemesi içindir sanki… Bazen de not almanın zor olduğu
aktivitelerde açığa çıkar. Bir aktivitedeki amaçsız bir meşguliyet, özgür,büyük bir çağrışımın katalizörü olabilir.
Ancak,bir kalem ve kağıt bulma girişimi bu açığa çıkışı bloke edebilir, verimsiz hale getirebilir.
Bu gelişigüzel içgörüleri, sezgileri neden yaşadığımız konusuna dair pek fazla deney yapılmamıştır. Ancak,psikoloji,
bu tarz düşünceleri oluşturan zihinsel bir durumu tarif eden bir teoriye sahip. Buna: “Default Mode Network: Beynin
İstirahat Modu(DMN)” deniyor.
Philadelphia’daki Drexel Üniversitesi’nde yaratıcılık ve dikkat dağılması konusunda eğitimli pisikolog John Kounios
şunu ifade ediyor: “Çevrenize alâkalı daha az farkındalıklı olduğunuzda, daha çok içsel düşüncelere karşı
farkındalıklı olursunuz.”
Bu aktivitelerdeki ortak şey; onların fiziksel ya da mental aktivite olmaları ve sadece hafif aktiviteler olması. Bu
aktiviteler, ayrıca,yeterince bilindik ve rahat olmalı ki, sen bununla meşgül kalasın ve sıkılmayasın ve böylece de,
kesintisiz düşünce akışı içinde bu düşünceler uzun sürsün.
John Kounios, beynimizin genellikle duruma göre kataloglama yaptığını belirtmekte. Pencereler binanın bir
parçasıdır ve yıldızlar da akşamları gökyüzüne aittir. Fikirler de her zaman bir dereceye kadar içeiçe geçmiştir ama
belli bir işe odaklandığınızda, düşünceleriniz linear-doğrusal olma eğilimindedeir.
John Kounios, arka bahçenizdeki tuğla yığınını örnek olarak kullanıyor. Hergün yanından bir saniye bile düşünmeden
geçer gidersiniz ve size sorulsa, onları bir binanın materyali( belki de pizza fırının ondan oluştuğunu) olarak tarif
edersiniz.
Ama bir gün duşta, komşunuzun ceviz ağacını düşünmeye başlarsınız ve bu cevizler hiç şüphe yok ki lezzetlidir ve
onlar sizin bahçenize düşmektedir ve birden bu cevizleri kırmak için o tuğladan yararlanabileceğinizi bir anda fark
edersiniz!.
“Evreka!-Buldum!” anları açısından bakıldığında, cevizkırıcı olarak tuğlayı kullanma oldukça yetersiz bir durum
ama “Default Mode Network: Beynin İstirahat Modu(DMN)”nun beyninizin içindeki şeyleri dışsal çağrışımlardan
nasıl özgürleştirdiğini gösteren bir örnek ve oldukça da iyi çalıyor. Fikirler zincirinden boşalmış gibi gelmeye
başladığında, diğer fikirlerle çarpışırlar ve benzer, olası yararlı bağlantıları artırma konusunda hiç bir zaman şansları
olamaz.
Kounios: “Gelişigüzel içgörüler o kadar da iyi incelenmedi.Çünkü,birisinden sadece oturup, yeni bir fikir
oluşturmasını bekleyemezsiniz.” Ancak, belirli bir problemi çözmek için çok fazla “buldum!” anları ya da tezahür
anları da olmaktadır. En ünlü hikayede Arşimet’in doğruluğu şüpheli olan kralın tacının sahte olduğunu tespit ettiği
hikâyedir.
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Hikaye şöyle:
Kral HIERO II, kuyumcusuna som altından bir taç yapması emrini verir. Fakat kral, söylentiler nedeniyle, tacın
yapısına gümüş karıştırıldığından kuşkulanmaya başlar. Kral HIERO II sorunun çözümünü Arşimet’ten ister.
Sorunun çözümüne odaklanan Arşimet, bir gün banyo yapmak amacıyla küvete girince suyun yükseldiğini ve suyun
taştığını fark eder ve çözüm aklına gelir. Bu çözüm Arşimet’in “evreka, evreka—buldum! buldum!” diye bağırarak
sudan çıkar.“suya daldırılan bir nesnenin hacminin, yapısal biçimi ne olursa olsun, taşırdığı suyun hacmi ile
belirlenebileceğini” bulur. Şimdi yapılması gereken; kuyumcunun som altın yerine taca gümüş katıp katmadığıdır.
Suyla dolu bir kaba tacı daldırır, taşan suyun hacmi ile taşırdığı suyun hacmine denk altın parçasıyla tacı tartar ve
kuyumcunun kralı aldattığı ortaya çıkar.
Kounios: “Arşimet’te olduğu gibi, bir problem üzerinde çalışırken, beyniniz bir ya da birden fazla farklı
strateji üzerinde odaklama eğilimindedir. Bunlar zihin çarklarınızın oluklara takılması gibidir. Halbuki bir
ara verdiğinizde, bu düşünce kalıpları düşüncenize egemen olmaz. Problem zihinsel oluklardan çıkar ve
zihninizde taşıdığınız diğer fikirlere karışır.” Neticede de, bir ya da daha fazla birbirine uyan, denk düşen tıpkı
Voltron’da olduğu gibi, bir çözüm bularak ayağa kalkarsınız. Buna “unutma–tespit” denir.
Duştaki düşünceler her zaman belirli bir probleme bağlı değildir. Ancak, “unutma–tespit” teorisi halâ Kounios gibi
pisikologların bu gelişigüzel keşif ve ilhamları anlamalarına yardım etmekte.
Doğru bağlantılarının hangisi olduğuna beynin nasıl karar verdiği net değil.Ancak,zihniniz ne kadar çok düşüncede
gezinirse, o kadar iyi. Araştırma, “olumlu” bir modda olduğunuz da, beyninizin daha büyük yaratıcı ağlar kurduğunu
göstermektedir. Bu mantıklı.Çünkü,endişeli olduğunuzda yaratıcılık konusunda daha az şansa sahipsiniz. Hattâ
dinlenirken ya da bir ara verdiğinizde, endişeli beyinler linear-doğrusal çözümler üzerinde takılıp kalma eğiliminde
de olurlar. Kayda değer olduğunu düşündüğünüz düşüncelerinizin siz defter, ses kaydedici ya da kelime işlemci
ararken korkup, kaçmasının sebebinin bir kısmı da belki de bu yüzdendir.
Kolejdeyken, oda arkadaşım ve ben banyomuzda aklımza özgürce gelen verimli çağrışımları kullanmak istedik.
Güzel, mor bir defter aldık ve adını da Poop Journal (PoJo) koyduk.Tuvaletimi yapmak için ne zaman banyoya
gitsem, dizimin üstüne pojo’yu yani defteri koyup, yazmak istedim. Ancak, ilham ve içgörüler nadiren geldi. Aynı
şey oda arkadaşımda da oldu. Bu defter, bilgeliğimizin kataloğu olacağı yere, şakaları yazdığımız, karalama
yaptığımız bir şey olmuştu.
Neden yaratıcı ürünler açığa çıkmamıştı?
Başlangıçta, öncellikle düşünceler nerden gelmekte?
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Kounios: “Gelişigüzel içgörüler için net belirli bir göreve sahip olmamak, ana unsurlardan bir tanesi.Bir kere
elinize kalem ve kağıt aldığınızda, zihniniz gezinmeyi bırakıyor.”
Hattâ o anı kağıt ve kalemin bozması da gerekmiyor. Bu hikayeyi araştırırken, her sabah, banyoya içgörüye sahip
olma beklentisi ile girdim. Kendimi zorlayarak açığa çıkardığım şey ılık bir duşun ürününden çok, sanki pipo içerken
gelen bir düşüncenin ürünüydü: “İnsanlar köpeklere benzer, köpekler de insanlara benzer!.”
Bu “evreka–buldum!” anlarınızın suyla akıp gitmeye mahkum olduğu anlamına gelmez. Kounios: “Kaydetme
yönteminize kendinizi alıştırırsanız ve kaydediceğiniz şeyi ulaşılacak bir yerde ama gözden uzak
tutarsanız,zihninizi dışsal baskılar özgürce ortaya koymaktan alıkoymazsınız. Bu,duştayken kullanacağınız, su
geçirmez bir defter olabilir, arabanız için sesle aktive olan bir kayıt app (aplikasyon) olabilir ya da tuvalette
otururken, kolay fark edilmeyen bir cep deftreri olabilir.
Çeviren: AylinER
http://www.wired.com/2014/08/shower-thoughts/?mbid=social_fb

Hamilelikteki Stres 4 Nesli Etkileyebiliyor!

İnsanlarda 37 haftadan önce doğan her bebek erken doğmuştur.Bu yetersiz gelişme de, solunum, sindirim
problemleri, görme bozuklukları gibi pek çok çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.
Yeni bir çalışma ile, hamilelikte yaşayanan stresin sadece hamileliği kısaltmadığı, ayrıca bu stresin 4 nesil boyunca
aktarılabildiği tespit edildi.
Bu araştırma Lethbridge Üniversitesi’nden Gerlinde Metz’ın önderliğinde gerçekleşen bir araştırmada ortaya çıktı.
Araştırmanın sonuçları, BMC Medicine adlı dergide yayınlanmıştır.
Araştırmada hamile farelerde stresin etkisini incelenir.Çünkü, normal, sağlıklı farelerin hamilelikleri, insanlardan çok
az bir değişliklikle, çok düzgün seyreder.İlk hamile fare jenerasyonu (FO) hamileliklerinin son devrelerinde strese
maruz bırakılır.Onların dişi yavruları(F1 jenerasyon) kendi hamilelikleri boyunca iki gruba ayrılır;stres olanlar ve
stres olmayanlar.Bu proses bir sonraki F2 jenerasyonuna kadar tekrar edilir.
Hem anneleri, hem de büyükanneleri strese maruz kalmış, ve hamileliği süresince stres dolu deneyimler tecrübe eden
F3 jenerasyonundan farelerin hamilelik sürelerinin kısaldığı ve yüksek glükoz seviyelerine sahip oldukları ve
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nihayetinde de kontol grubundakileri göre daha az kiloya sahip oldukları gözlemlenir.Ancak, anneleri strese maruz
kalmamış fakat büyükanneleri strese maruz kalmış F3 jenerasonu farelerde de daha kısa hamilelik görülür.
Mertz şunları ifade ediyor: “Biz bu çalışma ile, farelerde nesiller boyunca aktarılan stresin hamilelik süresini
kısaltıcak kadar güçlü olduğunu ve insanlarda da erken doğuma neden olan işaretleri gösterdik.Tespit ettiğimiz
şaşırtıcı şey; hamilelik süresince hafiften orta dereceye kadar olan stresin nesiller boyunca birbirine aktırılan bir
etkisinin olduğudur.”
Stres nasıl etkileyebilir, genler nasıl ifade edilebilir şeklindeki daha önceki araştırmaları temel alarak bu sonuçlara
ulaşılmıştır.Mertz ve ekibi, protein kodlamayan RNA molekülünü düzenleyen “mikroRNA” adı verilen
ifadenin,çoklu nesilsel üreme tehlikesinde rol aldığını belirtmekteler. Ancak, onlar mikroRNa’yı bu şekilde
etkileyecek mekanizmayı ya da insanlara kadar nasıl uzanabileceğini henüz tanımlayamadılar.
Mertz: “Erken doğum pek çok nedenden ötürü olabilir.Bizim çalışmamızda, annelerimizde, büyükannelerimizde ve
ötesinde, stresin hamileliğimizde ne gibi riskler ve doğum komplikasyonları ile karşılabileceğimiz hakkında bizler
yeni anlayışlar sunuyoruz.
Bu tespitler, hamilelik dışında da içerimlere sahip.Öyle ki, pek çok karmaşık hastlalıkların kökeninde atalarımızın
deneyimleri yatabilir.Kalıtsal Epigenetik imzaların mekanizmasını daha iyi anladığımızda, hastalık riskini tahmin
edebilecek ve gelicekteki potansiyel hastalık risklerini de azalatabileceğiz.”
Çeviren: AylinER
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/study-indicates-pregnancy-stress-can-affect-four-generations

İnsan Beyin Hücreleri Fare Hafızasını Güçlendiriyor
Yeni bir araştırma, insan beyninin nasıl geliştiği ve yeni ilaçlar bulunması
konusuna nasıl destek olduğu hakkında ipuçları sunuyor.

İnsan astrositleri (yeşil renkle gösterilenler), fare beynine nakledildiklerinde özel yapılarını koruyorlar. Resim: :
Maiken Nedergaard and Steve Goldman/ University of Rochester Medical Center
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, beyinlerine insan hücresi nakledilen fareler öğrenme ve hafıza konusunda
benzerlerine göre daha iyi performans sergiliyorlar. Bugün Cell Stem Cell’de yayımlanan bulgulara göre insan
beyninin evrimi, astrosit denilen uzun süre ihmal edilmiş olan hücrelerde müthiş bir gelişme kaydetmiştir ve
nörolojik ve psikiyatrik olası tedavilerin uygulanması alanında daha iyi yollar sunabilir.
Geleneksel olarak, beyin-beden büyüklüğü kıyaslandığında, sıra dışı zihinsel yeteneklerimizin, evrim esnasında
büyük bir patlama yaşadığı düşünülmekteydi. Ama şu anda büyüklüğün her şey demek olmadığını biliyoruz. Bazı
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araştırmacılar, beynin genel büyüklüğü ve yapısından ziyade, odaklarını beynin mikroskobik yapısına yönelttiler.
Burada da insan beynindeki evrimin, hücresel boyutta farklı özellikler taşıdığından yola çıkılıyor.
Bu farklı özelliklerden bir tanesi de tamamen yeni bir hücre tipinin ortaya çıkmasıydı. Mesela, insanların ve diğer
büyük maymunların beyinleri(ayrıca da filler, bazı balina ve yunus türlerinin beyinleri) von Economo nöronları denen
büyük hücreler ihtiva eder. Bu tür hücreler fare ve diğer primat olmayan memelilerde bulunmaz. Diğer bir farklılık
ise, var olan hücre tiplerinin karmaşıklığında artış gözlenmesiydi. Özellikle astrositler insan beyni evrimi sırasında
sayısız değişikliğe uğradılar. Astrositler, sinir sistemindeki nöronlarda bulunan ve sinir hücresi olmayan glia
hücrelerinin çeşitli türlerinden biridir. Glia hücreleri ve nöronlar yaklaşık olarak aynı zamanlarda keşfedildiler. Ama
nöronları izole eden destek hücreleri olan, besleyen ve aralarındaki boşluğu tıpkı strafor gibi dolduran glia
hücrelerine gereken önem verilmedi. Fakat son 10 yıl içinde, astrositler beyin işlevinde çok önemli bir rol elde ettiler.
Artık biliyoruz ki, astrositler sinyal ağlarını düzenliyorlar ve nöronların birbirleriyle iletişimlerini düzenleyerek
beynin bilgiyi işleme yeteneğine önemli katkılar sağlıyorlar.
2009 yılında, New York’ta Rochester Universitesi Tıp Merkezi’nden karı-koca Maiken Nedergaard and Steve
Goldman, fare astrositleri ile insan ve şempanze beyinlerinden alınan astrositler arasında büyük farklılıklar olduğunu
bildirdiler. İnsan astrositlerinin fare astrositlerinden 20 kat daha büyük olmalarının yanı sıra, ayrıca da diğer beyin
hücreleriyle kan damarlarının bağlantısı için kullandıkları pek çok “parmak projeksiyondan” 10kat daha karmaşık
olduklarını gördüler. İnsan hücreleri fare hücrelerinden daha etkin çalışırlar, yaydıkları dahili sinyaller yaklaşık 4 kat
daha hızlıdır. Dahası, insan beyninde astrositlerin alt türleri de bulunur. Bunlar farelerde yoktur. Astrositlerin
nöronlara oranı çok daha büyüktür. Bu türlerin farklılıklarını incelemek için Nedergaard, Goldman ve çalışma
arkadaşları insan düşütlerindeki progenitör glia hücrelerini(astrositleri oluşturan kök hücreler) ayırdılar, yeşil florışıllı
protein ile etiketlediler ve sonra da yeni doğmuş fare beyinlerine naklettiler. Hayvanlar yetişkinliğe ulaştıklarında,
araştırmacılar bunların beyinlerini incelediler ve hücrelerin çoğunun farklılaşmamış progenitörler olduğunu gördüler.
Ama az bir miktar hücre de, fare beyin devresine kendilerini entegre eden insan astrositi haline tekamül etmişti.
Araştırmacılar ayrıca insan hücrelerinin, hipokampüs parça dokusundaki sinaptik bağlantının güçlenmesini artırdığını
fark ettiler. Bu işlemin öğrenme ve yeni hatıraların düzenlenmesi konusunda çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu
da öğrenme ve hafıza üzerine yapılan pek çok deneydeki gelişmiş performans ile ilişkilendirilmektedir.
İnsan hücresi nakledilen fareler, hafif bir elektrik şokunu belirgin bir ses ya da etraflarındaki bir yer ile
ilişkilendirmeyi öğrendiler. Bunu da kendilerine fare hücresi eklenen başka bir grup hayvandan çok daha hızlı
yaptılar. Ayrıca bir labirentte yollarını yaklaşık 2 kat daha hızlı buldular ve sıradışı bir ortama konulduklarında
etraflarındaki bildik objelerin farkına varmakta çok daha iyiydiler.
Stanford Üniversitesi’nden nörobiyolog Ben Barres “Bu son derece inanılmaz bir çalışma ve gösteriyor ki insan
astrositleri fare astrositleri ile karşılaştırıldıklarında, sinapsları kontrol etme de insan astrositleri gerçekten çok daha
gelişmiş durumda.” Barres bazı uyarılarda da bulunuyor: Bu demek değildir ki astrositler normal gen profillerini
sergiliyorlar. Gelişmiş kognitif performansın sebebi ısrarcı öncü hücreler olabilir.”
Emory Üniversitesi’nden evrimsel nöroanotomist Todd Preuss bulguların çok ilginç olduğunu ama insan ve fare
astrositleri arasında işlevsel olarak bu kadar büyük fark olmasının da şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Bu durum,
sinaptik plastisite moleküler yapısının insan evrimi esnasında değiştiğini gösteren karşılaştırmalı genom bilimi
araştırmasıyla da uyum içinde. Bu sonuçların, nakil yapılan insan hücrelerinin sonucunda oluştuğu henüz kesin değil.
Bu yüzden araştırmacıların şempanze ya da makak gliası nakliyle aynı sonuçları ya da benzer etkiyi elde edip
etmeyeceğini görmek ilginç olacak.
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Goldman: “Yine de fare beyinlerine insan hücresi nakletme tekniği, araştırmacıların nörolojik ve psikiyatrik
hastalıkların potansiyel tedavilerini test ettikleri yöntemi geliştirebilir. Ayrıca insan deri hücrelerinden alınan glial
progenitör hücreleri, uyarılmış pluripotent kök hücrelerini de yeniden programladı. Sonuç olarak artık, beyin hastalığı
yaşayan insanlardan glial progenitör hücreler oluşturabiliyoruz. Halühazırda da şizofren hastalardan alınan gliaları
taşıyan chimeric fareler( genetik olarak farklı hücrelerden oluşan) oluşturduk. Bu fareler yeni ilaçların
değerlendirilmesinde çok daha faydalı olacaklar çünkü mevcut fare modellerinden çok daha fazla insana
benziyorlar.”
Bulgular ayrıca beyin araştırmasının nasıl yapıldığıyla ilgili de sonuçlar sunuyor. Astrosit araştırmalarının çoğu fare
ve sıçanlar kullanılarak yapılmakta ve bu hücrelerin beyin fonksiyonuna katkıları üzerinde önemli bir anlayış
katmakta. Öyle görünüyor ki, insan astrositlerinin yetenekleri farelerinkini çok büyük ölçüde geçmiş durumda.
Araştırmacılar bunu tam olarak anlayamıyorlar. Çalışmalarını sadece farelerle sınırlı tutan araştırmacılar, bu
astrositlerin farklılaşmalarının-özelleşmelerinin insan beyni evrimine katkısının nasıl olduğunu tam olarak
bilemiyorlar.
Preuss: “Maalesef pek çok nörobilimci insandaki bu özelleşmeler üzerine açıkça tartışma yapmak istemiyorlar.
Çünkü model hayvanlarının yetersizliğinin sorgulanmasından korkuyorlar. Bu araştırma, karşılaştırmalı ve deneysel
araştırmaların bir arada var olabileceklerini, olmaları gerektiğini; bu çizgide yapılacak daha fazla araştırmanın
aydınlatıcı olacağını gösteriyor.”
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2013/mar/07/human-brain-cells-boost-mousememory?CMP=twt_gu

Data’nın Kristal Kuartz’da Depolanması Herşeyi Değiştirecek!
Teknoloji hakkında konuşmaktan ne kadar zevk aldığımı bilirsiniz. İşte şimdi size açıklayacağım şey aklınızı
başınızdan alıcak. Kristaller açısından mükemmel bir olay ve ayrıca bu anlatacağım ile “sınırlı data depolanması”
konusu da burada sona erecek gözükmekte…

Son bir kaç yıldır pek çok teknoloji şirketinin sır olarak saklama konusunda ikiye ayrıldığı yeni bir data depolama
aleti var ve Hitachi geçtiğimiz günlerde Kuartz camından bir tabaka geliştirdiklerini ve bunun da 300 milyon yıla
kadar potansiyel olarak datayı saklayabildiğini açıkladı.

300

Sizin bildiğiniz Plak, CD, USB çubuğu, manyetik teyp dışında mevcut olan data depolama aygıtlarının hiç birisi bu
etkileyici, yeni teknolojinin eline su dökemez.
Bakın Scientific American Dergisi bu konuda ne diyor: “Prototip eni 2 cm, kalınlığı 2 cm olan bir kare kuartzdan
meydana gelmiştir. Bu çip, femtosaniyede, aşırı derecede kısa ışık atışları üreten noktalardan dört tabaka
barındırmaktadır. Bu noktalar ikili formda bilgiyi yansıtır. Bu ikili form, uzak gelicekte dahi anlaşılabilir ve
temel optik bir mikroskopla bile okunur olmalıdır. Çünkü, bunda aşınma yüzeyinin etki edemeyeceği
tabakalar gömülüdür.”
Bu açıklamanın heyecanlı olamsının yanında, bunda daha öte bir şey var. O da; Hitachi’nin bu noktada, datanın
televizyon ya da bilgisayar gibi basit aletlere transferinin bir yolunu bulur bulmaz( yukarıda resimde gördüğünüz
üzere, çipin temel modeli,bir CD’den azcık daha iyi olan bir data depolama kapasitesine sahip) bu hakiki anlamda
üretilebilen çipi, muhtemelen pazarlamaya başlayacak.
Ancak bu teknoloji basitçe, acemice ortaya konmuş, dersek yeridir. Çünkü,bazı insanlar daha büyük ve daha iyi
birşey için çoktan çalışmaya başlamışlar bile!.
İngiltere, Southhampton Üniveristesi’nden bilimadamları çok daha inanılmaz bir teknoloji geliştirmekteler. Buna
“ Süperman Kristalleri” deniyor ve potansiyel olaral 350TB depolama kapasitesine sahip olduğu ve bunun sonsuza
kadar sürdüğü söyleniyor!
Bu teknolojinin halka tanıtımın yapılacağı herhangi bir prototipi henüz mevcut değil ve 350TB depolama bir
spekülasyon ama yine de kulağa ümid vaadedici gelmekte.

5D optik depolama yazı kurulumu: femtosaniye lazer, konumsal, üç boyutlu ışık modülatörü (SLM), fourier lens(FL),
yarım-dalga tabak matriksi (»/2 M),dikronik-iki renkli ayna, 1.2 NA su imersiyon-dalma objektifi, silika cam
örneği,dönüştürüm zemini. (Resim: Southhampton Üniveristesi)
Bilimadamları, ışığın titreşimlerini femtosaniye (saniyenin katrilyon,milyon ya da milyarda biri) içinde yayan
femtosaniye lazeri kullandırlar.5D lazer okuyucu ve yazıcı, nano-yapılı bir cam üzerine ve neredeyse 360 TB/disk
data kapsitesi kadar kayıt yapabiliyor, 1000°C ye kadar termal dayanıklılık ve neredeyse sınırsız yaşamboyu
kapasiteye sahip.
Bilgi kodlaması, boyutu ve nano yapıların 3 boyulu poziyonluna ek olarak orayantasyonu içeren 5 boyutta ulaşır.
Kristaller görünüşe göre halâ sihirliJ onların cebinizde olmasına da gerek yok.Kristallar, gelecekte tüm
bilgisayarlarımızın temelini oluşturabilir. Şimdi öyle de zaten demek istedim ama belki de bundan daha da fazlası
olabilir…
Çeviren:AylinER
http://thespiritscience.net/2014/02/13/data-storage-crystal-quartz-will-change-everything/
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Korkular bize atalarımızdan genetik yolla intikal etmiş ;

Yeni yapılan bir çalışmaya göre; Anıların, ataların deneyimlerinin genetik düğmeler yoluyla bir sonraki nesillere
aktarılması olabilir ve bu da bize fobilerin nasıl geliştiğini açıklayabilmekte…
Bilimadamları, yaşam boyunca oluşan anıların ve öğrenilmiş deneyimlerin, bir sonraki nesillere öğretilerek ya da
kişisel deneyimler yoluyla aktarılmış olduğunu uzun zamandır tahmin etmekteydiler.
Ancak, yeni araştırma, DNA’da oluşan kimyasal değişimler yoluyla bazı bilgilerin biyolojik olarak miras kaldığını
göstermektedir.
Atlanta, Emory University School of Medicine’dan araştırmacılar, farelerin travmatik ya da stresli deneyimler
hakkındaki öğrenilmiş bilgiyi (bu araştırmada kiraz çiçeğinin kokusundan kaynaklanan korku) bir sonraki nesle
aktarabildiğini tespit ettiler.
Sonuçlar, insanların bu mantıksız gözüken fobilerden neden bu denli acı çektiğini anlamaya yardımcı olabilir:
fobiler,atalarımızdan bizlere miras kalan deneyimlere dayanıyor olabilir.
Dolayısıyla, örümcekten korkmak, zamanında bir örümceğimsi ile dehşet verici bir karşılaşma yaşayan atalarımızın
genetiğinde oluşan savunma mekanizmasının belki de bize miras kalmasıdır.
Emory Üniversitesi pisikiyatri bölümünden Dr. Brian Dias: “Yetişkin davranışı üzerinde göz ardı edilmiş ve az
değer verilmiş etki olan atalara ait deneyimleri keşfetmeye başladık. Dönüşümsel bir perspektiften,
sonuçlarımız, bir ebeveynin deneyiminin, hattâ yavrusuna hamile kalmadan,bir sonraki nesillerin sinir
sistemindeki hem yapısını, hem de fonskiyonlarını önemli derecede etkilemekte olduğunu
göstermektedir. Bunun gibi bir fenomen, fobi, endişe ve travma sonrası stres bozukluğu gibi nöropsiskiyatrik
bozukluklar için potansiyel nesiller arası aktarıma ve etyolojiye katkıda bulunabilir.”
Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bu çalışmada, araştırmacılar, farlere doğum öncesinde her kiraz çiçeğini
kokladıklarında verdikleri elektro şokla, kiraz çiçeğinden korkmayı öğrettiler.
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Doğan yavrular, doğal kokularla kıyaslandığında kiraz çiçeğinin kokusunu kokladıklarında korku dolu tepkiler ortaya
koydular. Halbuki onlar bu koku ile henüz yaşamlarında karşılaşmamışlardı.
Onlardan sonra gelen bir sonraki nesil de aynı davranışı gösterdiler.Bu etki yapay döllenme ile yavrulanma
yapıldığında da devem etmiştir.
Araştırmacılar, eğitilmiş farenin ve onların yavrularının beynindeki alanların kokuyu belirlemek için yapısal
değişklik gösterdiğini tespit ettiler.
Hayvanların DNAsında, kokuyu tespit etmeden sorumlu gen üzerinde epigenetik metilasyon olarak bilinen kimyasal
değişimler mevcuttu.
Bu şunu gösteriyordu; deneyimler bir şekilde beyinden genoma aktarılarak daha sonraki nesillere geçmesine olanak
sağlamaktaydı.
Araştırmacılar, DNA’da bilginin nasıl depolandığını anlamak için daha ileri çalışmalar yapamayı umud ediyorlar.
Onlar ayrıca benzer etkilerin insan genlerinde de görülüp görülemeyeceğini keşfetmek istiyorlar.
College London Üniversitesi’nde (UCL) pediyatrik genetikçi Prof. Marcus Pembrey, bu çalışmanın anının biyolojik
aktarımı için “ikna edici delil” sağladığını dile getirmekte ve sözlerine şunları eklemekte: “Bu çalışma,yapısal
ürkekliğin, fobiler, endişe, travma sonrası stres bozukluğuyla oldukça bağlantılı olduğunu ve ataların
deneyimlerinin-anılarının gelicek nesillere aktarımının tartışmalı konusunu irdelemektedir. Halk sağlığı
araştırmacılarının kuşaklar arası insan tepkilerini de ciddiye almalarının zamanı gelmiştir.”
Cambridge’deki Babraham Enstitüsü’nde epigenetik bölümünün başı Prof. Wolf Reik şunları söylemekte: “Çoklu
nesilsel yaklaşıma sahip olmadan, obezite, şeker hastalığı ve metabolik bozukluklar gibi nöropisikiyatrik
bozuklukların artmasının nedenlerini anlayamacağımızı düşünüyorum.Ancak, bu sonuçların insanlar
üzerinde uygulanması için daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çeşit sonuçlar, nesiller arası
aktarımın varlığı ve epigenetiğin de buna aracı olduğu konusunda ümid vericidir.Ancak, bu gibi sonuçların
insanlar üzerindeki etkilerini konuşmadan önce hayvan modelleri ile daha dikkatli mekanik çalışmalar
yapılmalıdır.”
Bir başka çalışma olarak karşımıza çıkan şey; farenin anne sütündeki bağışıklık sistemi faktörlerinin hatırlamayı
etkileyebileceğidir.
Weill Cornell Medical College’dan Dr. Miklos Toth, anne sütünde olan kemokinlerin (doku ve hücreler tarafından
üretilen, fagositik hücreler ve lenfositler gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin kemotaksisini ve aktivasyonunu uyaran,
ayrıca integrine bağlı akyuvar yapışmasını tetikleyen maddeler), yavruların beyninde değişime neden olup, ilerki
yaşamında hafızalarını etkilediğini de tespit etmiştir.
Çeviren: AylinER
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HOMO ECONOMİCUS Bencil miyiz?
Ekonomistler, bizim öyle olduğunumuzu söylemeyi severler. Bir başka deyişle,biz az ya da çok rasyonel bir yolla,
kendi ödüllerimizi çoğaltmanın bir yolunu bulmaya meyilliyiz.
Sorun, bu teorinin (en azından, bunun direk yorumu) insanların pek çok durumda nasıl davrandıklarını tarif
etmemesi. Örneğin; insanlara toplu bir para verilir ve kendileri ve ismini bilmedikleri bir yabancı arasında bu paranın
paylaşılması istenir. Çoğu insan ismini bilmediği insana birazını vermeyi seçer. Bu senaryoya “Diktatör Oyunu”
denir ve bununla beraber bazı benzer görevler, “bencil, çıkarcı teorisi” için problem teşkil etmekte.
Ama ya bazı insanlar ekonomik olarak optimal bir yolda davranırlarsa ne olur? Farz edelim davranıyorlar..
Ekonomik adam, “Homo economicus” neticede mevcut — ama homo sapiens’in (insan) azınlığı olarak mı?
Bu sorgulama, “Psychological Science” adlı dergide yeni yazılan “Homo economicus’u arayış” adlı yazıda Japon
araştırmacı Toshio Yamagishi ve meslektaşlarının yaptığı çalışmada yer almaktadır.
Yamagishi Tokyo banliyölerinde “nispeten varlıklı” olan 564 yetişkinle bir test yapar.Sonuçta bu deneye
katılanların %7’si hem “Diktatör Oyunu”nda, hem de daha karmaşık olan “Sıralı Mahkum İkilemi”nde “Homo
economicus” davranışlar ortaya koyarlar. Bu şu demektir; İnsanların %7’si, bunun diğerlerine nasıl bir dezavantaj
sağlıyacağına aldırış etmeden, hep tahmini ödemeleri kendileri için çoğaltmayı seçmişlerdir.
Bu %7 kimlerdi? Erkekler bir şekilde daha fazla temsil edilmiştir (bu gruba , %8.5 oranında erkek, %5.2 oranında
kadın düşmüştür) ve onlar %18’i 20’lerinde olan gençler ama %5’i de 40’larında olan insanlardır. Diğer %93’le
karşılaştırıldığında, onlar “bireysel sosyal-değer orantasyonu” ve “kendine saygı ve kendini beğenme” gibi
şeylerin ölçüldüğü sorularda kendilerini daha yüksek puanla değerlendirmişlerdir.
Dikkat çekici bir şekilde, daha az bencil rasyonel katılımcılara göre “Homo economicus” daha yüksek IQ skoru
ortaya koymuştur;fark, kabaca, 10 puan kadardır.

Bu oldukça ilginçtir ama maalesef Yamagishi ve diğerleri, iş bu sonuçları tarışmaya gelince biraz kendilerini
kaptırırlar.
Bu akademik söylemin ruhunun, her kim bu satırları yazdıysa onun ruhu adına *Ayn Rand’ın hayaleti ile boğuşmuşta
olduğu gözükmektedir. Örneğin:
Homo economicus’un geniş kapsamlı resminde; akıllı, üstün olmaya ve diğer insanları yönetmeye meyilli ve tepki
kontrolünde becerikli ve uzun vadeli amaçlar doğrultusunda çalışma kabiliyetinde olan bir yapı görüyoruz. Bir diğer
deyişle, Homo economicus, sosyal ve ekonomik olan elit tabakanın bir prototipi.
Homo economicus’un özellikleri, başarı ya da kendine saygı ve kendine değer verme gibi sosyal ve ekonomik
başarıya da neden oluyor gözükmekte. Homo economicus “rasyonel ve başarılı bir egoist”… Homo economicus’un
304

sosyoekonomik olarak başarılı olmasının nedeni […] kuvvetli bir şekilde o kişinin toplumun üretken bir üyesi
olmasıdır.
Bu biraz abartılmış da olabilir. “Homo economicus” grubu ortalamaya göre daha yüksek IQ skoruna sahip
olmuştur,onların ortalama IQ’su halâ 170’dır. Bu da şu demektir ki; nüfusun 1/3’i onlardan daha akıllıdır.Bir başka
deyişle, onlar (eğer meslek tablosuna göre IQ’ya inanıyorsanız) ortalama bir lise öğretmeni ya da moda desinatörü ile
eşit derecededirler; saygın ama zorlukla seçkin, elittirler.
Yamagishi’nin tartışmasındaki daha derin problem, tekrar tekrar en çok bencil olan %7 nin sanki seçkin bir grup
olduğunu belirtmesidir. Ama gerçekte, onların IQ skorları, tıpkı kişilik özellikleri gibi değişkenlik göstermiş ve geri
kalan diğer örneklerle çakışmaktadır. Onlar ortalamaya göre farklıdırlar ama bu onları diğer herkesten farklı bir
kategoride yapmaz.
Sonuç olarak, ‘Homo economicus’ gerçekten de fazlaca bencil olan grup için iyi bir tanımlama ya da onlar sadece
bencil mi? Bilinen şu ki; çoğu insan pek çok farklı yollarda ideal ekonomik rasyonalitede yetersiz kalmaktadır ki,
bunlardan bir tanesi de; tanımadık birine karşı cömert olmak.
Yamagishi ve arkadaşlarının ‘Homo economicus’unun bu yollarda daha rasyonel olup olmadığını bilmiyoruz.
Diyelim ki, onların çerçeveleme etkisine karşı daha az eğilimli-yatkın olup olmadığını da bilmiyoruz. Eğer
öyleyseler, o zaman (ancak o vakit)gerikalan bizlerden daha çok rasyonel olduklarını iddia edebilirler, tabii. Ama şu
anki durumuyla, ‘Homo economicus’ daha bencildir.
——————————————————————————————————
*HOMO ECONOMİCUS: İnsanın sadece ekonomik ilişkileri içinde ele alınmasını tanımlamak için kullanılan tanımlama.
*Ayn Rad: Objektivizm felsefesiyle tanınan düşünür-yazar. O’na göre, İnsan değerlerini ve hareketlerini mantık
kullanarak seçmelidir. Bireylerin kendilerini başkaları için feda etmeden ve aynısını başkalarından beklemeden kendi
amaçları için yaşamaya hakları vardır, Kimsenin bir başkasının haklarına güç kullanarak tecavüz etmeye ya da güç
kullanarak ona kendi fikirlerini empoze etmeye hakkı yoktur.
Çeviren: AylinER
http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2014/07/25/spotted-last-homo-economicus/#.U-Is4aNeJ8H

Neandertaller, Avrupa’dan Düşünülenden de Önce Yok Oldular.
Tüm Avrupa boyunca 40 ana yerleşim yerinden alınan radyoaktif karbon izotobunun zaman çizelgesine göre,
Neandertaller ve insanlar, binlerce yıl boyunca Avrupa’da birlikte yaşamışlar.
Araştırmacılar, Neandertallerin yaklaşık 40,000 yıl önce, insanların bu Avrupa kıtasına gelmelerinden çok zaman çok
sonra, kaybolduğunu göstermek için, 196 organik kalıntıların radyoaktif karbon izotobunu, kullanmışlardır.
İngiltere Oxford Üniversitesi’nden bu araştırmayı yöneten arkeolog Tom Higham şunu ifade ediyor: İnsanlar ve
Neandertaller, eşzamanlı olarak epey uzun bir zaman Avrupa’nın farklı kısımlarında birlikte yaşamaktaydılar. Bu
uzun çakışan süre onların kültürel değişim ve ırk karışımı yapmalarına olanak sağlamıştır.”
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Arkeolog Tom Higham tüm Avrupa boyunca toplanmış olan Neandertal çene kemikleri ve diğer
örneklerini tarihlendirmiştir.
Tam olarak 30,000–50,000 yıl önce ne olduğu konusunda arkeologlar halâ biraz kararsız ve şaşkın. Çünkü, bu devre,
radyoaktif karbon izotobunu kesin ve net tarihlendirmenin sınırını teşkil ediyor. Teknik, organik kalıntılarda istikrarlı
olarak kaybolan radyoaktif karbon-14 molekülü ölçmeye dayanıyor. Ancak 30,000 yıl sonra, izotopların %98’i yok
olmuş ve kemiklerde çok daha yeni karbon molekülleri çoğalmaya ve kalıntıları da görünürden daha genç tutmaya
başlamış. Bu şu anlama gelmekte; son Neandertaller ve ilk insanların Avrupa’ya yerleşmesi hakkındaki tarihleri
güvenilmez, sağlam olmadığı tartışmasını oluşturmaktadır.
Ancak geçen 10 yıl boyunca,Higham ve ekibi 55.000 yıllık kemileri okumanın çok daha doğru ve kesin tekniklerini
geliştirdiler. (Nature dergisi 485, sayfa: 27–29; 2012 bakınız.) Onlar önce kemiklerideki kolajenden kirletici karbonu
çıkarmak için kimyasal bir önişlem yaptılar. Sonra da, bir parçacık hızlandırıcı kullanarak çok küçük ölçülerdeki
radyokarbon miktarını ölçtüler.
Bu teknik, araştırmacılara mağara mağara Avrupa’nın tarihöncesini yeniden çizmeyi imkân sağladı ve ilk insanların
İngiltere’nin güneybatısına ve örneğin İtalya’nın “topuk” şeklinde olan bölgesine 40.000 seneden fazla bir zaman
önce geldiklerini de göstermektedir. Araştırmacılar şimdi de bu tekniği, “Mousterian eserler” olarak bilinen taş
aletleri ile bağdaştırılan Neandertal’in zanaatlarını incelemede kullandılar.Higham’ın ekibinin vardığı sonuç;
Karadeniz’den Fransa’nın Atlantik kıyısına kadar, bu eserler ve Neandertal kalıntılar Avrupa’dan kabaca aynı
zamanda 39,000–41,000 yıl önce yok oldukları. Data, Neandertallerin daha 28,000 yıl önce Güney İberya
yarımadasına sığınarak yaşamlarına devam ettiği tartışmalarına meydan okuyor.
İnsanların henüz daha 45,000 yıl önce Uluzzian endüstrisi diye bilinen taş-aleti kültürünün geliştiği İtalya’da
olduklarını, Higham’ın ekibi iddia ediyor. Ekip, az miktarda olmasına rağmen yine de kıtanın diğer tüm kısımlarında
olmasa da Avrupa’nın güneyindeki kısımlarda 5.400 yıl kadar insanların ve Neandertallerin, birarada olduklarını
tahmin ediyorlar ve Highman şunu diyor: “Onlar kesinlike aynı bölgelerdeydiler.”
Higham: “Bu birarada mevcut olmaları,bazı Neandertal eserlerin örneğin; 40.000 yıldan fazla zaman öncesinde
Fransa ve İspanya’da ortaya çıkan Châtelperronian endüstrisinin deniz kabuklarından boncukları ve taş aletlerinin
insanlarla kurulan temas neticesinde meydana geldiği şeklindeki tartışmalı fikri desteklemektedir.
Bol Zaman
Neandertallerin teknolojiyi insanlardan öğrendiklerini uzun süredir savununan İngiltere, Cambridge
Üniversitesi’nden arkeolog Paul Mellars: “Tom’la kesinlikle aynı fikirdeyim.Tüm Avrupa’da olmasa da,
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Avrupa’nın bölgelerinde onların iletişimde ya da etkileşimde olma imkânları binlerce yıl zaman boyunca
olmuştur.”
Diğerleri daha çok şüpheci. Ekibi Gibratar’ın tepelerinden alıdıkları Neandertal kömür kalıntılarını 28.000 yıllık
olarak tarihleyen, Gibratar Müzesi Miraslar Bölümü Müdürü, Clive Finlayson, Higham ve ekibinin bir sonuca
vardıkları zaman çizelgesini sorgulamaktadır. Clive Finlayson,arkeologların en son Neandertal zanaatlarını bulma
itimalleri olmadığını ve Higham’ın ekibinin kemiklerden bulaşanları, kirlenmeleri temizlemenin daha sıcak
bölgelerde işe yaramadığını,çünkü kemiklerdeki kolajenin daha serin yerlere göre sıcak yerlerde muhafaza
olamayacağını savunmaktadır. Finlayson’a göre Neandertalllerin en son yaşadığı Güney İberya’daki durum bu.
Finlayson, “Sağlam temeli olmayan bir şey inşa edilmesinden endişe duyuyorum.”demekte.
Bu arada, Highman, zaman çizelgesinin Neandertalleri kapsayan diğer gizemlere de işaret etmesini umduğunu dile
getiriyor: Neden yok oldular,ve insanlarla nasıl etkileşime girdiler. Örneğin; Batı Asya ve Avrupa’daki kalıntılardan
elde edilen DNA’ya göre, 50.000 yıldan önce bir zamanda insanların ve Neandertallerin ırkı birbirine karışmış ve
melez ırk açığa çıkmıştır ki muhtemelen bunlar, Afrika’dan gelen Avrupalı ve Asyalıların ortak atalarıdır.
İnsanların ve Neandertallerin Avrupa’dayken biraraya gelmelerinden doğan melez ırk konusunda halâ bir kanıt
yoktur.Ancak,binlerce yıllık biraradalığın seksi de bereberinde getirmesi kuvvetli ihtimal. Higham: “Ben onların
tamamen yok oldukları fikrini beğenmiyorum ve bence onlar içimizde yaşıyorlar.”

Çeviren: AylinER
http://www.scientificamerican.com/article/neandertals-disappeared-from-europe-earlier-than-thought
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Beyaz Delikler Gerçek Mi?

Denizcilerin İskandinav canavarları ve deniz yılanları vardır. Fizikçilerin de inanılması zor, insanüstü öğeleri içeren
abartılı hikayeler ve gerçek arasındaki çizgiyi destekleyen kozmik varlıkları vardır: Beyaz-ak delikler. Ancak,geçerli
gözüken, beyaz deliklerin sadece matematiksel canavarlar olabilleceği. Ancak yeni bir araştırma, “döngü kuantum
yerçekimi (LQG)” diye adlandırılan spekülatif teori doğruysa, beyaz deliklerin geçek olabileceğini ve bizlerin de
çoktan onları gözlemlemiş olabileceğimizi ortaya koymakta.
Kabaca söylemek gerekirse, beyaz delik, kara deliğin tersi… Caltech’den fizikçi Sean Carroll şunu söylüyor:“ Kara
delik, içine girip, bir daha çıkamadığın bir yer; beyaz delik ise ayrılabildiğin ama bir daha geri dönemediğin
yer. Öyle olmasa, her ikisi de tam olarak aynı matematiğe, aynı geometriye sahip olurlar”.
Bu da bir kaç temel özelliklere indirgeniyor: hacmin sonsuz yoğunluk içinde sıkışması yani hacim sıfıra yaklaşırken
yoğunluğun sonsuza gittiği “singularity-tekillik” ve ilk olarak Alman Fizikçi 1961 yılında Karl Schwarzschild
tarafından matematiksel olarak tarif edilen “event horizon-dış olay ufku”. Bir kara delik için, “event horizon-dış
olay ufku”, tek yönlü gidişi temsil eder; bir beyaz delik için ise bu, sadece çıkışı..
Kara deliklerin gerçekten de mevcut olduğuna dair iyi bir kanıt var ve astrofizikçiler, bir karadeliğin olması için
neyin gerektiğine dair güçlü bir anlayışa sahipler. Ancak, beyaz deliklerin nasıl oluşabildiğini hayâl etmek için,
astronomi dalı üzerinden biraz hareket etmemiz gerek. Bir olasılık; dönen bir kara delik.Einstein’ın görelilik
teorisine göre, rotasyon(momentum) tekilliği bir halka içine yayıyor ve bunu da türbülanslı karadeliğe doğru
parçalanmadan seyahat teorisinde olası hale getiriyor (bu teori,karadeliklerin merkezinde sonsuz kütle çekimine sahip
bir tekillik olduğunu dile getirmekte). Genel görelilik teorisinin denklemi; bir kara deliğe düşen birisinin “solucan
deliği” diye tanımlanan uzay-zaman tüneli içine doğru düşmekte olduğunu ve uzayın farklı bölgelerine ya da
zamanın bir devresine içindekileri püskürten bir beyaz delikten kurtulduğunu dile getirmekte.
Boulder, Colarado Üniversitesi’nden astrofizikçi Andrew Hamilton şunu dile getiriyor: “Beyaz delikler için mevcut
olan denklemeler için matematiksel çözümler, gerçekçi değil. Bunun sebebi,onların sadece kara deliklerin,
beyaz deliklerin ve solucan deliklerini içerdiği evrenleri tarif etmesi— maddenin, radyasyonunu, enerjinin
olmadığı—. Gerçekte,daha önceki araştırmalar, Hamilton’unki de dahil,dönen karadeliğe düşen herhangi
birşeyin, aslında solucan deliğini kapattığını ve beyaz deliğe bir geçitin oluşmasını engellediğini anlatmaktadır.
Ancak,tabiri caizse, solucan deliğinin sonunda bir ışık mevcuttur. Hamilton’un tahminlerinde yararlandığı genel
görelilik, bir karadeliğin tekilliğinde iflas etmekte. East Lansing, Michigan Devlet Üniversitesi’nden fizikçi Stephen
Hsu: “ Enerji yoğunluğu ve bükülme o kadar büyük hale geliyor ki, orada olanı tarif etmede klasik yerçekimi
iyi bir açıklama değil. Belki de, yerçekiminin daha tam ve bütün bir modeli, (daha büyük ölçeklerde
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olduğu gibi kuantum ölçeğinde de iyi çalışan) değişkenliğin aksini ispatlar ve beyaz delikleri hesaba alıp,
onlara yer verir.”
Aslında, yerçekimini, kuantum mekaniği ile birleştiren “birleşik alan teorisi”, çağdaş fiziğin kutsal kaselerinden bir
tanesidir. Fransa’dan Aix-Marseille Üniversitesi’nden teorist Hal Haggard ve Carlo Rovelli, buna benzer teoriyi,
“döngü kuantum yerçekimi”ni (LQG) kara deliklere uygulayarak, kara deliklerin kuantum prosesle beyaz deliklere
dönüşebileceğini gösterdiler.Temmuz ayında bu çalışmalarını internette yayınladılar.
“Döngü kuantum yerçekimi” (LQG), uzay-zamanın döngüler-spiraller şeklindeki temel yapı taşlarından meydana
geldiğini ortaya koymaktadır. Haggard ve Rovelli’ye göre, spirallerin sınırlı, sonlu ölçüleri ölen bir yıldızın sonsuz
yoğunluğa doğru çökmesini engellemekte ve onun yerine küçülen nesne beyaz deliğin içine doğru sıçramaktadır. Bu
işlem saniyenin binde birinden da az bir zamanda olmakta ama yoğun yerçekiminin dahil olması sayesinde,
göreliliğin etkilerinin meydan getirdiği bu dönüşümün açığa çıkması, uzaktan bakan herhangi birisine göre çok çok
uzun zaman almaktadır. Nature dergisinin açıklamasına göre bu şu anlama gelmekte; bebek evrende doğan çok küçük
kara delikler, “şimdi maytap gibi patlamay hazır” beyaz delikler oluşturmaktadır. Astronomlara göre süpernova
olarak düşünülen bazı patlamalar yeni doğmuş beyaz deliklerin aslında çığlığı olabilir.
Karadelikten beyaz deliğe dönüşüm, karadelik enformasyon paradoksu olarak bilinen sıkıntı veren bu bilmeceyi
çözebilir.Bilginin yok edilebileceği nosyonu fizikte lanetlenmiştir ve genel görelilik, kara deliğe düşen bilginin de
dahil olduğu herşey, kara delikten hiçbir zaman kaçamaz. Eğer kara delikler basitçe içine aldıkları herhangi bir bilgi
için kilitli kasa şeklinde davranıyorsa, bu iki ifade birbirine karşıt görüşte değildir. Ancak, 40 yıl önce Stephen
Hawking, kara deliklerin aslında zamanla buharlaştığını göstermiştir. Bu da, kara deliklerle birlikte bunların içinde
mevcut olan enformasyonun da yok olacağı şeklindeki rahatsızlık verici olasılığı da beraberinde getirir ki, bu da
günümüze kadar devam eden bir tartışmayı tetiklemiştir.
Haggard: “Ancak, eğer bir kara delik buharlaşacağı yerde beyaz deliğe dönüşüyorsa, o zaman, tüm bilgi
kurtarılmıştır. Bu mekanizma hakkında oldukça heyacanlıyız. Çünkü, bu durum, tartışmayı içeren pek çok
sıkıntılı problemi engellemektedir.”
Ancak, bu yeni çalışma başlangıç niteliğinde ve “Döngü kuantum yerçekimi” nin (LQG), gerçekliğin doğru tanımı
olup olmadığı konusu da net olmaktan uzak.
Beyaz deliklere tek göz atabileceğimiz durum, laboratuvarlarda ve bulaşık evyesindeki modellediklerimiz.Ancak, bu
muhtemelen efsanevi kozmik varlıkların fizikçilerin sezgilerini geliştirebileceğini düşünerek, Carroll bunu onaylıyor
ve “Gerçek dünya karmaşık olsa da, kesin gibi olmasa da, beyaz delikler çok yararlı” diyor.
Çeviren: AylinER
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2014/08/are-white-holes-real/
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Yeni Radikal Teori Çoklu Evren Hipotezini Yok Edebilir

Galaksiler atomlardan büyük ve de filler karıncalardan ağır geliyor görünse bile, bazı fizikçiler boyut farklılıklarının
aldatıcı olduğundan şüpheleniyorlar. Belki de evrenin esas tanımında “kütle”, “uzunluk” gibi kavramlar yoktur. Bu da
aslında doğada ölçek anlayışı olmadığını gösterir.
Ölçek simetrisi olarak bilinen bu az keşfedilmiş fikir, temel parçacıkların özelliklerini nasıl kazandıklarını anlatan ve uzun
süredir devam eden varsayımlardan köklü bir ayrılma teşkil etmektedir. Ama son zamanlarda saygın parçacık fizikçilerinin
sayısız konuşmalarında ve makalelerde ortak konu olarak yer almaktadır. Alanlarında ciddi bir çıkmaza girdiklerinden,
araştırmacılar bilindik parçacıkları ve onların etkileşimlerini tanımlayan temel denklemlere yöneldiler ve şu soruyu
soruyorlar: Kütle ve uzunluk ile ilgili denklemlerdeki koşulları silsek ne olur?
Doğada en derin düzlemde ölçekler arasında farklılaşma olmayabilir. Ölçek simetrisinde fizikçiler, her biri eşsiz bir özellik
birleşimi olan-mesela madde ya da anti madde olması ve pozitif ya da negatif yükü olması- kütlesiz parçacıklar
koleksiyonunu öne süren basit bir denklem ile başlıyorlar. Bu parçacıklar birbirlerini çeker ve iterlerken ve aralarındaki
etkileşimler hesaplamalarda domino taşları gibi dalga dalga artarken, ölçek simetrisi “bozulur”; kütle ve uzunluklar
kendiliğinden ortaya çıkar.
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Benzer dinamik etkiler, görünür evrendeki kütlenin %99unu oluşturur. Proton ve nötronlar amalgamdır(karışımdır)- her
biri kuark denilen 3lü hafif temel parçacıklar grubudur. Bu kuarkları bir arada tutmak için kullanılan enerji onlara bileşik
bir kütle verir ve bu da parçaların toplamından yaklaşık 100kat daha fazladır. Alberto Salvio, Madrid Özerk
Üniversitesi’nde parçacık fizikçisi ve doğanın ölçek simetrisi hakkında yeni bir makalenin ortak yazarı: “Gördüğümüz
kütlenin çoğunluğu bu yolla oluşur. Bu yüzden tüm kütleyi bu şekilde oluşturmanın mümkün olup olmadığını
merak ediyoruz ”diyor.
Parçacık fiziğinin “Standart Model” denklemlerinde, 2012 yılında sadece Higgs Bozonu denilen, en başından beri kütlesi
olan 1 tane parçacık keşfedildi. İngiliz fizikçi Peter Higgs ve çalışma arkadaşlarının 50 yıl önce geliştirdiği bir teoriye
göre, Higgs bozonu iletişimde olduğu esnada diğer temel parçacıklara kütlesini dağıtır. Elektronlar, W ve Z bozonları,
bireysel kuarklar ve benzerleri: Hepsinin kütlesinin Higgs bozonundan kaynaklandığına inanılıyor ve geribildirim etkisiyle
onlar da aynı anda Higgs bozonunun kütlesini yukarı ya da aşağı doğru çeviriyorlar.
Yeni ölçek simetrisi yaklaşımı bu hikâyenin başlangıcını yeniden yazıyor. İtalya Piza Üniversitesi’nde parçacık fizikçisi
olan Alessandro Strumia “Belki de Higgs kütlesi aslında gerçekten orada değil. Birkaç dinamik ile bu anlaşılabilir”
diyor.
Bu fikir ihtimal dışı görünüyor ama alanda geniş çapta iç değerlendirmenin yapıldığı şu anlarda ilgi gittikçe artıyor. 2013
başlarında Cenevre’deki CERN laboratuarında Büyük Hadron Çarpıştırıcı iyileştirmeler yapılmak üzere kapatıldığında,
çarpışmalar pek çok teorisyenin 30 yıldan fazla denklemlerinde yer verdikleri düzinelerce parçacığın hiçbirini göstermekte
başarılı olamadı. Bu büyük fiyasko, onlarca yıl önce araştırmacılar parçacık kütlelerini hesaplama konusunda yanlış bir
yola sapmış olabileceklerini gösteriyor.
Santa Cruz Californiya Üniversitesi’nde fizik profesörü olan ve ölçü simetrisinde yeni bir çalışma yürüten Michael Dine,
“Doğa kanunlarının nasıl olması gerektiği konusundaki anlayışımızda kibirli olabilecek bir pozisyonda değiliz.
Önceleri kuşkuyla yaklaştığım şeylere şimdi eğlenerek bakmaya razıyım” diyor.
Büyük Higgs Problemi
Ölçü simetrisi yaklaşımı 1995’lere kadar uzanıyor. William Bardeen, Batavia Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarında
teorik fizikçi, Higgs bozonunun ve diğer Standart Model parçacıklarının kütlelerinin anlık ölçü-simetrisinin bozulmasının
sonuçları olarak hesaplanabileceğini gösterdi. Ama o zamanlarda Bardeen’in yaklaşımına rağbet gösterilmedi.
Araştırmacılar yeni ve keşfedilmemiş parçacıkları-mesela karanlık madde ve kütle çekiminin gizemini açıkladığı
varsayılanları dahil etmeye kalkıştıklarında-Bardeen’in hesaplamalarının hassas dengesi kolaylıkla bozulabilecek gibi
görünüyordu.
Bunun yerine araştırmacılar “süpersimetri” denilen ve düzinelerce yeni parçacığı doğal olarak tahmin eden yeni bir
yaklaşıma yöneldiler. Bu parçacıklardan bir ya da daha fazlası karanlık maddeye açıklık getirebilir. Süpersimetri aynı
zamanda, Standart Model’in ilk zamanlarından beri araştırmacıların kafasını karıştıran muhasebe problemine de basit bir
çözüm sağladı.
Hesaplamalarla ilgili standart yaklaşıma göre, diğer parçacıklarla etkileşimi yüzünden Higgs bozonunun kütlesi,
denklemlerde mevcut olan en yüksek ölçeklere doğru yükselmeye meyillidir; bu arada diğer parçacığın kütlesini de
kendisiyle beraber yukarı çeker. Teorik fizikçi, Fermilab’in müdür yardımcısı ve Bardeen’in iş arkadaşı olan Joe Lykken:
“Kuantum mekaniği herkesi demokratik yapmaya çalışıyor. Kuantum mekaniği etkileri aracılığıyla parçacıklar
birbirlerini eşitlemeye çalışıyorlar” diyor.
Eğer Standart Model parçacıkları hikayenin sonu olsa bu demokratik eğilim hiç sorun olmazdı. Ama fizikçiler, Standart
Model’in çok ötesinde, “Plank Kütlesi” olarak bilinen 1milyar milyar kere daha ağır bir ölçekte, kütle çekimiyle
bağlantılı olan bilinmeyen büyüklükler tahmin ediyorlar. Bu ağırlıkların Higgs bozonunu şişmanlatması bekleniyordu. Bu, her bir temel parçacık kütlesinin Plank ölçeğine kadar çekileceği bir süreç. Bu olmadı. Bunun yerine, garip bir
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hiyerarşi hafif Standart Model ile Plank kütlesini ayırmış görünüyor.

Bardeen ölçü simetri yaklaşımı ile, Standart Model kütlelerini en yüksek ölçeklere bulaştırmadan değişik bir yöntemle
hesapladı. Bardeen’e göre, hafif Higgs bozonu son derece doğal görünüyordu. Yine de, Plank ölçeğindeki yerçekimsel
etkileri hesaplamalarına nasıl katacağı açık değildi.
Bu arada süpersimetri, standart matematik tekniklerini kullandı ve de Standart Model ile Plank ölçeği arasındaki
hiyerarşiye direk olarak değindi. Süpersimetri, doğadaki her bir parçacığın kayıp bir ikiz parçacığı olduğunu varsayar.
Higgs bozonu çarpıştığı her bir parçacık( mesela bir elektron)için, aynı zamanda parçacığın biraz daha ağır olan ikizi ile(
farazi “selektron”)de karşılaşırsa, birleşik etkiler neredeyse sıfırlanır; bu da Higgs kütlesinin en yüksek ölçeklere doğru
şişmesine engel olur. Tıpkı “x+(-x) ≈ 0” fizik eşitliğinde olduğu gibi, süpersimetri küçük ama yine de sıfır olmayan Higgs
bozon kütlesini koruyacaktır. Teori, Standart Model’deki kütleleri açıklamak için gerekli kayıp parçaları anlatıyor gibi
görünüyor. O kadar muhteşem ki, bazı teorisyenlere göre, bu olmaksızın evrenin bir anlamı olmazdı.
Ama tahminlerinden onlarca yıl sonra bile süpersimetri parçacıklarının hiç birisi bulunamadı. 1980’lerin başında
süpersimetri hipotezinin geliştirilmesine yardımcı olan, Stanford Üniversitesi’nde parçacık fizik profesörü Savaş
Dimopoulos: “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (BHÇ) aradığı da buydu. Ama hiçbir şey göremedi. Her nasıl
olduysa Higgs korunmadı” dedi.
BHÇ gelecek yıl yeniden çalıştırıldığında, süpersimetrinin karmaşık versiyonlarını aramaya devam edecek. Ama pek çok
fizikçi, bu teorinin başarısızlıkla sonuçlandığı konusunda çoktan hem fikir olmuş durumda. Geçen ay İspanya Valencia’da
yapılan Uluslararası Yüksek Enerji Fiziği Konferansı’nda, BHÇ’den elde edilen datayı inceleyen araştırmacılar
süpersimetri parçacığının kanıtını bulamadılar. (Data aynı zamanda “technicolor” denilen alternatif bir teklifi de şiddetle
gözden düşürüyor.)
Teori pek çok uzmanın ciddi bir kusur kabul ettiği bir şeye sahip: “Hayalet” denilen parçacık benzeri garip
varlıkların varlığını öne sürüyor.
Çıkarımlar çok büyük. Süpersimetri olmaksızın, Higgs bozonu kütlesi, ayna görüntü etkileriyle değil de, alakasız sayılar
arasında rastgele ve umulmadık sadeleşmelerle indirgeniyormuş gibi görünür. Özellikle de Higgs’in ilk kütlesi,
gluonlardan, kuarklardan, yerçekimsel durumlardan ve geri kalan her şeyden kendisine yapılan büyük katkıyı dengeliyor
görünüyor. Eğer evren umulmadık ise, o zaman pek çok fizikçi bunun pek çok evrenden bir tanesi olduğunu öne
sürüyorlar: Sonsuz, köpük olan çoklu evrende nadir bir baloncuk. Bu özel baloncuğu gözlemliyoruz, akıl yürütmeler
devam ediyor; özellikleri mantıklı olduğu için değil de, Higgs bozonunun atomların formasyonuna ve dolayısıyla da
yaşamın oluşumuna neden olduğu için. Plank ölçeğinde Higgs bozonlarıyla daha fazla tipik baloncuk yaşama elverişli
değildir.
Dine: “ Çok tatmin edici bir açıklama değil ama bundan başka çok da bir şey yok” dedi.
Genel varsayımların mantıksal çıkarımı olarak, çoklu evren hipotezi son yıllarda popüleritesini giderek artırdı. Ama pek
çok kişi için konu bahane gibi görünüyor ya da en azından büyük bir hayal kırıklığı. Tesadüfi sadeleşmelerden oluşan bir
evren anlaşılır değil. Ulaşılmaz, yabancı evrenlerin varlığını ispatlamak imkansız olabilir.
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Graham Ross, Oxford Üniversitesi’nde teorik fizik alanında fahri profesör : “Çoklu evren hipotezini sadece
anlayamadığımız şeyleri açıklamak üzere kullanmak oldukça yetersiz” dedi.
Manfred Lindner, bir fizik profesörü ve Heidelberg Nükleer Fizik Max Plank Enstitüsü’nde yönetici, aynı zamanda da
ölçek simetrisi yaklaşımında pek çok yeni makalede eş yazar. Şöyle diyor: “İnsanlar uyum göstermeye zorlanıyor.
Parçacık fiziğin temel denklemlerinin Higgs bozonunu dizginleyebilmek için extra şeylere ihtiyacı var ve süpersimetri
bunlardan biri olmayabilir.” Lindner gibi teorisyenler şunu sormaya başladılar: “Görmediğimiz çok miktardaki
parçacığı oluşturmaksızın, bu işi görecek başka bir simetri olabilir mi?”
Güreşen Hayaletler
Bardeen’in bıraktığı yerden devam eden Salvio, Strumia ve Lindner gibi araştırmacılar, Higgs bozonunun küçük kütlesini
açıklayabilmek için en iyi yöntemin ölçek simetrisi olduğunu düşünüyorlar. Strumia şöyle diyor: “Benim için, gerçek
hesaplamalar yapmak, çoklu evren felsefesi yapmaktan çok daha ilginç. Hatta bu çoklu evren gerçek olsa bile.”
Ölçek simetri teorisinin işleyebilmesi için, hem Standart Model’in küçük kütlelerini hem de yerçekimiyle ilişkilendirilen
devasa kütleleri açıklayabiliyor olması gerekir. Hesaplamaların yapılmasıyla ilgili olağan yaklaşımlarda, başlangıçta her
iki ölçek de el ile kurulur; denklemlerde bağlantıya geçtiklerinde birbirlerini eşitlemeye çalışırlar. Ama yeni yaklaşımda,
her iki ölçek de dinamik olarak ve birbirinden ayrı ortaya çıkmalı ve sıfırdan başlamalı.
Dimopoulos: “Kütle çekiminin Higgs kütlesini etkilemiyor olabilmesi durumu son derece devrimsel” dedi.
Salvio ve Strumina tarafından geliştirilen ve “Agravite” denilen ( boyutsal olmayan yerçekimi) bir teori, şu ana dek ölçek
simetrisi görüşünün en somut biçimde fark edilişini gösteriyor olabilir. Agravite, tüm ölçeklerdeki fizik kanunlarını tek,
birbirine bağlı bir resimde dokuyor. Bu resimde Higgs bozonu ve Plank kütlesi farklı dinamik etkiler ile ortaya çıkıyor.
Yüksek Enerji Fiziği dergisinde Haziran ayı sayısında detaylı olarak anlatıldığı üzere, agravite aynı zamanda evrenin ilk
başlangıçta neden şişerek var olduğuna da açıklama getiriyor. Teoriye göre, ölçek simetrisi bozunumu Bing Bang
esnasında uzay-zaman boyutunda üstel bir genleşmeye sebep olmuş olabilir.
Ama teori pek çok uzmanın ciddi bir kusur kabul ettiği bir şeye sahip: “Hayalet” denilen parçacık benzeri garip varlıkların
varlığını öne sürüyor. Hayaletlerin ya negatif enerjileri ya da negatif varoluş olasılıkları var. Her ikisi de kuantum
dünyasındaki denklemlere çok zarar vermektedir.
Kelly Stelle, Londra Imperial College’da teorik parçacık fizikçisi, ilk olarak 1977’de bazı kütle çekim teorilerinin
hayaletlere sebep olduğunu söylemiştir: “Negatif olasılıklar, kuantum mekaniğin olasılıkçı yorumunu bertaraf
etmektedir ki bu da korkunç bir seçenektir. Bu gibi teoriler ancak, hayaletlerin diğer parçacıklardan ayrışması ve
kendi başlarına kalmalarıyla sonuç verir. Bu konuda pek çok girişimde bulunuldu. Bu ölü bir konu değil; sadece
nispeten daha teknik ve de çok eğlenceli değil. ”
Strumia ve Salvio, agravitenin tüm avantajları verilen hayaletlerin, ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorlar. “ Anti
madde parçacıkları ilk olarak denklemlerde hesaba katıldıklarında, negatif enerji gibi göründüler. Anlamsız
göründüler. Belki bu hayaletler anlamsız görünebilir ama birileri mantıklı bir yorum bulabilir.”
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Bu arada diğer gruplar, kendi ölçek simetrisi teorilerini ustalıkla işliyorlar. Lindner ve arkadaşları, yeni “gizli parçacık
sektör”ü olan bir model öne sürdüler. Farmilab’den Bardeen, Lykken, Marcela Carena ve Martin Bauer, ayrıca da Kanada
Waterloo’da Teorik Fizik Perimeter Enstitüsü’nden Wolfgang Altmannshofer Ağustos 14 tarihli bir makalede şunu
savunuyorlar: Standart Model ve kütle çekim ölçekleri sanki faz geçişindeymiş gibi ayrılır. Araştırmacılar, Higgs
bozonunun diğer parçacıklarla etkileşimi kestiği, bunun sonucunda da kütlelerinin sıfıra düştüğü bir kütle ölçeği
tanımladılar. Bu ölçeksiz ortamda evre-faz değişim benzeri bir atlama oluşur. Tıpkı suyun buzdan farklı hareket etmesi
gibi, bu kritik noktanın altında ve üstünde farklı bağımsız kanunlar işlemektedir.
Ölçeksizlikte hareket edebilmek için, yeni modellerde bir hesaplama tekniği gerekiyor. Bu tekniği bazı matematikçiler
güvenilmez buluyor ve genel olarak da çok az kişi tüm bu yaklaşım hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyleyecektir.
Çok farklı ve çok yeni. Ama agravite ve diğer ölçek simetri modellerinin her biri Standart Model’in çok ötesinde yeni
parçacıkların varlığını öngörüyor. Dolayısıyla yenilenmiş Büyük Hadron Çarpıştırıcısında gelecekte yapılacak
çarpıştırmalar bu fikirlerin test edilmesine yardımcı olacak. Bu arada, yeniden şiddetlenen bir umut ışığı var.
Dine: “Belki de bizim matematiğimiz yanlıştır. Eğer alternatif olan, çoklu evren manzarasıysa, bu son derece etkili
bir adım, orası kesin. Görelim bakalım başka neler olabilir.
Çeviri : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.wired.com/2014/08/multiverse/

Paralel Evren Türleri Rehberi
Bir teorinin henüz açıklanamayan yanları mevcutsa, o teoriden sarkan bu saçaklar genellikle paralel bir evrenin örtülü
dokusunda gizlice birbirine bağlıymış gibi görünüyor bu günlerde. Bazı araştırmacılar bir teorinin görünmeyen
yönlerini gündeme getirmekten çekinirken, bazılarıysa bu gizli düğümleri karşı konulmaz güzellikte bir paket olarak
görüyorlar.
Zevkinize göre dilediğinizi seçebileceğiniz çok çeşit “paralel evren” mevcut. “Farklı boyutlar” size hitap etmiyorsa
“kırılan zaman”lar işe yarayabilir. Sonsuz sayıda dizilmiş devasa “baloncuk evrenler” size ürkütücü görünüyorsa, o
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zaman “yavru evren”ler size daha sevimli gelebilir. Bilimsel olarak kabul görmüş paralel olasılıklar haritasında
yönümüzü bulduracak bir GPS cihazı veya uygulama henüz mevcut değil, ancak bu rehber size yardımcı olacaktır.

En eski ve temel çalışmadan en yeni ve daha karmaşık çalışmaya doğru açıklamaya başlayalım:
Ya Öyleyse? İşte kendinizi paralel evrene taşımanın en basit yolu: Evrenimizde meydana gelen ne varsa hepsinin
daha farklı oluştuğu tüm olasılıkları hayal edin. Mevcut gerçekliğe alternatif olan tüm bu olasılıkların her biri bir
paralel evreni temsil ediyor. Matematikçi Gottfried Leibniz’e göre bizler “tüm olası alemlerin en iyisi”nde yaşıyoruz
ve tüm diğer olasılıklar ise daha az tercih edilir birer alternatif. Kozmosun neden içinde yaşadığımız gibi olduğunu
açıklamak için üç yüz yıl boyunca bu bakış açısı geçerliliğini sürdürdü. Antropik İlke’yi kullanan günümüz
fizikçilerine göre evrenimizdeki koşullar azıcık farklı olmuş olsaydı, akıllı yaşamı oluşturması mümkün olamaz, biz
de bugün burada onun hakkında konuşabiliyor olamazdık. Örneğin, evrenin oluşumunun ilk aşamalarında
gerçekleşen ultra-hızlı genişleme evresi daha uzun sürseydi bugün uzayda gördüğümüz yıldızlar ve galaksiler gibi
sabit yapıların hiç biri oluşamazdı. Süper hızlı genişleme onları dağıtıverirdi.
Zamanda yolculuk ile mümkün olan alternatif gerçeklikler: Bilim kurgu yazarları, zamanda yolculuk edenleri de
içeren örülmüş girift olaylarla dolu hikayelere bayılırlar. Einstein’in genel görelilik teorisi uzay ve zamanı birbirinden
ayırmaz, bunun sonucu olarak geçmişe seyahat mümkün farz edilebilir, ancak böyle bir seyahatin mekanizması bizim
bilgimizi hala bir hayli aşıyor.
Son yirmi-otuz yılda geçmişe seyahat görüşü saygın fizik dergilerinde yayınlanan önemli makalelerde incelendi.
Geçmişe seyahat mümkünse, biri tarihi değiştirirse ne olur? Olay zincirinin farklı geliştiği yeni bir zaman çizgisi yani
yeni bir evren mi oluşturur? Bunların yanıtı geçmişe seyahat gerçekleştirilinceye veya mümkün olmadığı
ispatlanıncaya dek bilinmeyecek.
Geçmişler toplamı: Fizikçi Richard Feynman’ın fiziğe karşı test edilebilir görüşleri destekleyen pratik ve mantıklı
bir yaklaşımı vardı. Ne var ki kuantum alanı teorisine olan yaklaşımı “ölçülen alternatif geçmişler toplamı” diye
şaşırtıcı bir gerçeklik kavramını gündeme getirdi. Örneğin Feynman’a göre iki elektron karşılaştığında yön değiştirip
dağılırlarsa, baştan sona tüm hareketleri, olabilirliğine göre değerlendirilen tüm diğer olası izleri de hesaba katmak
zorundadır. Bu, bir kişinin birden fazlaya bölünerek bir ormanın girişinden çıkışına kadar tüm olası rotalarda da
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yürüdüğünü kabul ederek, gezintinin sonunda ne kadar yorgun olacağını önceden ölçmek gibi bir şeydir. En kısa
(yani olabilirliği en yüksek) rotaya daha fazla değer verilir ancak yine de tüm diğer rotalar hesaba katılır.
Kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar değerlendirmesi: Feynman, tarif ettiği hayalet alternatif geçmişlerin
mevcut paralel evrenleri temsil ettiğini öne sürmemişti, ancak Feynman’ın danışman hocası John Wheeler’ın bir
başka yeni mezun öğrencisi Hugh Everett III bunların paralel evrenler olduklarını öne sürdü. Everett kuantum
mekaniğinin kökten yepyeni bir değerlendirmesini ortaya attı. Buna göre parçacıklar etkileşime girdiğinde gerçeklikte
kırılmalar oluyor ve her biri olası farklı bir sonucu temsil eden paralel akışlar meydana geliyordu. Araştırmacılar
böylesi bir kuantum deneyinin sonuçlarını gözlemleseler her biri yalnızca kendini tek kabul eden çoklu kişilere
bölünürlerdi. Örneğin, Eve adındaki bir fizikçinin, bir elektronun olası üç farklı sonucu olan pozisyonunu ölçmek
istediğini farz edelim. Eve, ölçümü yaptığı sırada, her biri farklı bir sonucu kaydeden üç farklı kişiye dönüşürdü.
Eve’in her bir versiyonu da, kopyalarından bihaber, yalnızca kendisinin var olduğuna emin olurdu.
Evrendeki kopya bölgeler: Sonsuz küçüklüklerden akıl almaz büyüklüklere dönelim. Evren, bir çok kozmoloğun
tahmin ettiği gibi sonsuz ise, yeteri kadar uzağa seyahat edebilirseniz nihayetinde bizimkine çok benzer bölgelere
ulaşabilirsiniz. Çünkü, sınırlı sayıda unsuru sınırsız sayıda kombinasyon oluşturacak şekilde karıştırırsanız er ya da
geç önceki bir kompozisyonu tekrar edecektir. Bu üç taş oyununa benzer; çok sayıda oynadığınızda, önceki
oyununuzu tekrarlamanız kaçınılmazdır. Dolayısıyla, şans eseri bir yerlerde bu makaleyi, ateş böceği aydınlatmalı bir
parşömen tomarından okumakta olan ikizimsi versiyonunuzun yaşadığı paralel bir dünya mevcut olabilir.
Baloncuk Evrenler ve Yavru evrenler: Genel görelilikte, elverişli türde bir enerji alanı uzayın patlayarak
genişlemesini tetikleyebilir. Fizikçiler bu fenomeni, evrenin ilke evresindeki hızlı genişlemeyi açıklamakta
kullanmaktalar. Ancak sonraları, evrenin bir bölümünde meydana gelmiş olan patlayarak genişlemenin, bir başka
bölümünde de meydana gelmiş olabileceğini fark ettiler. Sonuç olarak, temel kozmik enerji okyanusundan sayısız
baloncuk evren oluşmuş olabilirdi. Böylesi bir durumda diğer baloncuk evrenlere erişimimiz asla mümkün olmazdı;
çünkü bu komşu evrenler gözlem sınırlarımızın çok ötesinde olurlardı. Yavru evrenler de benzer bir fikri temsil
ediyor. Buna göre evrenler kara deliklerin ekstrem koşullarında ekili halde bulunuyorlar. Sonra, uzaydaki bu
embriyonik bölgeler, kendi başlarına halef evrenler haline geliyorlar.
Üst Boyutlar: Bu tür bir paralel evren için, uzayın üç boyutunun ötesine geçiyor ve görünmeyen üst boyutların
mümkün olduğunu kabul ediyoruz. Bu senaryo biraz kulağa Alacakaranlık Kuşağı gibi gelse de, üst boyutlar sicim
(string) teorisi ve doğa yasalarını birleştirmeye çalışan diğer girişimlerin hayati bir parçası. Uzay ve zamanın ötesinde
bir üst boyut mevcutsa neden içinde seyahat edemiyoruz? Teorisyenler, madde parçacıkları ve ışığın üç boyutlu
uzayımıza bağlı olduğunu, böylece diğer boyutlara geçmeye veya gözlemlemeye dahi mani olduğunu varsayıyorlar.
Bedenlerimiz bizim evrenimizde bulunurken, zihinlerimiz garip paralel evren olasılıkları arasında bir gezintiyi
tamamladı. Bu paralel evren tiplerinden herhangi biri gerçekten mevcut mu? Eğer öyleyse, birbirlerine nasıl bağlılar?
Bu kadar çeşit varsayımı test edebilmek için önerilenler bu yazıda anlatılamayacak kadar fazla. Okuyucuya aşağıdaki
bir kaç ilginç linki öneriyorum:

Testing Many-Worlds Quantum Theory By Measuring Pattern Convergence Rates
Testing for Large Extra Dimensions with Neutrino Oscillations
Is Our Universe Inside a Bubble? First Observational Test of the ‘Multiverse’
Go Deeper
Editor’s picks for further reading
FQXi: Philosophy of the Multiverse
In this essay, discover why many theorists are drawn to the idea that our universe is just one among many.
NOVA: Parallel Worlds, Parallel Lives
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Discover web resources associated with NOVA’s “Parallel Worlds, Parallel Lives,” a film about the life and work of Hugh
Everett III.
Scientific American: Parallel Universes
In this article, physicist Max Tegmark explores four “levels” of multiverses.
Çeviri : Cem ÖZEMRE
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2012/11/a-guide-to-different-kinds-of-parallel-universes/

Kara delikler Yoktur” dediğinde Hawking Ne Demek İstiyordu?

Bu resimde, süper kütlesiyle kara delik, bizim güneşimizin kütlesinden milyonlarca- milyralarca kat daha büyük
olduğu. Süper kütleli kara delikler inanılmaz derecede yoğun objeler olup, galaksilerin kalbinde yer alırlar ve
onların temel davranışlaro bilimadalarını hep hayrete düşürmüştür.Resim: NASA/JPL-Caltech tarafından
yayınlanmıştır.
Geçen hafta ünlü fizikçi Stephen Hawking’in “kara delik yoktur” şeklindeki cesur açıklaması manşetlere düştü. Bu
sözler Hawking’in son yazısından ama yazı, geniş kapsamda kara deliklerin mekaniği ve onun ünlü “event horizonolay ufku( hiçlikten karadeliğin etrafında mevcut olan, ve ışığın bile kaçamayacağı alan)” ile dolu. Santa Barbara,
Kaliforniya Üniversitesi Kavli Enstitüsü’nden teorik fizikçi Joseph Polchinsk: “Daha net olmak gerekirse,
Hawking kara deliklerin mevcut olmadığını iddia etmiyordu. Astronomlar on yıllardır kara delikleri
gözlemlemekte.”
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Hawking’in yaptığı şey, teorik fizikteki en anlaşılmaz, bilmece olan problemlerden bir tanesine bir açıklama
sunmaktı. Einsten’in görelilik kanunu ve kuantum mekaniği gibi fiziğin iki temel kanununa uymayan kara delikler
nasıl mevcut olabilirler? Açıklayacağız…
İlk olarak, bir birinci sınıf Fizik101 dersinden çabuk bir hatırlatma. Einstein’ın genel görelilik teorisi, kara deliği;
event horizon’ı yani olay ufkunu geçen her şeyin; gaz, toz, yıldızlar, gezegenler, tüm galaksiler ve hattâ ışığın bile,
içine düşüp, sonsuza kadar kaldığı, nihayetinde parçalandığı ve hiç kaçamadığı çekim gücü çok kuvvetli olan bir obje
olarak düşünmektedir.
Ancak, 20.yüzyılın ortalarında kuantum mekaniğinin ortaya çıkması ile, pek çok kişi bu bilginin (parçacıklar ve
madde kara deliğin içine çekilirler) bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Polchinski : “Kuantum
fiziğine göre, bir kara delik bir kitabı atomaltı parçacıklarına ayırabilir ama tüm parçalar halâ mevcut
oldukça,o kitabı yeniden yapılanmdırmak olasıdır da..”
1970’lerde Hawking, kara delikler konusunda bir çalışmasını yayınlar ve herşey değişir. O, kara deliklerin aslında
kütlelerinde azalma olduğunu ve neticede de buharlaşacağı bilgisini ortaya koyar. Eğer kara delikler buharlaşırsa, o
zaman içine düşen herşeyi de beraberinde götürecektir. Örneğin şuanda yazdığım bu bilgi de muhafaza edilemeyecek
ve aslında kaybolucaktır.
Birden, bilim bununla birlikte mantıksızlaştı. Fizik camiası devasa bir ikilemle karşı karşıya kaldı.
“Kara deliğe düşen herşeye sonunda ne olduğu” sorusu “enformasyon paradoksu” olarak tanımlanmaya
başlandı.
N.J Princeton’daki Enstitüde’de İleri Düzey Çalışma yapan Juan Maldacena şunları açıklıyor: “Bu tamamen
çözülenmemiş bir paradoks.Bunun nasıl çözümleneceğine dair çeşitli fikirler mevcut ama bence bu camiada
kimse diğerlerini kendi fikrinin doğruluğu yönünde iknâ edemedi. Buna Hawking’in event horizon-olay
ufkunu yeniden tasavvur eden en son önermesi de dahil.”
Özetle, Hawking Event horizon-olay ufku yerine kendisi “apparent horizon-görünen ufuk” gibi başka bir şey
olduğunu söylüyor gözükmekte. Bu “apparent horizon-görünen ufuk”ta, sadece geçici olarak madde ve enerjiyi
hapseden, sonra da serbest bırakan bir ufuk. Eğer bu doğruysa,bildiğimiz kara delikler tanımı değişir.
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Kara deliklerle ilgili yaptığı çalışma ile ünlenen teorik fizikçi Stephen Hawking, geçen hafta “kara delikler yok”
şeklinde bir açıklama yapmıştır. Ama bununla kendisi acaba ne demek istiyordu? Fotoraf: Karwai Tang
Polchinski : “Onun ortaya koyduğu şeye göre; kara delikler bilgiyi uzun süre hapsederler ama bu bilgi
sonunda kara delikten kaçabilir.Ancak Hawking’in bu önermesi henüz test edilmemiştir.”
Polchinski sözlerine şöyle devam etmekte: “Şu anda çizilen büyük resim; Kuantum mekaniği ve Einstein’ın
yerçekimi teorisi arasında bir anlaşmazlık olduğu ve her ikisinin de doğru olduğuna dair kuvvetli sebeplerin
olduğudur. Hal böyleyken, bu ikisini bir araya getirdiğiniz de, bilginin kaybolduğuna dair tahminini ortaya
koyuyorlar ki, biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz.”
Geçen 40 yıl boyunca, fizikçiler, fizik alanındakilere kara delikler hakkında bir kere daha düşünmeleri için çoklu
çözümler ortaya koydular. Örneğin;1992 yılında Leonard Susskind, Larus Thorlacius ve John Uglom karadeliklerde
“tamamlayıcılık” ilkesini ortaya koydular.
Daha sonra, şu “firewall-ateş duvarı paradoks”u. 2012 yılında Polchinski ve meslektaşları olay ufku ile ilgili bir
problem tespit ettiler. Parçacıklar olay ufkuna girerken, birbirlerinden koparak ayrılıyorlar. Onların araştırması,bu
parçacıklar birbirinden koparken, bir enerji açığa çıkarıyor ve bu enerji , kara deliğin merkezinin etrafında bir ateş
duvarı yarattığı yönünde.İşte bu “ateş duvarı paradoks”u olarak biliniyor. Oldukça yüksek enerjili bölge olan bu
olay ufku nosyonu, “olay ufkunda özel hiç bir şey olamaz” diyen Einstein teorisine bir çomak daha sokuyor.
İşte bu noktada Hawking’in çalışması devreye giriyor ve bu tez, fizikçilerin olay ufkunu yeniden düşünmelerini
öneriyor.Onun en son ortaya koyduğu şey; Aslında kara deliklerin olay ufku içermediğini, onun yerine görünen ufkun
gerçek sınır,ara hat olduğu.
Harvard Üniveristesi’nden ziyaretçi olarak Üniversite’de bulunan ve çalışmalar yapan teorik fizikçi ve blog yazarı
Matt Strassler şunu söylüyor: “Kafanız karşıtıysa, bilin ki yalnız değilsiniz.” Tüm teorik fizik camiası halâ bu
problemlerin üzerinde çalışmakta ve Hawking’in bu ortaya koyduğu da düzinelercesinden sadece bir tanesi.
Matt Strassler: “Bu alanda her çeşit uyumsuzluk mevcut. Problem, kimsenin şu ana kadar gerçekten de
hesaplayabileceğin birşeyler ortaya çıkarmaması.Dolayısıyla, herşey; fikirler, önermeler, yaklaşımlar,
tahminlerden ibaret.”
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Polchinski : “Açıkçası, Hawking’in çalışması henüz meslektaşları tarafından incelenip, denetlenmemiştir ve hiç
bir denklem içermemektedir. Dolayısıyla,onun yeni fikirlerini test etmenin bir yolu yok.Bu yüzden de onun
kara deliklerle ilgili açıklamasını bilimde çığıraçıcı olarak kabul edemeyiz.”
Hawking’in çalışmasını içeren yazısı geçen hafta artıştıma yazılarını yayınlayan Cornell Üniversitesi’nin arVİx adlı
çevrimiçi sunucusunda yayınlandı.
Strassler: “Kara delik çevresinde oluşan bu paradokslardan herhangi biri nasıl cevaplanabilir?Şimdilik, bu yeni
hipotezleri test edicek ve çözümleyecek matematik formülleri mevcut değil ve bunlar sadece matematik
problemeleri değil, bunlar kavramsal problemler de.”
Strassler sözlerine şöyle devam ediyor: “ Bunlar bilgisayarınızda çözebilceğiniz problemlerden değil. Hattâ ne gibi
sorulara ihtiyacınız olduğu konusu bile net değil. Hesaplamaların kendisi bile,bir bilgisayaraın takip edemeyeceği
kadar çok ama çok hassas, incelikli uygulama içermekte. Bu problemler, bu alandaki herkesin kafasını
karıştırmakta. Bu karışıklık fizkiçiler için dehşet verici. Bir paradoksu çözmek, bu alanda ilerlemedir.”
Son olarak Polchinski şunları söylüyor: “Bu hata var demek değil ama kuantum mekaniği ve yerçekimi ile ilgili bir
şekilde inandığımız bazı varsayımlar yanlış ve biz bunun ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bir karışıklık.
Ama bu karşıklık sayesinde umuyoruz ki ilerliyeceğiz.”
Çeviren: AylinER
http://www.pbs.org/newshour/updates/hawking-meant-black-holes/

Amerikalı Gazeteci John Horgan’ın Fizikçi Carlo Rovelli ile
Röportajı:

Kuantum Yerçekimi Uzmanı “Felsefik Yüzeyselliğin” Fiziğe Zarar Verdiğini Söylüyor!
Bu blog’un okuyucuları bilir, geçtiğimiz bahar gerçekliğin ne olduğuna kafayı yoran her çeşit profesyonelin
bulunduğu İngiltere’deki “How the Light Gets in” adlı bir konferansta konuşma yaptım. Bu konferansta
konuşan bilimadamlarını telepatiyi daha ciddiye almaları yönünde sıkıştıran biyolog Rupert Sheldrake ve bazı
fizikçi arkadaşların felsefi materyaliziminden üzüntü duyan fizikçi George Ellis gibi bazı konuşmacılarla
gerçekleştirdiğim Soru/Cevap şeklindeki röportajlarımdan bazılarını daha önce yayınlamıştım. Aşağıda yine
Soru/Cevap şeklindeki röportajı, Aix-Marseille Üniversitesi ve Intitut Universitaire de France’dan bir başka
fizikçi Carlo Rovelli ile gerçekleştirdim. Scientific American dergisi için döngü kuantum yerçekimi ve Rovelli,
Lee Smolin ve Abhay Ashtekar tarafından sunulan yerçekiminin kuantum mekanik versiyonu (genel görelilik
ve Einstein’ın yerçekimi teorisinin kuantum mekaniği ile bağdaştırmak herkesin bildiği gibi çok zordur)
konularını yazarken 1990’ların başında Rovelli ile telefonda bir röportaj yapmıştım.
Özellikle kendisinin, Sheldrake ve Ellis gibi hem iyi hem de akıllı biri olduğu da ortaya çıktığından beri
,Rovelli ile yüz yüze gerçekleşireceğim bu röportaj için çok heyecanlıydım.. Rovelli, kuantum yerçekimi
üzerine öncü olan kitabın ve Eski Yunanlı felsefeci Anaksimandros (Anaximandros)’un biyografisinin
yazarıdır. Rovelli’nin fizik ve felsefe hakkında fikirlerinin ne olduğunu daha fazla öğrenmek isterseniz, 2012
sohbetini Edge.org.’dan okuyabilirsiniz.
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Carlo Rovelli: Teorik fizik geçtiğimiz son on yılda büyük bir şey yapmamıştır.Neden? Sebeplerden bir tanesi, bence,
yanlış felsefe içinde kısılıp kalınması.
Horgan: Neden fizikçi oldun?
Rovelli: 60’larda ve 70’lerde gençtim ve benim neslimin hayallerini ben de paylaşıyordum: dünyayı değiştirmek ve
onu daha adil ve iyi yapmak…Kaybettik…Daha sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Onun yerine devrimlerin, köklü
değişikliklerin başarıldığı fiziği buldum.Ona aşık oldum.O zamandan beri benim için bitmeyen bir tutku oldu.
Horgan: Fizik beklentilerine cevap verdi mi?
Rovelli: Beklentimden çok daha iyi çıktı.Sonsuz eğlence ve heyecan;dünyanın sırlarını araştırmak, daha önce
kimsenin düşünmediği şeyleri düşünmek, düşüncede büyük macera.Yolculuğun büyük tutkusu… Harika..
Horgan: Döngü kuantum yerçekimi (LQG) nedir?
Rovelli: Benim basit fikrime göre, şuandaki kuantum yerçekiminin en iyi deneysel-kesin olmayan teorisi.Bunun
doğru olup olmadığını bilmiyoruz.Ama bir problem olduğunu biliyoruz ve bu problem için şuana kadar sunulan en iyi
olası çözüm.
Horgan: Bu halâ birleşik kuram olarak tutarlı bir iddia mı?
Rovelli: “Birleşik kuram” genellikle tüm teorileri ve tüm kuvveleri birleştiren teori demektir: “herşeyin
teorisi”. Döngü kuantum yerçekiminin (LQG)bununla bir ilgisi yok.(Horgan’ın notu: LQG elektromanyetizm ya
da nükleer kuvvet içermez) Bence şuanda bizler “Birleşik kuram” hakkında hiç bir şey bilmiyoruz ve bunun hakkında
yazma girişimleri, zamanından önce ve gelişmemiş eksik planlanmış bir yazı olur. Dolayısıyla,LQG, birleşik kuram
olan bir iddia değildir.Çok daha basitçe; bu daha basit bir problem için sadece kesin olmayan, yerçekiminin kuantum
özelliklerini, söylemek gerekirse uzay zamanın kuantum olgularını, tarif eden basit bir çözümdür.Bu yeterince
zor.Ama çözme şansımızın olduğu bir problem.Çünkü, tüm bileşenlere sahibiz.
Horgan: Çoklu evrenler teorileri ve kuantum yerçekimi teorileri, eğer çürütülemezse,ciddiye alınmayı hak ediyor mu?
Rovelli: Hayır.
Horgan: Siz fizikçiler, birleşik kuramı araştırmayı terk etmenin zamanın geldiğini hiç düşünüyor musunuz?
Rovelli: “Birleşik kuramı araştırma, arayış” yanlış bir yorum, bir kavram yanılgısıdır. Fizikçiler gerçekten de bunu
hiç bir zaman araştırmadılar.Onlar, bazılarına göre herşeyin birleştirim olasılığı olarak açığa çıkan sicim teorisini
tesadüfen buldular, ve hayalden uzak bir biçimde bu sicimlere çok fazla enerji harcadılar.String yani sicimlere olan
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heves bitmeye başladığında,pek çoğu yolunu kaybetti, nereye gideceğini bilemedi. Süpersimetri, sicim teoristlerinin
beklediği noktayı açığa çıkarmıyor ki!..bu da bir kargaşa.
Horgan: Fizik ya da bilim genel olarak evrenin gizemini tamamen çözebilir mi?
Rovelli: “Evrenin Gizemi” nedir? “Evren Gizemi” bir değil. Bilmediğimiz bir sürü şey var.İlk önce, bir şekilde
radikal olmaya devam edip ve birbirimizi öldürmezsek (bu olası), bunlardan pek çoğunu tespit edebiliriz.Bence her
zaman anlayamayacağımız bir sürü şey olacaktır. Ama ben ne biliyorum ki?Her durumda,bilmek istediğimiz herşey
hakkındaki tam bir idrâktan çok, çok, ama çok uzağız.
Horgan: Bilim “Mutlak Gerçekliğe” ulaşabilir mi?
Rovelli: “Mutlak gerçeklik” ne anlama geliyor bu konuda hiç bir fikrim yok. Bence bilim, bildikleri birşeyin mutlak
gerçeklik olduğunu söyleyen insanları komik bulanın tavırdır.Bilim bilgimizin daimi olarak değişken, belirsiz
olduğunun farkındalığıdır.Bildiğim şey; bilimin pek çok şeyi henüz anlayamadığıdır ve bilim mantıksal olarak
güvenilir bilgiye ulaşmada şimdiye kadar ki en iyi araçtır.
Horgan: Son zamanlardaki Stephen Hawking, Lawrence Krauss ve Neil deGrasse Tyson’ı felsefeye yüklenmesi
hakkındaki fikriniz ne?
Rovelli: Cidden: bu konuda onları akıllı bulmuyorum.Onlara diğer yönlerden hayranlığım var ama bu noktada onlar
yanlış gittiler. Bakın: : Einstein, Heisenberg, Newton, Bohr…. ve tüm zamanların en büyük bilimadamları olan diğer
pek çokları bu belirttiğiniz isimlerden çok daha büyükleri tabii ki, felsefe okurlar, felsefeden pek çok şey
öğrenmişlerdir ve felsefeden yararlanmamış olsalardı bilimde bu kadar büyük işler yapamacaklarını da devamlı
olarak yinelemişlerdir. Görüyorsunuz: Felsefeyi aşağılayan bilimadamları basit anlamda yüzeyseller: onların bir
felsefesi var ve onlar doğru olan “felsefe”nin bu olduğunu düşünüyorlar! Ve bu tarz düşüncenin de sınırları
olduğunun farkında değiller.
Size bir örnek: Teorik fizik son on yılda o kadar büyük işler çıkaramamıştır. Neden? Sebeplerden bir tanesi, bence,
yanlış felsefe içine sıkışıp kalması o da: yeni teori tahmin ederek ilerleme yapabilme fikri ve daha önceki nitelikli
içeriklere sahip olan teorileri gözardı etmesi.Bu “neden olmasın?”ın fiziği; “Bu teoriyi ya da diğerini neden
çalışmayalım?”,“Başka bir boyut, başka bir alan, başka bir evren neden olmasın?” Bilim geçmişte hiç bir zaman bu
şekildeki bir tutumla ilerlemedi. Bilim tahminle ilerlemez. Bilim içeriğin derin incelenmesi ve yeni data ve deneysel
olarak başarılı olan daha önceki teorilerin belirgin çelişkilerini çalışarak ilerler. Oldukça dikkat çekici bir derecede,
fizikteki en iyi yapılan iş, Hawking’in kara delik radyasyonu ile bahsettiğiniz o 3 kişi tarafından ortaya konulan
çalışmalar ki bu, kesinlikle böyle. Ancak en güncel olan teorik fizik bu çeşit birşey değil.Neden? Nedenin büyük bir
kısmı, bugünkü bir grup bilimadamının felsefik yüzeyselliğinden dolayı.
Horgan: Yunanlı düşünür Anaksimandros (Anaximandros) hakkıda yazdınız.Bu kişi kim? Ve onun nesini ilginç
bulup yazdınız?
Rovelli:Bu kişi, dünyanın gökyüzünde düşmeden havada süzülen bir kaya olduğunu anlayan kişidir.O gökyüzünün
sadece bizim üstümüzde olmadığını anlamıştır:ayrıca ayaklarımızın altındadır da.Gökyüzü her taraftan etrafımızı
sarmalamaktadır. Bu kişi gezegenimizin tarihinde bunu anlayan ve bunun böyle olduğuna diğer herkesi ikna eden tek
insandır. Aslında,bu kişi bundan daha fazla şey yapmıştır.Ama bu onun en büyük başarısıdır.Ben bu insanı çok ilginç
buluyorum, çünkü,kendisi bilimsel düşüncenin gelişimindeki ana adımlardan bir tanesini temsil ediyor.Büyük biri.
Horgan: “Bilimin yaşamın meydana gelişini anlamak ve kozmosdaki bilinci açıklamak için yeni bir paradigmaya
ihtiyacı var” diyen felsefeci Thomas Nagel’e katılıyor musunuz?
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Rovelli: Hayır. Bir şeyi anlamadığımız zaman insanlar “yeni bir paradigma” gerekli ya da “burada büyük bir gizem
var” şeklindeki bir düşünceye sahip oluyorlar. Sonra anlıyoruz ve tüm sis dağılıyor…
Horgan: Tanrıya inanıyor musunuz?
Rovelli: Hayır.Ama belki de biraz daha vasıflı bir cevap vermeliyim. Çünkü bu şekilde sadece “hayır” demek biraz
kaba ve basit oluyor. “Tanrıya İnanmak”ın ne olduğunu anlamıyorum. “Tanrıya inanan” insanlar bana Marslı gibi
geliyor. Onları anlamıyorum. Sanırım bu da benim “tanrıya inanmadığım” anlamına geliyor.Eğer soru; cennet ve
cehennemi yaratan ve dualara cevap veren bir kişinin varlığına inanıp, inanmamamsa,benim cevabım çok büyük bir
eminlilikle “hayır buna inanmıyorum” olur .
Eğer soru; “Tanrı”nın pek çok felaketi yaratan ve pek çok iyi şeyi de yaratan insanların içindeki güç olduğuna inanıp
inanmamamsa, cevabım o zaman tabii ki “buna inanıyorum” olur. Aslında,ben dini aşırı derecede merak
ediyorum.Bence ne yapılıyordan daha çok dinin ne olduğu konusunda çalışmalıyız.Bu konuda bir çeşit tabu var
“Tanrıya inanan” insanlara karşı bir çeşit saygı var ki, bu dinin daha iyi anlaşılmasını zorlaştırıyor.Bence, “Tanrıya
inanç”ı incelemek aptalca bir batıl inanç” şeklinde bakmak yanlış. “Tanrıya inanç” insanın dini tavırlarından bir
tanesi ve insanın dini tavırları bizim işleyişimiz hakkında genel ve evrensel olan, insan için önemli olan ve bunu
henüz anlayamadığımız birşey.
Horgan: Bilim ve din bir arada olablir mi, bağdaşabilir mi?
Rovelli: Tabii ki evet. Maxwell’in denklemini çözmede başarılı olabilir ve akşamı da Tanrı’ya dua edebilirsin. Ama
bazı belirli dinler ve bilim arasında engellenemez bir çatışma var.Özellikle,Hıristiyanlığın bazı şekilleri, İslam ve
“Mutlak Gerçek”in muhafızlarıymış gibi davrananlar.Problem, bilimadamlarının herşeyi bildiklerini düşünmeleri
değil.Tam tersine: Bilimadamları basit anlamda bilmedikleri şeyler olduğunu bilirler ve doğal olarak biliyormuş gibi
davrananları sorgularlar.Pek çok dindar insan bundan rahatsız olur ve bununla başa çıkmada zorlanır.Dindar insan
şunu söyler: “Tanrının ışığı yarattığını (Latince Fiat Lux olarak söylenir) biliyorum.” Bilimadamları bu hikâyeye
inanmaz.Dindar insanlar tehdit edilmiş hissederler ve böylelikle bu noktada çatışma başlar.Ama tüm dinler böyle
değil. Örneğin; Budizmin pek çok şekli, bilimin bu devamlı olan eleştirisel tutumu konusuna karşı hiç
zorlanmazlar.Tek tanrılı dinler ve İslam ve Hıristiyanlık bazen daha az akıl ortaya koyuyorlar..
Bu çatışmanın kaynağı hakkında bir fikrim var: Avusturalya’daki bir antropologun yaptığı çok güzel bir araştırma
var.Bu araştırma,dini inançların sıklıkla zamandışı sayıldığı ama gerçekte yeni durum ve yeni bilgi ve bunun gibi
şeylere göre devamlı olarak değiştiğini anlatmaktadır. Araştırmada bu noktaya, yerli Avusturyalıların 30’larında ve
daha sonraki yaşlarda ve 70’lerinde inandıkları dini inaçları antropologların karşılaştırması ile gelinmiştir.
Dolayısıyla, doğal bir durumda, dini inançlar insanın kültür ve bilgisindeki değişme kendi uyarlıyorlar. İslam ve
Hıristiyanlıktaki problem, pek çok yüzyıl önce birisi inançlarını yazmayı aklına getirmiş. Dolayısıyla, şimdi bazı dini
insanlar, yüzyıllar öncesindeki kültür ve bilgi içine sıkışıp kalmışlardır.Onlar göletin eski suyunda tutsak kalmış
balıklardır.
Horgan: Askeri bir organizsayondan hiç para kabul ettin mi?
Rovelli: Hayır. Ben gençken, askeri hizmet isteğe bağlıydı.Ben orduya katılmay reddettim ve kısacası bunun için
sorgulanmıştım.
Horgan: Sence fizikçiler ve bilimadamları genelde, militarizme karşı çıkmada ahlaki sorumluluğa sahipler mi?
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Rovelli: Bence bizler, fizikçi ya da bilimadamı olarak değil, insan olarak savaşa karşı çıkma konusunda ahlâki
sorumluluğa sahibiz.Ama bence problem, herkesin sözde “savaşa karşı çıkması”!… pek çok kişi kendi menfaatleri,
güçlerini savunma ve ekomomik üstünlük söz konusu olduğunda, göz yummaya hazırlar ve bu insanlar bunu “iyi
hissetme” şeklindeki örneğin; “insanlara yardım”, “terörizme karşı savaş” sözlerin arkasına saklanıyorlar. Ben bunu
ahlaki olarak iğrenç buluyorum.İnsanların daha az dindar ama daha çok ahlaklı olmasını dilerdim.
Horgan: 2002 yılında fizikçi Michio Kaku ile $1,000’ına iddiaya girdim. İddia şu: “2020 yılına kadar hiç kimse
süpersicim teorisi, zar teorisi ya da doğanın tüm güçlerini anlatan bazı diğer bazı birleşik teoriyi hakkındaki çalışması
ile Nobel ödülü alamayacak.” Sence kim kazanacak bu iddiayı?(Horgan’ın notu: Lee Smolin ilk olarak benimle
iddialaşıcaktı ama geri çekildi.Kendisi korkak tavukturJ )
Rovelli: Sen. Hiç şüphe yok.

Çeviren: AylinER
http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2014/08/21/quantum-gravity-expert-says-philosophical-superficiality-hasharmed-physics/

Evren Dev Bir Hologram mı?…
Uzay ve zamanın temel birimlerini araştırma resmen başlamıştır. Illinois, Şikago yakınlarında Fermi National Accelerator
Laboratuvarı’ndaki fizikçiler, evrenin devasa bir hologram olup olmadığını test etmek için tasarlanan bir alet olan
Holometer’in, dataları toplamaya başladığını bildirdiler.

Uzay ve zamanın temel biriminin kanıtını bulmayı amaçlayan Holometrenin bir bölümü.Resim: Fermilab.

Deney, nasıl ki gazetedeki bir fotoraf noktalardan meydana geliyorsa benzer şekilde evrenin de çok küçük zerrelerden
meydana geldiği fikrini test etmektedir. Bu uzay ve zamanın temel birimleri inanılmaz derecede küçük olabilir: bir
protondan 100 milyar milyar kez daha küçük. Ve tıpkı çok iyi bilinen madde ve enerjinin kunatum davranışı gibi, bu
uzay –zaman zerreleri parçacıktan daha çok dalga şeklinde davranırlar.
Deneyi yapan Şikago Üniversitesi’nden Craig Hogan: “Teori şu; uzay noktalar yerine dalgalardan oluşmakta.
Herşey, hiç bir zaman durağan değildir, titreşmektedir.”
Holometer bu “titreşim”i ölçmek için tasarlanmıştır. Şaşırtıcı derecede basit olan bu alet, Şikago yakınlarındaki bir
kulübeden yönetilmiştir ve deneyde 40 metre uzunluğundaki tüpler yoluyla kontrol edilen iki güçlü lazer ışını
kullanılmaktadır.
Lazerler aynaların yol boyunca pozisyonunu zaman içinde iki noktada ölçerler.
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Eğer uzay-zaman düzgün, hareketsiz olsa ve hiç kuantum davranış göstermese o zaman aynalar mükemmel bir
şekilde durağan kalmalı. Ama her iki lazer de zamanla aynaların pozisyonunda benzer ve küçük fark ölçerse, bu
aynaların uzayın kendi dokusunda dalgalanmalardan dolayı titreştiği anlamına gelebilir.
Dolayısıyla, evrenin bir hologram olduğu fikrine nerden varılıyor? Bu fikir, bilginin yok olamayacağı nosyonundan
kaynaklanmaktadır, dolayısıyla örneğin; kara deliğin 2D’li olay ufku içine düşen herşeyi “kaydeder”. Olay
böyleyse, o zaman evrenin sınırı, tıpkı bir hologramın 2D içinde bir 3D görüntüyü muhafaza ettiği gibi evrenin
içerdiği herşeyin 2Dli bir temsilini de oluşturabilir.
Hogan, evrenin bir hologram olduğunun bir şekilde yanıltıcı olduğu fikrine temkinli yaklaşıyor. Çünkü bu,
deneylerinin bir çeşit illüzyon, televizyon ekranı gibi projeksiyon olduğunu belirtir. Eğer Holometer uzayın temel
birimini tespit ederse, bu bizim 3D dünyamızın mevcut olmadığı anlamına gelmez. Tersine bu bizim temel özyapıyı,
yaradılışı anlayışımızı değiştirebilir ve şu ana kadar, makine çalışıyor gözükmekte.
Pazartesi Şikago’daki Parçacık Fiziği ve Kozmoloji Konferansı’nda verdiği sunumda Hogan, ilk sonuçların, uzayzamandaki kuantum dalgalanmayı, eğer onlar oradaysa, ölçebildiğini belirtmiştir.
Hogan: “Bu çok harika bir andı. Şuanda sadece bir ses—bunun uzay-zamanın sesi olup olmadığını bilmiyoruz
ama makine bu spesifikasyonda çalışıyor.”
Hogan bir yıl içinde Holometer’ın kuantum sorusuna bir cevap verecek yeterli datayı toplamış olmasını beklediğini
belirtmekte. Ve eğer uzay-zaman titreşimi varsa, o zaman bunun evrenimizin hızlanarak genişlemesine, çok az
anlaşılmış kara enerji fenomenine tamamen yeni bir açıklama getirebileceğinin altını da çizmektedir.
Seattle, Washington Üniversitesi’nden fizikçi Ann Nelson, Holometrenin uzayı en küçük ölçekte inceleyen yeni bir
deney olduğunu belirtmekte. Ancak, deney bir şey bulsa bile, fizik için daha kapsamlı çıkarımlar halâ iyi
anlaşılmamaktadır.
Ann Nelson şunu söylüyor: “Bu, en azından yerçekimi önemliyken, uzay-zaman hakkındaki tüm standart
varsayımlarımızın ve etkin lokal teorilerin yanlış olduğu anlamına gelebilir.”
Çeviren: AylinER
http://www.newscientist.com/article/dn26114-experiment-tests-whether-universe-is-a-hologram.html#.U_-S4KPp98E

3.bölüm sonu
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