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ÖNSÖZ - TEŞEKKÜR 

 

Bu çalışma www.okyanusum.com sitesinde yayınlanan tüm bilimsel makale ve haberlerin PDF 

dosyasıdır. 

 

Çalışma 7 ayrı PDF dosyasından ve bugün itibariyle 2397 sayfadan oluşmaktadır. Makaleler 

yayınlandıkça devamı olan çalışmalar da istifadenize sunulacaktır. 

 

Çalışma yapılırken, yayınlanma tarihi ve sırası değiştirilmemiş, içeriğe sadık kalınarak ancak yeniden 

düzenlenerek; yeni başlayanlar için okuma kolaylığı sağlasın, kimileri için de tekrar dönüp 

bakabilecekleri bir arşiv niteliği taşısın, dileyen bastırarak kütüphanesine koyabilsin, dileyen de 

bilimsel, akademik çalışmalarına kaynak olarak kullansın düşüncesiyle hazırlanmıştır. 

 

Bu çalışmanın tüm hazırlığını üstlenen ve düzenlemelerini yapan OKAN KARA arkadaşımıza böyle bir 

çalışmayı bizlerin yararına ve hizmetine sunduğu için teşekkür ederiz. 

 

Değerlendirmek nasip olsun. 
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Dr. Kuantum’la 2 boyutlu dünyaya ziyaret… !. 

 “Paralel Evrenler” adlı videoyu (http://video.google.com/videoplay?docid=-8199289394415625763&hl=tr) 

seyrettiyseniz, orada şöyle bir açıklama var: 

“…Normalde kendimizi 3 boyutlu bir dünyada yaşıyor olarak düşünürüz. 3 yöne doğru hareket edebiliriz; 

sola veya sağa, aşağıya veya yukarıya, ileriye veya geriye. Ama fizikçilerin bunlara eklediği ekstra boyutlar da 

var. Einstein zamanın 4. boyut olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyordu. O sırada birileri zamanın 5. 

boyut olduğunu iddia etti. Sonra 6. boyutta ekledi. Sayı giderek arttı. Ekstra boyutlar evrende bizim asla 

algılayamayacağız alanlardır! ve çoğunluğu mikroskobik olarak küçüktür…” 

“Algılayamayacağımız” denmiş!… İsterseniz gelin şimdi aşağıdaki videoyu (Dr. Quantum visits Flatland) 

seyredelim ve ingilizceden türkçeye çevirdiğim videodaki diyaloğu okuyalım ve sorgulayalım… 

 

http://video.google.com/videosearch?q=dr.+quantum+visits+flatland&sitesearch= 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5YKPBZa4mzQ 

 

Dr.Kuantum: Sadece 2 Boyutlu, bir düzlem olan dünyaya hoşgeldiniz; Sadece öne ve arkaya, sağa ve sola.. İki 

boyutlu bu dünyada, yukarı ve aşağı yok. 

(Bu arada, Doktor Kuantum normal hayat seyirinde olan 2 boyutlu canlılara parmağını yönlendirdiğinde, 2 boyutlu 

canlılar dehşete kapılıp, bunun ne olabileceğini sorguluyorlar korku ile…) 

Dr. Kuantum: Bu iki boyutlu dünyada yaşayan canlılar, 3 boyutlu obje kavramına sahip değilller. Bu iki boyutta 

yaşayan o boyutun canlıları, küpler, küreler, tetrahedralar ya da Sizin öz yapınız hakkında hiçbir fikre sahip değiller. 

Onların 2 boyutlu bakış açısına göre benim 3 boyutlu parmağım şu şekilde algılanmaktadır… (der ve parmağını iki 

boyutta yaşayanlar arasına sokar ve parmağı iki boyutta yaşayanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır, parmak üç 

boyutlu olarak onlara elips şeklinde ya da yumurta şeklinde gözükür ve dehşet içinde bilmedikleri bir üst madde ile 

karşılaşmaktan dolayı korkup, kaçarlar.) 

(Dr. Kuantum bir kutu içinde yaşan daireyi ziyaret eder) 

Dr. Kuantum: Merhaba, küçük daire. (2 boyutlu bir obje). 

Daire: Aaaa!!(korkan daire kendini korumak adına, içinde bulunduğu iki boyutlu alana kaçar!) 

Dr. Kuantum: Bilinmeyene duyulan korku! Ne demeliyim ki… henüz bilinmeyen için bu bir bilmece… Eğer sadece 

“bildiklerimizi” görebiliyorsak, o zaman nasıl “yeni” olanı görebiliriz ki?!? Bilinmeyen… Hapsolduğumuz 

kutularımız içinden nasıl çıkabiliriz???… 

Dr. Kuantum: Merhaba, küçük daire. (Gülüyor) Korma!. 

Daire: Kim konuştu? Neredesin? 

Dr. Kuantum: Bunu açıklamak her zaman biraz zor olmuştur! Ben başka bir boyuttayım. Başka bir alanda. Ben bir 

üst boyuttayım! 

(Bunu duyan daire, dehşet içinde çığlık atıp, içinde bulunduğu kutuda saklanır!!!) 

Daire: Sakın, sakın o kelimeyi kullanma!!! 

Dr. Kuantum: Hangi kelimeyi? 

Daire: “Ü” harfi ile başlayan kelimeyi!!! 

Dr. Kuantum: “Üst” mü??? 

Daire: (Daire, korku ile çığlık atar!) O kelimenin kullanılması yasak! 

Dr. Kuantum: Peki, sence ne ifade ediyor bu kelime? 

Daire: Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum! Eğer o kelimeyi kullanırsan, cezalandırılabilirsin!! Yoksa sen bir 

hayalet misin??? 

http://video.google.com/videoplay?docid=-8199289394415625763&hl=tr
http://video.google.com/videosearch?q=dr.+quantum+visits+flatland&sitesearch=
http://www.youtube.com/watch?v=5YKPBZa4mzQ
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Dr. Kuantum: SanmıyorumJ, sadece ben senin bakış açından daha farklı bir bakış açısına sahibim. Ben senin henüz 

göremediğin şekilde görüyorum herşeyi. 

Daire: Öyle mi? Nasıl? 

Dr. Kuantum: Mesela, kilerinde gizli bir kasa var ve o kasanın içinde 12 adet madeni para, yazılı vasiyet, ve 

pasaport var. 

Daire: Nasıl bildin bunu?!? Neredesin? Sen Tanrı mısın??? 

Dr. Kuantum: Senden farkım yok!! Sadece senden bir üst (“üst” kelimesini duyan daire yine korku ile çığlık atar!) 

boyutta, 3. boyutta olmamdan dolayı, senin dünyanda bulunanları görebiliyorum. 

Daire: 3. boyut mu??? Sen çılgın bir hayaletsin! Sadece iki boyut var. Bak… (diyerek, öne arkaya, sağa sola doğru 

hareket eder) 

Dr. Kuantum: Eğer ben midene dokunmak istersem bunu nasıl yapabilirim? 

Daire: Beni boydan boya kesmen gerekecek! 

(Dr. Kuantum daireye dokunuyor, …) 

Dr. Kuantum: Hazır mısın daha fazlasına? 

Daire: Daha fazla neye? 

Dr. Kuantum: Yönlere… 

Daire: Aaa, hayır!..evet! ama… Daha fazla yok ki!? Var mı??… 

Bana ne olacak? Neye dönüşeceğim?? 

Dr. Kuantum: Diğer boyutu idrak edip, anlayacaksın… 

Daire: Peki, olur. 

Dr. Kuantum: Mükemmel… 

(Dr. Kuantum daireyi iki boyuttan üç boyuta yönlendiriyor ve daire iki boyutlu yaşadığı alandan yukarı doğru bir 

yükselişe geçiyor ve bir üst boyut olan 3. boyutu idrak ediyor ve bu arada daire küreye dönüşmüş oluyor.) 

Küre: Bunun böyle olduğunu asla bilemezdim!!!… 

***************************** 

Stephen Hawking başta olmak üzere, bilim insanları bilindik evreni 11 boyut olarak tanımlıyor ve evrendeki herşeyin 

TEK BİR büyük yapı ile bağlantılı olduğunu açıklıyorlar. Şimdi burada durup, biraz düşünelim … İç içe geçmiş 

birbirini şekillendiren ve hatta paralel olan çok sayıdaki evrenler ve bu çok sayıdaki evrenler dahi “sonsuz”luk 

okyanusunda bir damla niteliğinde!!!… 

Tıpkı yukarıdaki iki boyutlu dairenin, iki boyut içine sıkışıp kalması gibi, bizler de üç boyutlu dünyamızda ve hatta 

bir üst boyut olan “zaman”da sıkışıp kalmışken ve bu 3 boyutlu dünyamızda mecaz olanı Hakikât olarak kabul eden, 

ve düşünmenin, sorgulamanın yaygın olmadığı bir toplum içinde yaşarken, sonsuzluk skalasında bir nokta hükmünde 

olan bu 11 boyutu nasıl algılayabiliriz acaba?.. 

AylinER – 08 Mayıs 2008 

 

 

Biofoton !.. 
Tüm yaşayan bitki, hayvan ve insan hücreleri biofoton-gözle görülmeyecek ölçüde zayıf elektromanyetik dalga,ışık- 

yayarlar. Tüm canlıların hücrelerinden yayılan bu ışık, yaşayan organizmanın fonksiyonel yapısının bir ifadesidir. 

Biofoton teorisi, biofoton ışığının organizmaların hücrelerinde özellikle de DNA’da depolandığının keşfedilmesi ile 

gelişmiş bir teoridir. 
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Öyle ki, DNA içerinde absorbe edilen ve daha sonra yayılan bu ışık ağı, vücud içerisinde belirli işlevleri 

gerçekleştirmek için enzim içeren organeller, hücreler, dokular, organların birbiri ile bağlantısını, iletişimini 

sağlamakta, yani organizmanın ana iletişim ağı ve düzenleyicisi olarak işlev yapmaktadır. 

Erken embriyo döneminde hücre ve dokuların farklılaşması ya da şekillenmesi işleyişi yani morfojenez evresi, hücre 

gelişimi ve farklılaşması ve yenilenmesi de yine uyumlu biofoton alanının yapılaşma ve düzenleyici aktiviteleri ile 

açıklanabilmektedir. Nörofizikçi Karl Pribram ve meslektaşlarının varsaydığı üzere, beynin holografik biofoton alanı 

ve sinir sistemi ve hatta tüm organizma, bilincin ve hafızanın temeli olabilir. Bilinçli ve tutarlı biofoton alanlarının 

temel olarak fizik bedenle bağlatılı olduğu gibi madde ötesi boyutla yani ruh, bilinç ve akıl ile de bağlatılı olabilir. 

Biofoton emisyonu keşfi, vücutla ilgili ya da ona ait olan, vücuddan kaynaklanan yani somatik terapiler, akupuntur, 

homeopati gibi organizmanın iç dengesinin düzenlenmesi (homeostazi) gibi bazı iyileşme metodlarına da bilimsel 

destek sağlamaktadır. 

Yukarıda okuduğunuz makale, http://www.transpersonal.de/mbischof/englisch/webbookeng.htm adresinden AylinER 

tarafından çevrilmiştir. 

Biofoton teorisinin başlıca aktörlerinden biri olan biofizikçi Popp’a göre, vücudumuzda varolan hücrelerde ışık 

mevcut ve ışık cilt tarafından emilmekte ve vücuda dağılmaktadır. Hücreler hasar gördüğünde ışığın yoğunluğu 

azalır. Zayıf hücreler, foton biçimindeki ışınların etkisiyle yenilenir ve organizmanın biyokimyasal fonksiyonlarını 

belirlerler. Biofoton ışını hasta hücrelere çarpar, zayıf kapasitede olan hücre içindeki ışınları, fotonları güçlendirir ve 

hücreleri onarır. Organlarda hasar meydana gelmeden hücre düzeyinde foton ışınların azaldığı bilimsel olarak 

kanıtlanmıştır. 

Bu arada biofoton teorisinden yola çıkılarak, insan sağlığı açısından yararlı ürünler de üretiliyor gözükmekte. 

Örneğin bunlardan bir tanesini aşağıdaki adresten inceleyebilirsiniz: 

http://royalsalesworld.blogspot.com/2008/04/royal-sales-biofoton-ayakkabi.html 

BİOFOTON TEORİSİ’ni aşağıdaki adresten görsel olarak da seyredebilirsiniz: 

http://video.google.com/videosearch?q=biophoton&sitesearch= 

 

 

Gen Müziği (Gene Music) 
 

Gen müziği, DNA, RNA ve protein dizilimi ve kromozom ve kromozomların içerdiği ya da haploid gamet tarafından 

taşınan genlerin tümü olan genom haritasının sesli sunumudur. Gen müziği, hayatın gizemi ve güzelliğini yakalayıp, 

çeşitliği ortaya koymaktadır. Bazların yani G-C-T-A nın müzik perdesine göre re-mi-sol-la uyarlanması şeklinde 

basit bir kuralla başlamıştır. Daha sonra bu 20 aminoasidin ve geniş-ölçüdeki genom karaterlerleri de eklenerek 

gelişmiştir. 

Aşağıda ilk olarak dinleyeceğiniz müzikte bir saniye içinde bir milyon DNA’da bulunan GC- baz çifti yapılı profil 

koro melodisi şeklinde ortaya çıkmakta ve her bir gen perküsyon-küçük vuruşlar sesi ile ifade edilmektedir: 

Müziğin Adı: İnsan Kromozomu 9 

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/Chr9Homo.html 

Şimdi de dinleyeceğiniz müzikte, GC baz çifti bir çeşit düdük şeklinde bir melodi ile karşımızda ve her bir gen yine 

perküsyon-küçük vuruşlar şeklinde ifade edilmekte: 

http://www.transpersonal.de/mbischof/englisch/webbookeng.htm
http://royalsalesworld.blogspot.com/2008/04/royal-sales-biofoton-ayakkabi.html
http://video.google.com/videosearch?q=biophoton&sitesearch=
http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/Chr9Homo.html
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Müziğin Adı: İnsan Kromozomu X 

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/ChrXHomo.html 

Bir diğer müziği dinlemeden onunla ilgili şu bilgiyi okuyalım: 

Prion proteini, insanlarda görülen şiddetli nörodejeneratif (sinir sistemi bozukluğu ile ilgili) hastalıklardaki gizemli 

bulaşıcı ajandır. Patojenisiteye (hastalık yapıcı özelliğe) proteinin konformasyonunda (3 boyutlu şekilde) 

değişikliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Bu görüntüde PDB’den (protein DataBase) alınmış 1QLZmodel1 C-

ucu (Proteindeki aminoasit dizisinin sonu) grafikleri gösterilmiştir. 

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0304/FlxHPPC030805.html 

Son olarak, yine aynı şekilde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda müziği dinleyelim: 

Mycobacterium tuberculosis’de MfpA proteininin ifadesi florokinolon ailesinden antibiyotiklere karşı direnç sağlıyor. 

Bu videoda gösterilen kuyruk kuyruğa eklenmiş homodimerden oluşan (eş ikili) MfpA proteini; boyut, şekil ve 

elektrostatik özellik açısından 30 baz çifti uzunluğunda B-formunda DNA’ya benzer sağ elli kuadrilateral beta sarmal 

oluşturmaktadır. Öyle görünüyor ki, bu protein giraz enzimine bağlanmakta ve DNA’yı taklit ederek enzimin 

aktivitesini engellemektedir. 

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0508/FlxMfpV4.html 

Yukarıda dinlediğimiz GEN müziği, genlerimizin, DNA yapımızın ve proteinlerin titreşiminin notalara dökülmesi! 

Moleküler boyuttan başlayan ve string boyutuna kadar uzanan bir SES’leniş! 

Yukarıdaki bilgileri çevirmemde yardımcı olan ODTÜ Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğrencisi Sayın Aslı Erdoğ’a 

teşekkür ederim. 

AylinER – 02 Haziran 2008 

 

Çoklu hücresel tepki: “Hepimiz BİR için!” 
Açıkça ortada olan veya algılanan tehditler, insanda ve diğer hayvanlarda çok iyi bilindiğimiz “savaş ya da kaç” 

tepkisini tetiklemektedir. Adrenalin yükselir, ve strese giren bireyin kalbi hızlı atmaya başlar, kaslar daha sertleşir, 

beyin keskinleşir ve gerekli olmayan sistem kendi kendini kapatır. Kısacası, tüm organizma hayatta kalmak için tek 

bir bütün halinde tepki verir, hareket eder.Moleküler seviyede bu durumun şu şekilde olduğu düşünülmektedir; tek 

hücreli organizmalarda, her bir hücre çevresini algılar ve stresli durumlara karşı kendini korumak için genellikle tek 

başına, kendi kendine bir tepkide bulunur. Buna benzer olarak, çoklu organizmalardaki hücrelerde de aynı şekilde 

tepkilerin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak, Northwestern Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının gerçekleştirmiş 

oldukları çalışma sonucunda bunun tam tersi olduğunu bildirmişlerdir. 

Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, fare ve insan homologları olan “worm C.elegans” adlı bir protein üzerinde 

yaptıları çalışmada şaşırtıcı gelişmelerle karşılaştılarını açıklamışlarıdır. Tek hücre içindeki karar verme ve 

denetlemeye dair fonksiyonu yerine getiren kısım alınıp, bu fonksiyon, stres derecesini algılama ve tüm organizma 

için entegre bir moleküler tepkiyi organize etmeleri için “specialized cell” adı altında hangi fonksiyonla işlem 

göreceği belirlenmiş olan hücrelere, (örneğin karaciğer hücresi fonksiyonu olarak, ya da bir nöron olarak…vb) verilir. 

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/ChrXHomo.html
http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0304/FlxHPPC030805.html
http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0508/FlxMfpV4.html


 
7 

 

Bu çalışmayı yürüten ekibin başındaki Nortwestern Üniveristesi profesörleri, bu işlemin sonucunda, “C.elegance” 

adlı hücrenin içindeki diğer 957 hücreyi iki nöronun kontrol ettiğini ve bunun çok şaşırtıcı olduğunu açıklarlar ve 

şöyle eklerler; “Bilindiği üzere tek hücreler, fizyolojik strese tek tek, kendi kendilerine tepki vermektedirler. Ama 

şimdi bu araştırma göstermektedir ki; her bir tek hücre, çoklu hücresel organizmayı oluşturmak için organize 

olmasının ötesinde ortaya “hepimiz BİR için” durumu ortaya çıkmıştır!.Yani, nöral sinyaller, hücreler ve dokulardan 

oluşan entegre sisteme strese karşı tepki verirken TEK BİR organizma olarak tepki vermesi yönünde sinyal 

yollamaktadır. 

Northwestern Üniversitesi profesörlerinden Richard Morimoto, bu sonuçların organlar ya da sistemler arasındaki 

sinirsel ya da metabolik ya da kimyasal reaksiyonları etkileyen hastalıklar hakkında yeni bakış açıları 

oluşturabileceğini açıklar. 

Bu ulaşılan sonuca paralel olarak, araştırmacılar deneylerinde AFDs olarak bilinen 2 adet termosensör nöronu ve bu 

nöronların sıcaklığı algılama becerilerini bloke ederler ve bu iki nöron olmadan organizma içirisinde herhangi bir 

hücrede strese karşı bir tepkinin olmadığını farkederler. Araştırma ekibi, mutasyona uğrayan hayvanlarda 

termosensör nöron olmayan 957 hücrenin mekanizmasını kontrol ederler ve tek tek her bir hücrenin sıcaklığın 

arttığını algıladıklarını ama termosensör nöronların düzenli olarak çalışmayıp, hücrelere sinyal göndermedikleri 

durumda, hücrelerin sıcaklığa karşı bir tepki başlatmadıklarını gözlemlerler. Yani sinyalin olmadığı durumda tepkinin 

de olmadığı bir durum ortaya çıkmaktadır!. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/106939.php 

Yukarıdaki bilimsel deneylerden yola çıkarıp, gelin bir düşünelim…Tek bir hücre düşünün … Herhangi bir hücre 

olma ya da belirli bir fonksiyona sahip olma potansiyeline sahip. Bu her hücre için geçerli bir durum. Sonra bu tek 

hücre içinde bulunduğu “vücud” adlı sistemi çözümseyerek, bölünmeye ve çoklu bir organizmada seyrini devam 

ettirmeye başlıyor… Bu çoklu organizmadaki seyr sırasında tek hücre, tek hücre olarak, “ben bu yapıdan farklıyım” 

diyerek algıladıklarını ortaya koyacak tepkiyi göstermeye çalışıyor ama gösteremiyor!. Çünkü bu tepkiyi ancak tek 

başına bir hücre olarak değil, TEK BİR BÜTÜN olarak ortaya koyduğunda başarılı olabiliyor! ki, bu “TEK BİR 

BÜTÜN olarak ortaya koyuşun” da ortaya çıkması için, yine bu sistem içinde bunu organize eden bir fonksiyonun 

da bu oluşumu tetiklemesi gerekir elbet!…                   AylinER – 08 Haziran 2008 

 

Süper bilgisayar İnsan beynindeki görme ile ilgili işlemleri aynen 

taklit ediyor! 
AylinER – 17 Haziran 2008 

Bir haftadan az bir süre önce New Mexico, Los Alamos Ulusal Laboratuvarında “RoadRunner” adlı süper bilgisayar 

saniyede petaflop diye tamımlanan bir hızda data-işlemi gerçekleştirildi ve Los Alamos araştırmacıları, bu bilgisayarı 

aşırı karmaşık nöroloji işlemler için kullanmaya başladılar bile!… 

“Peta” ön eki, katrilyon olarak bilinmektedir. “Flop” son eki de bir saniyede kaç tane kayma noktası yapılıyorun 

ölçüsüdür. Petaflop performansla işlem görmesi “Roadrunner” adlı süper bilgisayar için her saniyede milyonlarca, 

milyarlarca hesaplama yapması ya da bir başka deyişle saniyede onbin tirilyon işlem yapması demektir. Geçtiğimiz 

haftanın sonlarına doğru Los Alamos’daki ve IBM’deki araştırmacılar bu makineyi denemek için 3 değişik bilişimsel 

kod kullandılar. Bu kodların içinden bir tanesi de “Petavizyon” diye adlandırdıkları bir kod. 

Petavizyon, insan görme sistemini modellemektedir. Bir başka deyişle, petavizyon sistemi 1 milyar optik nöron ve 

tirilyonlarca snapsı aynı ile taklit etme özelliğine sahiptir. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/106939.php
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Nöronlar, beyinde bilgiyi işleyen sinir hücreleridir ve nöronlar, snaps bağlantılarını kullanarak iletişim kurarlar. 

Modern bilgisayar çiplerindeki transistörlerin işleyişi de aynen bu snaps bağlantıları gibidir. Snapslar, anıları depolar 

ve öğrenmede önemli rol oynarlar. Snapslar, beyin tarafından örneğin duyma, görme ya da hareket gibi 

gerçekleştirilen işlemleri ayarlarlar. İnsan beyninde yaklaşık bir katrilyon snaps vardır ve insanın algılama, kavrama, 

tanıma, anımsama, bilme gibi yetilerinin tümü olarak bilinen bilişsel yetileri, bir petaflop bilişimsel problemdir!… 

Los Alamos’daki araştırmacılar, saniyede (bir petaflop) bir katrilyon hesap yapma ölçüsünü geride bırakan bir 

milyardan fazla görsel nöronların örneğini çıkarmak için petavizyon modelini kullandılar. Petavizyon kodun 

kullanımı ile, bilim insanları bilgisayar dünyasında yeni bir performans yakaladılar. Bu başarı ile, elektronik 

bilgisayarlarda insansı-insan benzeri (human-like) bilişsel performansa sahip olmanın kapısı da açılmakta!. Los 

Alamos araştırmacıları, tüm insan görsel korteksini, ki bu insan için muhtemelen en önemli duyusal sistemini 

Petavizyon kodu ile çalışabileceklerini düşünmekteler. 

Bu dijital bilgisayar üzerinden insanın bilişsel seviyelerine ulaşma yetisi, çok önemli anlayış ve idrâklara ve 

devrimsel teknolojik uygulamalara yön verebilir. Örneğin, tehlikeyi önceden görebilen “akıllı” kameralar ya da şehir 

içi yoğun trafikte karmaşık durumlara karşı beceri gösteremeyen sürücüler için otomatik pilot sistemi gibi bazı 

uygulamalar, “petavizyon” adlı sistemini içerisinde gerçekleştirilebilir. 

“Roadrunner” adlı süper bilgisayar, eneji araştırmaları, kara enerji ve kara maddeyi anlama, materyal özellikleri ve 

tepkileri, karmaşık nöral ve biyolojik sistemler ve biomedikal uygulamalar gibi bilim ve mühendislik dallarında da 

kullanılabilinir. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080612140031.htm 

İngilizceden Çeviren: AylinER 

Süper bilgisayar “Roadrunner”!… saniyede bir katrilyon işlem yapabiliyor!… Hatta özel olarak hazırlanmış 

“petavizyon” adlı kodla da insanın görsel duyularını aynıyla taklit edebiliyor!… Bu kadar muazzam bir makina! Ama 

bizler kendi yarattığımız bu muhteşem hızdaki, muhteşem kopyalamayı ve getirilerini zevkle izlerken, belki de bu 

makineyi yaratan ve bu makinenin çıktığı ana noktayı ve sonsuz özelliklerini yine de fark etmeden yaşamaya devam 

ediyoruz!!!… Beynimizin içinde daha nice “roadrunner”lar, daha nice katrilyon işlem yapmakta ama farkında bile 

değiliz!… 

 

Biyonik Doğanlar!. 
AylinER – 21 Haziran 2008 

Günümüz teknolojisi ile son zamanlarda üretilmiş olan 10 adet robotu ve fonksiyonlarını okumaya ne dersiniz?… 

İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiğim robotlar hakkındaki bilgileri aşağıda okuyup, resimleri ve ingilizce açıklamalarını 

her biri için verilen adresten inceleyebilirsiniz. 

 

1.Bebek Robot: Osaka Üniversitesi araştırmacıları, bebek görütüsünde ve bebek hareketlerini aynıyla taklit eden, 

silikon derisinin altında bulunan onlarca hava-güçlü oluşum düzeneği ve yaklaşık 200 dokunsal yani dokunma 

duygusu ile ilgili sensörlü “CB2” adlı robot ürettiler. Robot bebek mırıldanmakta, göz kırpmakta ve kafa ve 

uzuvlarını hareket ettirmektedir. Bu robotun üretim amacı, hem çocuk gelişimini hem de insan-robot etkileşimini 

incelemektir. http://spectrum.ieee.org/jun08/6329 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080612140031.htm
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329
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2. Silikon Hizmetkâr: Mountain View Kaliforniya’da Anybots tarafından uzaktan kumandalı, iki kollu ve tekerlekli, 

topaçlar, güç sensöleri ve ultra kapasite ile güçlendirilmiş oluşum düzenekli “Monty” adında robot üretilmiştir. 

Anybots’un kurucuları gelecekte bu tarz robotların uzaktan kumanda ile kontrol ederek ve düşük ücretle 

mutfağımızda çalışabileceğini düşünmekteler.http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/2 

3. Tost Ustası: Twendy-One, Japonya’da Waseda Üniversitesi’nde özürlü insanlara ev işlerinde yardım etmek üzere 

üretilen 47 derecelik serbestlik derecesine sahip, 1.5 metre uzunluğunda üretilen, her bir parmak ucunda 6-yatay 

eksenli güç sensörü olan bir robot. Robot, yumuşak objeleri kavrayabiliyor, mesela kağıt bardak gibi ve kamış ya da 

kalem gibi küçük malzemeleri eliyle kullanabiliyor. http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/3 

4. Kim Kimdir: Çin robot uzmanı Zou Ren Ti, Xi’an Chaoren Sculpture Research Institute’nde, hakiki insan tenine 

çok benzeyen silisyum dioksit jelden yapılma teni ile ikizi olan androidi (sağdaki) ile yan yana oturmakta. Robot 

boynunu, gözlerini ve ağzını oynatabilmekte. Bu robot, yanında canlı-kanlı oturmakta olan eşi ile çoğunlukla 

karıştırılmakta.http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/4 

5. Dâhi Kafa: Albert Hubo, 1.4 metre uzunluğunda akülü ve bir insana benzer şeklide yürüyen, ve yüz ifadelerine 

sahip bir robot. Robotun vücudu Kore’de the Korea Advanced Institute of Science and Technology’de geliştirilmiş. 

Kafası ise, interaktif sohbet yapan robot üreten bir Teksas şirketi olan Hanson Robotics tarafından 

üretilmiş.http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/5 

6. Çelikten Sinirler: Bu robot Japonya’da National Institute of Information and Communications Technology’de 

geliştirilmiştir. İ-1 adlı robot, 50 derecelik serbestlik derecesine sahip, kendi başına durabilen, stereoskopik yani üç 

boyutlu kameralı gözleri ve mikrofon kulakları ile tam vücudlu bir insansı robot. Bu robot, araştırmacılara insanlarla 

makinalar arası iletişim ve etkileşim konusundaki çalışmalarına yardım 

etmekte. http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/6 

7. Mekanik Maestro: Honda ünlü Asimo adlı insansı robotunu geliştirmeye devam etmekte. En son modeli, dans 

edebiliyor, merdiven çıkabiliyor, hatta Detroit Senfoni Orkestrasını yönetmiştir. Tokyo’daki Honda genel merkezinde 

mühendisler, şu günlerde Asimo ile ziyaretçilere rehberlik yapabilmesi ve yiyecek içecek sunması konularında 

denemeler gerçekleştirmekteler.http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/7 

8. Becerikli Robot: Toyota Partner robotları, küçük droitler da dahil, trompet ve keman çalabilmekteler. Firmanın 

amacı, küçük objeleri kavrayabilme gibi gelişmiş el becerilerini bu robotlarla ortaya koyabilmek. Robotlar hala 

uzaktan kumandalı olarak işlem görmekteler. Ancak, Toyota Firması bu robotları daha bağımsız yapmayı ve 

böylelikle de onları evlerde ve hastanelerde bakıcılık görevinde deneyebilmeyi 

planlıyor. http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/8 

9. Domo Arigato: Japon firması Kokoro Co. ve Osaka Üniversitesi tarafından üretilen Aktorid DER2 bayan insansı 

robot, canlı insan şeklindeki bir robot. Öyle ki, konuşurken el hareketleri yapabilen, aktör diye adlandırılan pek çok 

aktoridden bir tanesi. Firma bu tipteki robotları, çeşitli kıyafetlerde ve koreografi seçenekleri ile kiraya 

veriyor.http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/9 

10. Mutfak Kinetiği: Karlsruhe Üniversitesi’ndeki Alman araştırmacılar, ARMAR III adlı insansı robotları, insan 

motor becerilerine çok benzer beceriler ortaya koyan becerilerle donanmış olarak tasarladılar. Amaçları, 45 derecelik 

serbestlik derecesi olan bu robotların, insanlarla güvenli bir şekilde bir arada varolmaları ve insanlara çok geniş 

alanda ev işlerinde yardımcı olmaları. http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/10 

 
 

 

 

http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/2
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/3
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/4
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/5
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/6
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/7
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/8
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/9
http://spectrum.ieee.org/jun08/6329/10
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Deniz salyangozunun uzun süreli hafızaya getirdiği yeni bakış 

açısı; Bilgi ters yönde akıyor!!!… 
Kaliforniya Üniversitesi Fizyoloji Bilimi ve nörobiyoloji profesörü David Glanzman, 25 yıldır öğrenme ve hafıza ile 

ilgili çalışmaları, “Aplysia” adlı deniz salyangozunu inceleyerek gerçekleştirmektedir. Bu çeşit salyangoz, diğer 

bahçede bulunan türlerinden daha büyük ve merkezi sinir sisteminde yaklaşık 20.000 nörona sahip. İnsan da ise, 

yaklaşık 1 tirilyon sinir hücresi bulunmaktadır. Deniz salyangozun sinir hücreleri yirmi bini geçmiyorsa da, 

hücrelerinin çapı insanınkine oranla bin kat daha büyüktür ve dolayısıyla da mikroskop altındaki incelemelere çok 

elverişlidir. Bundan dolayı, bu deniz salyangozu ile beynin sırlarını çözme çalışmaları ile katkıda bulunan prof. 

Glanzman, Aplysia salyangozunun insandaki hafıza ve ona bağlı işlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi yolundaki en 

uygun canlı olduğunu belirtmektedir. 

Uzun süreli hafıza sürecinde, salyangozda ve beynimizde sinaptik bağlantılar güçlenir… 

Bilim insanları, salyangozların öğrenme sürecinde nörotransmiter serotonin, reseptörlere 

presinaptik aksonlar (sinapstan önceki nöronun ucu yani nörotransmitter molekülleri salan kesecikleri barındıran 

uçlar) üzerinden bağlanır ve karmaşık bir süreçden geçerek, yeni presinaptik aksonların gelişmesine neden olur. 

Günümüz biyolojisinde, Glanzman ve Kaliforniya Üniversitesi’nden meslektaşı bu süreç için şöyle düşünmektedirler: 

“Bu süreç aslında presinaptik aksonlarda başlamamakta ama bu presinaptik değişme gerçekte postsinaptik 

(sinyalleri alan) nöronda başlamaktadır!.” … ve postsinaptik kalsiyum tarafından düzenlenen belirli bir 

presinaptik protein sentezi olduğunu şaşırarak gözlemlediklerini belirtip, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: 

“serotonin postsinaptik nörondaki reseptörlere bağlandıktan sonra, postsinaptik nöronun içinde kalsiyum 

miktarı artıyor, bu kalsiyum miktarı artımı da neticede presinaptik nörondaki protein sentezini (üretimini) 

arttırıyor. Yani bilgi ters yönde akıyor!. Ancak bu nasıl oluyor henüz anlamış değiliz!…” 

Glanzman açıklamalarına devam ediyor: “Doğa, sinapslarınızın o kadar kolay değişmesini istemiyor gibi… Bir şey 

öğrenmek için, oldukça detaylı hücresel değişim üretmek zorundasınız!. Bu sanki eğer uzun süreli hafızaya sahip 

olmak istiyorsanız, sinapsin sadece bir tarafını değiştiremezsin gibi bir durumdur… Öğrenmenin kolayca oluşması 

için önemli olan, sinapslarda uzun süreli değişim istememen. Bu bir şekilde hatalı öğrenmeyi aza indirmenin yoludur 

ve bu önemsiz sebepler için sinapsların değişimini engeller. Bu “kilit-anahtar ilişkisi”nden daha iyi…; anahtarı 

kilide sokarsınız ama anahtarın kilitte dönmesi için bir koda sahip olmanız lazım, uzun süreli hafızdaki gibi bir şey 

…” 

Haftalarca ya da uzun süreli olan anılarda, presinaptik ve postsinaptik hücreler birbirleri ile konuşmak zorundalar!… 

ve Glanzman bu sohbetin kimyasal sinyallerini-işaretlerini anlamaya başladıklarını belirtmekte. Ancak bunun zaman 

alacağını çünkü hafızanın karmaşık bir olay olduğunu, ama her gün yeni ve beklenmedik şeyler öğrenmelerinden 

dolayı bu sürecin çabuk işlediğini belirtmekte. 

Glazman: “Söyleyebileceğim şu; salyangozların Shakespeare öğrenememesi ya da cebir öğrenememesinin başlıca 

sebebi, bilişimsel yani bilgisayar tarzında bir güce sahip olmamaları, çünkü onlar sadece 20.000 nörona sahipler!. 

Ancak iş öğrenmeye geldiğinde, tüm hücresel ve moleküler işlemler çok benzer gözükmekte! Öğrenme ve hafızanın 

ana işleyiş mekanizması aynı!. Sinaptik değişme sinapsların iki tarafı arasında bir etkileşimi gerektirmekte. 

Presinaptik protein sentezi postsinaptik kalsiyuma bağlı. Şimdi bizler için anlaşılması gereken soru; tüm sinaps 

boyunca postsinaptik kalsiyumu aktive eden hangi sinyaller?! ya da presinaptik hücre bu protein sentezlerini 

tetiklemek için nasıl etkilenmekte?!…” 

Glanzman ve meslektaşları Diancai Cai ve Shanping Chen, öğrenmeye ilişkin sinaptik değişim süresince postsinaptik 

kalsiyum tarafından belirli presinaptik protein sentezi oluştuğunu gözlemleyen ilk bilim insanları olduklarına 

inanıyorlar. 
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Glanzman: “beynin gerçekten nasıl çalıştığını öğrenmek istedim. “Aplysia” adlı deniz salyangozu yolu ile nöronların 

fizyolojik ve davranış fonksiyonlarını anlayabilirsiniz. Aplysia’nın bir nöronuna bakıp, bu motor nöronu ya da bu 

duyusal nöron diyebilirsiniz. Biliyoruz ki, bu nöronların aktivitelerinin “davranış”açısından önemli bir role sahip. 

Aplysia’nın sinir sistemindeki bir çift nöronun arasındaki sinaptik bağlantıdaki değişime baktığımızda, bazı 

nöronların davranışı nasıl etkileceğini biliyoruz.” 

Önceki araştırmalarda, Galnzman ve ekibi, Aplysia’da öğrenme ve hafıza konusunda önemli bir rol oynayan hücresel 

bir mekanizmayı tespit ettiler. NMDA rseptörü (N-methyl D-aspartate) adlı bir protein, sinir sistemindeki sinaptik 

bağların gücünü artırmakta ve memelilerin hafıza ve belirli öğrenme çeşitlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. 

http://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/new-insights-into-long-term-memory-52072.aspx 

İngilizce’den Çeviren: AylinER 

Yukarıda okuduğumuz makale ile Glanzman ve ekibi, öğrenme ve hafıza ile ilgili dolayısıyla da hücrelerin nasıl bir 

mekanizma ile işlediğine bilindik bilgileri yıkan, yepyeni bir bakış açısı sunan bir çalışma gerçekleştirdiklerini 

okuduk… 

Şimdi gelin biraz bu konuyu inceleyelim… 

Öncellikle, bilindiği üzere; her sinir hücresi, aldığı iletiyi bir sonrakine iletiyor. Hücre çekirdeğinde seyreden bu 

işlemler, hücre sıvısı içindeki tüm birimlere yansıyor. Özellikle de hücre duvarındaki sinaps noktalarına… iki hücre 

arasındaki kısa devre noktası olarak tanımlanabilecek zaman aralığında, bilgiler özet halinde bir diğer hücreye 

aktarılıyor. Hücreler arasındaki iletişimin gerçekleşmesi için salgılanan bazı maddeler ise, geçişi kolaylaştırıyor, 

akışkanlık sağlıyor… Hücreler arasındaki iletişimin gerçekleşmesi için salgılanan bazı maddeler ise, geçişi 

kolaylaştırıyor, akışkanlık sağlıyor. Serotonin ya da glutamat, hücre sıvısı içindeki iyonların geçeceği kanalları 

açarken, aynı zamanda kimi protein molekülleri ve katalizatörler devreye 

giriyor… http://www.saglikbilgisi.com/kelime/Bellek 

İşte bu bilgi dahilinde şimdi aşağıdaki bilgiyi de okuyalım: 

“Aksonların en uç bölgeleri olan sinapslarda elektriksel ileti, kimyasal iletiye çevrilmektedir. Sinir hücresi ile kas 

hücresinin bağlantıları ise nöromüskuler bağlantı yerleri (motor plak) olarak adlandırılmaktadır. Bir sinir hücresi, 

akson son ucu ile sonraki sinir hücresinin ana gövdesi (soma) arasındaki sinaptik aralık ile bağlantı halindedir. 

Presinaptik bölgeden salınan nörotransmitterler ile oluşan kimyasal ileti postsinaptik bölgeye iletilerek sonraki 

hücrede elektriksel ileti başlatmaktadır…” 

http://tip.cumhuriyet.edu.tr/cutf/Donem2/I.Komite(DokuKomitesi)/Biyokimya/AhmetAKER/SinirSistemi.doc 

Evet… “Presinaptik bölgeden salınan nörotransmitterler ile oluşan kimyasal ileti postsinaptik bölgeye 

iletilerek sonraki hücrede elektriksel ileti başlatmaktadır.” bilgisi, Glanzman ve ekibi tarafından yapılan 

çalışmalarla çok farklı bir hal aldı!. Yani kimyasal ileti olarak adlandırılan bir bilgi, presnaptik bölgeden geçerek 

postsinaptik bölgeye iletiliyor ve böylelikle hücrede işlem başlıyor!. “Pre-“ ön eki “ön” demek ve post ön eki “son” 

demek! Biz şimdiye kadar bir işlem için başlangıç noktasını bir hücredeki ön sinaptik bağlarla oluştuğunu 

düşünmekteydik. Ancak Glanzman ve ekibi yaptıkları çalışma sonucunda son sinaptik bağın ön snaptik bağı 

etkilediğini bularak, bilginin ters yönde aktığını gözlemlemişler!!! Bu da bizleri yeni bir bakış açısına yöneltmekte; 

mikro boyutta bir hücrenin varoluşu, işleyişi sonuna göre (post sinpatik etkileşim) oluşmakta! Hücrenin sonu 

başlangıcını (presinaptik bağdaki oluşum) etkilemekte!!!… 

AylinER – 24 Haziran 2008 

 

http://www.newsroom.ucla.edu/portal/ucla/new-insights-into-long-term-memory-52072.aspx
http://www.saglikbilgisi.com/kelime/Bellek
http://tip.cumhuriyet.edu.tr/cutf/Donem2/I.Komite(DokuKomitesi)/Biyokimya/AhmetAKER/SinirSistemi.doc
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Buğdaya olan alerjiler beyninize zarar verebilir. 
Acayip gelebilir ama, ekmek neredeyse beynime zarar verecekti. İki yıl kadar önce hafızam yok oluyordu. 

Konuşmaları hatırlayamadım. İki dakika önce söylediğim şeyleri bile hatırlayamadım. Korku dolu bir biçimde 

kendimin tekrar ettiğinin farkında olmadan, kendi kendime tekrarlıyordum. Dünya ve ona olan ilgim monoton 

olmaya başlamıştı. 

Daha sonra karım Mayo Klinik’te çölyaklı insanların (buğdayda bulunan bir protein olan glutene alerji) glutensiz 

diyet yemesinin düşünme ve hafıza zorluklarına faydası olacağını keşfeden bir çalışmayı okudu. 

Deneyebileceğimi düşündüm. Ne kaybedebilirdim? 

Glutensiz geçen iki hafta içerisinde beynim iyileşiyordu. Ekmek, krakerler, kurabiyeler, pizza, simitler ve diğer 

buğdayla yapılan herşeyi bıraktığımda ( yulafı da bıraktım) hafızam neredeyse normale geri döndü. Bugün zihnim 

mükemmel olmayabilir, fakat artık şuursuzluğun uçurumuna yavaşça yuvarlanmaktan korkmuyorum. 

Böylece Britanya’daki araştırmacılar, gluten alerjilerinin bazı insanlar için şizofreni gibi olan beyin problemlerini 

tetiklemeye yardımcı olabileceğini işaret ettiklerinde bu beni şaşırtmadı. Gluteni bırakmanın benim için ne manaya 

geldiğini biliyorum. 

Çeviren: Esin Tezer, İstanbul 28.07. 2009 

http://www.examiner.com/x-4592-Birmingham-Family-Health-Examiner~y2009m4d22-Bread-can-destroy-your-

brain 

 

 

Su Mucizesi 

Bilimsel olarak İslam en doğru din 

Japon bilimadamı İslam üzerine bir araştırma yaptı. Kuran okunurken moleküllerin en doğru dizilime kavuştuğunu  

gördü! 

 

 

 

http://www.examiner.com/x-4592-Birmingham-Family-Health-Examiner~y2009m4d22-Bread-can-destroy-your-brain
http://www.examiner.com/x-4592-Birmingham-Family-Health-Examiner~y2009m4d22-Bread-can-destroy-your-brain
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İslam’ın en mükemmel ve doğru din olduğu “moleküler” olarak saptandı! 

Japon bilim adamı Masaru Emoto, su molekülleri üzerine yaptığı araştırmalarda Kuran okurken veya hoca ezan 

okurken, sudaki moleküller meydana gelen titreşimle mükemmel bir altıgen dizilime ulaştığını saptadı. 

Emo kısa bir süre önce Mısır’a giderek Kahire Üniversitesi’nde yaptığı araştırmanın sonuçlarını meslektaşları ile 

paylaştı. 

 

“İSLAM EN DOĞRU DİN” 

Mısır devlet televizyonunda Japon bilim adamının elde ettiği bulgular profesörler tarafından tartışmaya açıldı. Kuran 

okunurken suyun nasıl değiştiğini tartışan bilim adamları,insan vücudunun yüzde 70’inin sudan oluştuğundan 

yola çıkarak İslam’ın en doğru din olduğu sonucuna vardı. 

Ayrıca Kuran okuyan ve Allah’a duan eden insanların huzur ve mutluluk duymasının sebebinin de bu olduğu öne 

sürüldü. 

Bu konuda daha fazla araştırmalar yapılması gerektiğine işaret eden Mısırlı akademisyenler, Kuran sesinin su 

moleküllerini değiştirmesi ile ibadet edenlerin şiddetten uzak durması arasında da bir bağlantı olduğunu 

savundu. 

Kaynak : http://internethaber.com/news_detail.php?id=203704 

Suyun Hafızası Var! 

 

Fransız bilimadamı Dr. Jacques Benveniste yaptığı araştırmalarda DNA hücrelerinin belli bir frekansta foton (ışık) 

yaydığını, farklı hücrelerin farklı frekansta titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücre yan yana geldiğinde yeni bir 

frekans oluşturup birlikte bu frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektro manyetik çağlayan yaratıp ışık hızında 

yolculuk ettiğini keşfetmiş. 1980’lerde başlattığı çalışmalarında suyun hafızası olduğunu anlamış. Suya bir madde 

ekleyerek bunu 1 milyon kez sulandırmış ve özel bir alet ile aşırı hızda sallayarak o maddenin yok olacağını tahmin 

etmiş ama hala maddenin suda mevcut olduğunu görünce deneylere defalarca milyonlarca kez daha sulandırarak 

devam etmiş. Ancak ne kadar sulandırsa da suyun içine en başta eklenmiş olan maddenin yok olmadığını tespit etmiş. 

O zaman suyun yüklenen maddeyi bir şekilde hafızaya kaydettiğini anlamış. Bir başka deneyinde suya bir zehir 

yerine sadece zehirin frekansını yüklemiş ve aynen zehirin kendisi eklenmiş gibi içine koyulan sinekleri öldürdüğünü 

görmüş. 

http://internethaber.com/news_detail.php?id=203704
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/03/su.jpg
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Benvenistenin araştırmalarını şüphe ile karşılayan Queens Belfast üniversitesi Profesörü Madeleine Ennis Avrupa 

ülkelerinde yelpazelenen bir araştırma grubuna katılmış. Fransa, İtalya, Belçika, ve Hollanda’dan oluşan ekip 

Profesör M. Roberfroid tarafından koordine edilmiş.  

 

Belçika Katolik Üniversitesinde Benvenistenin kullandığı orijinal deneyin daha rafine edilmişini kullanarak yapılan 

uygulamayla ilgili her dört laboratuardaki bilim adamları deney solüsyonlarının içinde ne olduğunu bilmeden 

çalışmışlar. Hatta tüplerin bazılarında sadece saf su varmış. 

Tüm deney bağımsız bir bilim adamı tarafından koordine ediliyormuş. Bu kişi tüm solüsyonları kodluyor ve bilgiyi 

topluyormuş ama deneylerde bil-fiil çalışmıyormuş, bu yüzden yalan ve dolana yer kalmamış.Yapılan tüm deneyler 

Benveniste’nin sonuçlarını desteklemiş. 

Benveniste buna karşılık “12 sene önceye, bizim başladığımız noktaya gittiler” demiş. Benveniste ayrıca 

“Biokimyevi maddelerin yaydığı sinyal kaydedilip internet aracılığı ile dünyaya yayılabilir ve bu sinyal 

biyolojik hücreleri sanki gerçekte o madde varmış gibi etkileyip değişim yaratır” da demiş. 

 

Unutmayalım ki; insan bedeninin %85’i sudur. Düşüncelerimiz ve konuştuklarımız bedenimizdeki suya kaydedilir 

ve o kalitede yaşarız. Şeklimizi, sağlığımızı ve hayatımızı biz oluştururuz. Yaşam muhteşem bir enerjisel danstır, 

frekansların uyumu, birleşmesi, çatışması, aşağı-yukarı, sağa-sola, zıt yönlere dalgalanmasının dansı. 

Masaru EMOTO 

 
 

“İÇİNDE SU OLAN ŞİŞENİN ÜSTÜNE YAZILMIŞ VEYA SÖZEL SÖYLENMİŞ OLAN SÖZCÜKLER, 

DÜŞÜNCELER, SUYA ÇALINMIŞ OLAN MÜZİK VEYA OYNATILMIŞ FİLM İLE SUYUN YAPISAL 

ÖZELLİĞİ DEĞİŞİR.“ 

Yaratıcı Japon bilim adamı Emotonun çalışmasında somut kanıtlarla insanın titreşimsel enerjisinin, düşüncesinin, 

kelimelerin, fikir ve müziğin, hatta son yaptığı çalışmalarda suya oynatılan filmlerin dahi suyun moleküler yapısını 

etkilediğini ispat etmiştir. Su bu gezegendeki yaşamın kaynağıdır. Beden bir sünger gibidir ve hücre denilen, sıvı dolu 

trilyonlarca odacıktan oluşur. 

Yaşamımızın kalitesi sıvımızın kalitesi ile direk bağlantı halindedir. Su son derece uyumlu bir maddedir. Fiziksel 

şekli kolayca bulunduğu ortama adapte olur. Fakat değişen sadece fiziksel şekli değildir, moleküler şekli de değişir. 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/03/sumucizesi4.jpg
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/03/masaru.png
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Çevreden aldığı enerji veya titreşimler suyun moleküler şeklini değiştirir. Bu anlamda su sadece görsel olarak 

çevresel durumu yansıtmaz, aynı zamanda moleküler anlamda da yansıtır. 

Bay Emoto görsel anlamda bu moleküler değişimi belgelemekte. Su damlacıklarını dondurup fotoğraf çekme 

kapasitesi olan bir karanlık alan mikroskobu altında inceliyor. Yapılan çalışmalar çevresel etkilerin suda yarattığı 

moleküler değişimi açıkça ortaya koymakta. 

Bay Emoto dünyanın değişik kaynaklarından alınan ve değişik durumlarda olan suyun kristalize şekillerinde birçok 

büyüleyici farklılıklar keşfetmiş. Akarsulardan ve kaynaklardan alınan su çok güzel geometrik şekilleri olan kristal 

desenler gösterirken, sanayi ve yerleşimin yoğun olduğu yerlerden alınmış kirli ve toksik su ve su borularında, 

depolarda bekletilen durgun su kesin olarak şekilsel bozukluk ve rastgele oluşmuş kristal şekiller oluşturuyor . 

 

Bu fotoğraflar suyun inanılmaz yansıtmalarını gösteriyor. Canlı ve her duygu ve düşüncemize tepki veren bir madde. 

Suyun, çevresindeki titreşim ve enerjiyi kolayca kopyaladığı açıkça ortada. Su, bir şey söylendiğinde, aktarıldığı 

anda, anında etkilenmekte. 

Fotoğraflardaki dondurulmuş sulara fotoğrafları çekilmeden önce ya sözel olarak veya şişenin üstüne yazılarak 

resimlerin altındaki kelimeler yüklenilmiş. Suyun kelimelerin manalarının enerjisini kopyalayıp, görüntü olarak 

verdiği yansımanın gerçekliği şaşırtıcı. 
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Yapılan araştırmada suya müzik de çalınmış, film de oynatılmış. Örneklerde kelimelerin ve müziğin etkisini 

görebiliyorsunuz. Film oynatıldığında da korku filmlerinin, şiddet içeren filmlerin kötü bir etkisi olup şekil 

bozuklukları oluşmuş. (Bu yüzden sizlere bu tarz filmleri hiç seyretmemenizi veya mümkünse hiç olmazsa hemen 

uykudan önce seyretmemenizi tavsiye ederim. Uykudan hemen önce yapılan şeyler bilinçaltına daha çabuk yerleşir 

ve etkiler.) 

Su hücreler arası bilgi alış-verişini sağlar. Bu şekilde var olabiliyoruz. Sizin gün içinde düşündüğünüz ve söylediğiniz 

her şey tüm hücrelerinizi etkiler, çünkü bedeninizdeki su bunların enerjisini kopyalayıp hücrelere dağıtır. 

Dolayısı ile siz bir bakıma düşündüğünüz ve konuştuğunuz şeyler olursunuz, bedeninizi de etkilersiniz. “Ben hep 

hasta olurum.” dediğinizde içinizde dolaşan su o kaliteye bürünüp bunu hücrelere iletir. “Beni hasta ediyorsun, 

seni öldüreceğim” cümlesi yüklenilmiş olan suyun fotoğrafına bakınız. 

Düşündüklerinizin ve konuştuklarınızın kalitesinde yaşarsınız. Tüm hayatınız ve sağlığınız hücrelerinizde var olan, 

atalarınızdan aktarılan ve kendi geçmişinizden gelen bedeninizdeki sudaki bilgilerin kaydıdır. 

Aşağıda da bir başka örnek var: 

 

Burada iki ilk okul talebesi, okul için bir deney yapmışlar. İki farklı şişeye pişmiş pirinç koyup şişenin birine 

“Teşekkür ederim!” diğerine ise “Seni Aptal!” diye tekrarlamışlar. Bir ayın sonunda “Teşekkür ederim!” denilen 

pirincin renginin sarı ve kokusunun helmelenmiş pirinç gibi olduğunu ve “Seni Aptal!” denilen pirincin ise simsiyah 

ve kötü kokulu olduğunu, pirincin bile kelimelerden etkilendiğini görmüşler. Bu deney yayılmış ve birçok insan aynı 

deneyi tekrarladığında aynı neticenin elde edildiğini görmüşler. Siz de deneyebilir, farklı kelime veya cümlelerle ne 

tür netice elde ettiğinizi görebilir, söz ve düşüncenin etkisini bizzat gözlemleyerek yaşayabilirsiniz. 

İLGİLİ 

http://okyanusum.com/belgesel/su-buyuk-gizem/ 

http://karmajello.com/mind-spirit/philosophy/masaru-emoto-rice-emotions-experiment-video.html 

 

Bilgisayar Modeli ile Beyinde “anlam”ın kodlanışı! 

 

 

http://okyanusum.com/belgesel/su-buyuk-gizem/
http://karmajello.com/mind-spirit/philosophy/masaru-emoto-rice-emotions-experiment-video.html
http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/06/1720925_130068711930798392870_Original.jpg
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Carnegie Mellon Üniversitesi’nden bilim insanları, kelimelerin anlamalarını insan beynin nasıl kodladığını anlamada 

önemli bir adım attılar. Bilim insanları kelimenin anlamlarını insan beyninin nasıl kodladığını anlamaya yönelik 

görme, duyma, tat alma ve hissetme ile bağlantılı beyin aktivite kalıplarını tahmin edebilecek ilk bilişimsel modeli 

yarattılar!. 

Daha önceleri fMRI ile bir insanın belirli bir kelimeyi düşündüğü zaman beyninin hangi bölgesinin aktive olduğunu 

tespit etden araştırmacıların bu yöndeki çalışmalarını, A Carnegie Mellon’un ekibi bir adım daha öteye götürere, bu 

aktivite kalıplarını somut isimlerin anlamını tahmin etmede kullandılar ki, bunun için fMRI data henüz 

bulunmamakta!. 

Bilgisayar bilim insanı Tom M. Mitchell ve bilişsel nörobilim insanı Marcel Just’ın önderliğindeki ekip, 60 somut 

isim için oluşturdukları fMRI aktivasyon kalıplarını kullanan, ve “tüm metin” olarak da adlandırdıkları, 1 trilyondan 

fazla kelime içeren bir set metin analiz eden bir bilişimsel model oluşturdular. Bu oluşturulan bilgisayar modeli, 

bilgiyi tüm metin içindeki binlerce somut isimler için aktivasyon kalıplarını tahmin etmede kelimelerin metinde nasıl 

kullanıldığını, şanstan daha çok net bir şekilde doğru olarak birleştirerek ortaya çıkarmıştır. 

Bu yöndeki çalışmalar “Journal Science” adlı dergide 30 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanmıştır. School of Computer 

Science’s Machine Learning Department’ın başkanı Mitchell, “Kelimenin anlamını bir metin içinde nasıl 

kullanıldığına bakarak birleştiren bilişimsel metodlar, herhangi bir somut ismin nöral aktivasyon kalıpların da tahmin 

etmek için düzenlenebilmektedir, ve biz bu somut isimler için yapılan anlam tahminlerinin doğruluğunu fMRI data 

ile deneyerek bulabilmekteyiz.” 

Center for Cognitive Brain Imaging’den (Bilişsel Beyin Görütülem Merkezi) bir profesör şöyle bir açıklamada 

bulunmakta: “Bilişimsel-Bilgisayar modeli, insan düşüncesinin doğasına yani yapısına ışık tutmaktadır. Bizler 

temelde, alıcı ve aktörleriz. Dolayısıyla, beyin, somut bir kelimenin anlamını, kişilerin o kelime hakkında ne 

hissetiğini ve nasıl bunu işleme soktuğunu anlatmakta. Örneğin, “elma”nın neye işaret ettiği o kelime ile bağlantılı 

beyindeki tad alma, koklama ve çiğneme bölgeleri tarafından ifade edilir. Elma, elma ile ne yaptığınıza bağlı olarak 

bir anlam oluşur. Bizim işimiz ufak ama beynin kodunu kırmada yani şifrelerini çözmek adına önemli bir iş!.” 

Bu konuda beynin duyusal-motor bölgelerindeki sunumlara ek olarak, the Carnegie Mellon Araştırmacıları, uzun-

süreli hafıza ve planlama fonkisyonlarını da içine alan beynin ön frontal bölgelerinde belirgin aktivasyonlar 

bulmuşlardır. Örneğin, bir kişi elmayı düşündüğünde, o kişinin elmayı en son yediği zamanı düşünmesini 

tetikleyebilir ya da elmayı nasıl bulabileceği konusunda düşünmeye başlatabilir. Just, bu konu hakkında şunu 

eklemektedir: “Bu durum bizlere anlam teorisinin beyin fonkisyonu üzere kurulu durumunu göstermektedir.” 

Bilim insanları 9 denek ile bir çalışma yapmışlar. Onlara, 60 adet uyarıcı isim verilmiş ve beyin aktiviteleri, onlar bu 

kelimeler odaklandıklarında, fMRI ile incelenmiştir. 

(hayvanlar, insan vücudunun kısımları, binalar, kıyafet, böcekler, araçlar, sebzeler gibi kategorilerin dahil olduğu her 

12 semantik (anlamsal) kategoride 5 kelime incelenmiştir.) 

Bilişimsel yani bilgisayarlı modeli oluşturmak için araştırmacılar, kelimenin İngilizce’deki tipik kullanımını yansıtan 

1 trilyon kelimeli metinin tümündeki kelimeleri analiz etmek için, makina öğrenimi (machine learning) teknikleri 

kullanmışlardır. Her bir isim için, araştırmacılar, bir metin içinde o kelimenin, her biri görmek, duymak, dinlemek, 

tad almak, koklamak, yemek, itmek, sürmek, kaldırmak gibi duyusal-motor fonkisyonları ifade eden 25 fiil ile birlikte 

ne sıklıkla kullanıldığını hesaplarlar. Bu 25 adet fiil, beynin bir anlamı ifade etmek için kullandığı ana yapı taşları 

olarak gözükmektedir. 

Tüm metindeki herhangi bir isim düşünüldüğünde oluşan o isme işaret eden mana ile ilgili aktivasyonun fMRI 

aktivasyon kalıplarını tahmin etmek için, bilgisayar modeli o ismin geçtiği text içindeki isimle bağlantılı 25 fiil 
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belirlenmiş, ve o isimle birlikte kullanılan kelimelerin her bir vokseli (pikselin 3 boyutlu karşıtıdır. Piksel bir noktayı 

2 boyutlu olarak tanımlarken, voksel bir noktayı 3 boyutlu uzamda tanımlayan grafik bilgisi) nasıl etkilediğini 

gösteren bir aktivasyon haritası hazırlanmıştır. 

Testlerde, 9 deneğin her birine, 60 uyarıcı isimden 58’i ve onlarla birlikte kullanılan kalıplarla ayrı birer bilgisayar 

modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model, daha sonra kalan 2 kelimenin aktivasyon kalıbını tahmin etmek için 

kullanılır. 9 denek için, oluşturulan model, katılımcıların beyinlerindeki aktivasyon kalıpları ile % 77 oranında doğru 

tahmini eşleştirme yapar. 

Bilgisayar modeli, beyinde bir kelimenin düşünüldüğünde oluşan aktivasyon kalıplarını ve hatta bilgi yüklenmemiş 

sematik (anlam) alanlarda bile tahmin etme yetisine sahip olduğunu kanıtlamıştır. 

Çeviren: AylinER 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080529141354.htm 

Yukarıdaki makalede açıklanan beynimizde somut bir kelimeyi düşündüğümüzde, o kelimeyi işaret eden manaların 

oluşturduğu nöral faaliyeti bilgisayarın Oku’ması ve görüntülemesi!. Bizler somut olan bir kelimeyi düşündüğümüz 

anda, o kelimenin işaret ettiği anlamı ortaya koyma adına ona bağlı fiilerin işaret ettiği manaların devreye girmesini 

tetkliyoruz!. Bir kelimeyi düşündüğümüz anda o kelime ile ilgili önceden kurulan tüm bağlantılar devreye giriyor ve 

bizler fiziksel olarak o kelimenin anlamına yönelik bir fiil ortaya koymasak da, beyindeki nöral aktiviteye göre fiilleri 

devreye sokmuş oluyoruz!. Düşündüğümüzden sorumlu olmak bu olsa gerek! 

 

Beyni Yenilemenin Bilimsel Yolları 
 (http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/10/need-a-new-brai.html’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

Popüler inanışın aksine yakın zamandaki araştırmalar, beyin maddesini yeniden oluşturmanın muhtemelen yolları 

olduğunu keşfetmiştir. Örneğin Yaşlanma Jerontolojisi üzerine olan Ulusal Araştırma Merkezi’nde ve Johns Hopkins 

Üniversitesi Tıp Okulu’nda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; hem kalori sınırlandırmasının hem de vitamin, 

mineral alımıyla beraber aralıklar halinde tutulan orucun hastalığa karşı direnci arttırdığını, yaşam süresini uzattığını 

ve sap hücrelerdeki nöron üretimini harekete geçirdiğini göstermiştir. Buna ilaveten oruç tutmanın; beyin 

yaralanmasının ardından yeniden-tellemenin başarılı olması için muhtemel olarak kabiliyeti arttırıp, sinaptik 

elastikiyeti çoğalttığı gösterilmiştir. Bu faydaların düzenli egzersiz stresinin sonucu olarak, 

büyükmüsküler (adalesel) yenilenme konseptindekine benzer bir şekilde hücresel stres tepkisinden kaynaklandığı 

gözükmektedir. 

Ekstra araştırma, yemek aralarındaki zamanı arttırmanın kronik kalori sınırlandırmasından daha iyi bir seçim 

olabileceğini ileri sürmektedir. Çünkü cinsiyet hormonlarındaki azalmadan ortaya çıkan sonuç, hem seksüel hem de 

beyin performansını olumsuz olarak etkileyebilir. Cinsiyet steroid hormonları olan testesteron ve östrojen bol 

yiyecek temininden pozitif olarak etkilenmektedirler. Bir diğer deyişle; bu şekilde daha zeki olabilirsiniz, fakat diğer 

dezavantajlarının yanısıra o yatak odanızdaki keyfi olumsuz etkileyebilir. 

Ancak kendinizi aç bırakma heveslisi değilseniz, diğer seçenekler de var. Burnham Enstitüsü için Tıp 

Araştırması’ndan ve Japonya’daki Iwate Üniversitesi’nden gelen yakın zamandaki bir diğer 

bulgu, Biberiye (romarin) bitkisinin beyindeki serbest radikalle savaşan bir içeriği kapsadığını 

bildirmektedir. Karnosik asit (CA) olarak bilinen aktif içerik, beyni felç ve Alzheimer gibi olan nöro-

dejenerasyondan ve normal yaşlanmanın etkilerinden koruyabilir. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080529141354.htm
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/10/need-a-new-brai.html'den
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Araştırmacılar bu bitkide izole edilmiş bileşimlerin daha etkili formlarının patentini alsalar da; pek çok yeni ilacın 

aksine, biberiyeyiyalnızca doğal halinde kullanmak belki de en güvenli, klinik olarak tesirine en katlanılabilir olandır 

çünkü o beyine etki etmesiyle tanınır ve insanlar tarafından da bin seneden fazladır tüketilmektedir. Bitki, Avrupalı 

halk tıbbında sinir sistemine yardımcı olması için kullanılmıştır. 

Berkeley, California Üniversitesi’nde Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Profesörü olan Bruce N.Ames; günlük aldığı, 

hücrelerimize güç veren Mitokondriya’nın enerji çıktısını arttıran kimyasallar olan 800 mg’lık Alfa Lipoik Asit ve 

2,000 mg’lık Asetil-L-Karnitin’e inanmaktadır.Mitokondriyal bozulma, yaşlanmada ve Alzheimer ve diyabet gibi 

olan hastalıklarda ana faktördür. Bu takviyeleri alan yaşlı sıçanlar daha fazla enerjiye sahip olmuşlar ve labirentleri 

daha hızlı koşmuşlardır. 

Omega-3’ün cevizlerde ve yağlı balıklarda (somon, sardalya ve göl alabalığı gibi) bulunan yağlı DHA ve EPA 

asitlerinin Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı oldukları düşünülmektedir.(Bundan başka, depresyonu 

önlemeye yardım ettikleri  muhtemeldir ve ani kalp krizinden ölmeyi önlemede yardımcı oldukları gösterilmiştir). 

Genellikle Köride bulunan Turmerik, kuvvetli antioksidan ve anti-inflamatuvar özellikleriyle bir kimyasal 

olan Kürkümin’i içermektedir. O,Hindistan’da yaraları iyileştirmeye yardım etmek için bir merhem olarak bile 

kullanılmıştır. Doğu Asyalılar onu  yerler de. Bu onların Amerika Birleşik Devletleri’yle karşılaştırıldığında çeşitli 

kanser türlerine ilave olarak Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığındaki oranlarının neden daha düşük olduğunu 

açıklayabilir. Eğer Köri favori yemeklerinizin bir parçası değilse, günlük 500 ila 1000 mg. Kürkümin takviyesini 

deneyebilirsiniz. 

Fiziksel egzersiz; stres proteinlerinin ve büyüme faktörlerinin üretimi aracılığıyla beynin yenilenmesini ve kas 

hücrelerini uyararak nöron yenilenmesinde faydalı etkilere sahip olabilir. Fakat yine de ilave araştırma, egzersizlerin 

hepsinin aynı değerde olmadığını ileri sürmektedir. İlginç bir şekilde bazı araştırmacılar; angarya olarak nitelendirilen 

egzersizin nöronal yenilenmeye faydalı olmadığını, fakat tamamen eğlence için yapılmış fiziksel aktivitenin ise aynı 

zaman harcanmış ve aynı kaloriler yakılmış olsa bile nöronal yenilenmeyle sonuçlandığını keşfetmişlerdir. 

Egzersiz de stresi azaltmaya yardımcı olabilir, fakat meditasyon ve yaşam stili değişiklikleri gibi olan herhangi bir 

stres-azaltıcı aktivite beyine yardım edebilir. Kronik stresin beynin öğrenme, hafıza ve ruhsal durumla alakalı olan 

kısımlarını küçülttüğüne dair bazı kanıtlar vardır.(O ayrıca yaranın iyileşmesini geciktirir, ateroskleroz-damar 

sertleşmesini arttırır ve kan basıncını yükseltir.) 

Kısa dönem kavramsal ve fiziksel performansın vücut ısısında düşme, azalan kan atış hızı, kan basıncı, azalan glukoz 

ve insülin seviyeleri yüzünden oruç tutmakla artmadığını söylemeden geçmemeliyiz. Bundan dolayı, oruç tutma 

devresinde bir maratonu planlamamak veya bir iş toplantısını talep etmemek daha iyidir. 

Ölçülü yemek yeme reçetesinin, egzersiz yapmanın ve anti-oksidan bakımından zengin yiyecekleri yemenin sağlıklı 

yaşam stilinin bir parçası olarak uzun ömrü arttıracağını uzun zamandır biliyoruz; fakat o altın yıllara bunama çeken 

her 7 kişiden 1 tanesi olmadan ulaşıp, beyinlerimizi beraberimizde götürebileceğimizi bilmek güzel. En iyiyi dileyin 

ve biraz biberiyeli tavuk yiyin. 

 

Ah Şu Beynimiz! 
Beyinde işitme merkezi sağ ve sol kulak üstü hizasındaki temporal alanlarda bulunur. Sağ kulaktan alınan ses verileri 

sol temporalalana, sol kulaktan gelenler ise sağ temporal alana giderek işlenir.Kulağın görevi, işitilen sesleri 

beyindeki işitme merkezlerine iletmektir. İşitme merkezlerinde değişik derecelerdeki yapısal ya da işlevsel sorunlar 

sesin algılanmasında güçlüklere yol açar. 
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Sağ ve solda bulunan bu merkezlerin çalışma özellikleri birbirinden farklıdır. Sol temporal bölge; seslerin somut, 

mantıklı ve gerçekçi içeriklerini deşifre ederken sağ temporal bölge; soyut, sanatsal, gerçek ötesi özellikleri daha iyi 

algılar. 

Örneğin bir konserde kendinize göre salonun sağ tarafına oturulursa sesler öncelikle sol kulaktan girecek ve sağ 

temporal bölgeye daha kolay ulaşacak olan sesler daha iyi algılanıp yorumlanabilecektir. Müzik yerine gelen sesler 

seminerde olduğu gibi konuşma sesi ise salonun sol tarafında oturmak size avantaj sağlayacaktır. 

Tarihte Avrupa’da kralların sağ yanına yönetimle ilgili kararlar veren danışmanları, sol yanına ise sanatçılar ve 

yönetim dışı danışmanları otururmuş. Sağcılık ve solculuk kavramlarının buradan kaynaklandığı rivayet edilir. 

Dr Güçlü Ildız 

Nöroloji Uzmanı 

 

 

Bilim Adamlar “AHA” Anlarını Açıklıyor.. 
Yaratıcı Kavrayış Tutununca, Beyin Aktivitesi Farklılaşır 

Yazı :       WebMD Medical News   (13 Nisan 2004) 

Çeviren:  Esin Tezer 

Başınızın üzerinde ampul şeklinde gözükmeyebilir, ama araştırmacılar ‘‘Aha!’’ anlarının beyinde elektriksel aktivite 

dalgası tarafından işaretlendiğini bildiriyorlar. 

Yeni bir araştırma; yaratıcı kavrayış gerektiren bir problemi çözmenin, beyin aktivitesinde normal şartlar altındaki 

problem çözmede oluşmayan belirgin değişikliklere sebep olduğunu kanıtlamaktadır. 

Evanston, Northwestern Üniversitesi’nden Yardımcı Psikoloji Profesör, araştırmacı Mark Jung-Beeman basın 

açıklamasında, “Binlerce yıldır insanlar, kavramanın basit  bir problemi çözmekten daha farklı hissettirdiğini 

söylemişlerdir.” Bu araştırmanın, bu buluş anına öncülük eden belli sayısal ve nöral mekanizmaları kanıtlayan ilk 

araştırma olduğuna inanıyoruz. 

Beyin Aktivite Dalgası, ‘Aha!’ Anına Eşlik Ediyor 

PloS Biyoloji’nin Nisan sayısındaki araştırmada, araştırmacılar beyin aktivitesini iki değişik deneyde karşılaştırdılar. 

Birincisinde, araştırma katılımcılarına çözdüklerinin neredeyse yarı-zamanı kadar ‘Aha’ anı kavrayışını harekete 

geçirici şekilde dizayn edilmiş olan kelime problemleri verildi. Katılımcılar, problem çözme esnasında yaratıcı 

kavramayı deneyimlediklerini bildirdiklerinde; araştırmacılar beyin imajlama tekniklerini kullanıp, beynin sağ 

lobundaki küçük bir kısım olan ve ‘geçici lob’ olarak adlandırılan kısımda aktivitede  bir artış olduğunu buldular. 

Kavrayış olmayan çözümlerde bu bölgede küçük bir aktivite belirlenmişti. 

Araştırmacılar, daha önceki araştırmaların bu ‘sağ geçici lobun’; kavrayışın anahtar unsuru olan uzaktan- bağlantılı 

bilgiyi çekmek için önemli olabileceğini kanıtladığını belirtiyorlar. 

İkinci deneyde; araştırmacılar, katılımcıların kavrayıcı ve kavrayıcı olmayan problem çözme görevlerindeki beyin 

dalga aktivitelerini  elektroansefalogram (EEG) kullanarak monitörlediler. 

Araştırma, “Aha!” anından yaklaşık saniyenin bir-çeyreği kadar önce aniden patlak veren yüksek-frekanslı beyin 

dalgaları olduğunu kanıtlamıştır. Bu tip aktivite,  bilgiyi yüksek-düzeyde işlemden geçirmekle alakalıdır; ve 

araştırmacılar onun aynı sağ geçici lob bölgesinde merkezlendiğini de söylemektedirler. 
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Buna ilave olarak, ikinci daha küçük bir elektriksel dalga aktivitesi EEG’de görülmüştür. Kavrayıştan yaklaşık olarak 

1.5 saniye kadar önce; yüksek-frekanslı aktivite başlayınca ortadan kaybolan, daha düşük- frekanslı beyin 

dalgalarının artışı vardı. 

Araştırmacılar bu “geçitleme” etkisinin; çözümle-bağlantılı zayıf aktivitenin hız kazanmasına ve sonra da bilince 

kavrayış olarak acele girmesinin oluşmasına izin verebileceğini belirtiyorlar. 

Drexel Üniversitesi’nden araştırmacı John Kounios, basın açıklamasında şöyle söylemiştir:  “Bu sanki gözlerinizi 

kapamak ve böylece zor bir problemi çözmeye konsantre olmanız gibi.” “Fakat, bu durumda beyniniz görsel 

kavrayışları sağ yarıkürenizden uzaklaştırır.” 

Araştırmacılar; bu ipuçlarının, yaratıcı kavrayış sürecini ve beyin üzerindeki etkisini daha iyi anlamada yardımcı 

olabileceklerini belirtiyorlar. 

 

 

Yeni Beyin Hücreleri Konuşmadan Önce Dinliyorlar !.. 
Science Daily (www.sciencedaily.com),  1 Kasım 2007 

 Çeviren: Esin Tezer 
Yale Tıp Okulu araştırmacıları, travma veya nöro-dejenarasyona uğramış olan beyin hücrelerini yenileriyle 

değiştirmede yetişkin nöral kök hücrelerinin kullanımı için önemli olarak anlamlandırdıkları buluşu Nörobilim 

Dergisi’nde bildirdiler.Yetişkinlerde yeni yaratılan nöronlar, varolan hücrelerle iletişim kurabilmeden önce kendi 

olgunlaşma ve ayakta kalmalarını düzenlemek için uzaktaki beyin bölgelerinden gelen sinyallere 

güveniyorlar.Nörocerrahi, Nörobiyoloji profesörü ve bu çalışmanın kıdemli yazarı olan Charles Greer’e göre, belli 

önemli sinaptik bağlantılar, yani beyin hücrelerinin birbirleriyle konuşmalarına izin veren devre, aslında yeni 

hücrelerin doğumundan 21 gün sonraya kadar ortaya çıkmamaktadır. Bu arada beynin diğer alanları, hücreler 

olgunlaşana değin devam eden fonksiyonları rahatsız etmekten koruyup, yeni hücrelere bilgi temin etmektedir.Daha 

evvelki çalışmalarda yetişkin beyninin çeşitli bölgelerinin, daha sonra varolan beyin devresiyle bütünleşerek yeni 

nöronları üretmeye devam ettiği kanıtlanmıştır. Bununla beraber, bunun olmasına izin veren mekanizmalar 

bilinmemektedir.Bu soruyu yanıtlamak için, Yale’de M.D./Ph.D. adayı olan Greer ve Mary Whitman, diğer 

fonksiyonlarla beraber izler arasından ayırmaya yardımcı olan koklama duyusuna ait soğanın içerisine nöronların 

nasıl bütünleştiği üzerinde çalışmışlardır.Yeni nöronların ilk meydana geldikten sonra altı ila sekiz hafta içerisinde 

olgunlaşmaya devam ettiklerini ve yeni nöronların daha yüksek olan beyin bölgelerinden herhangi bir çıktı 

yapabilmeden önce girdiyi 10 güne değin almaya devam ettiklerini keşfettiler. Diğer beyin bölgeleri, bilgiyi daha 

sonra onlar varolan iletişim ağlarının içerisine bütünleştikçe, yeni nöronlara tedarik etmeye devam ediyorlar. 

“Bu daha önce tanınmamış mekanizmanın keşfi kayda değer” demektedir Greer. Çünkü, “eğer kök hücrelerini 

kaza veya hastalıkla kaybedilen nöronlarla değiştirmek için kullanmak istersek, felç veya idraksal bozukluğa 

yolaçabileceklerinden, onların uygunsuz bir şekilde ateşleme yapmadıklarından emin olmalıyız.” 

 

Beyin – Bağırsak Bağlantısı 
Bu makale http://altmedangel.com/gutbrain.htm’den çevrilmiştir. 

Çeviren: Esin Tezer 

Bir performansdan önce neden midemizde ‘’uçuşan kelebekler hissine’’ kapılırız? 

Hazımsızlık neden kâbuslara neden olur? 

Anti depresanlar şimdi neden gastrointestinal hastalıklar için de kullanılmaktadır? 

Hem bağırsağımız hem de beynimizin, embriyonun oluşma ve gelişmesinden önce cenin gelişimi esnasında bölünen 

aynı doku kümesinden meydana geldiği ortaya çıkmıştır. 

http://www.sciencedaily.com/
http://altmedangel.com/gutbrain.htm'den
http://altmedangel.com/gutbrain.htm'den
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Bir bölüm merkezi sinir sistemi haline gelirken, diğer parça da enterik sinir sistemi haline gelmek için göç eder. Daha 

sonra iki sinir sistemi de Vagus Siniri diye adlandırılan bir kablo yoluyla bağlanırlar. Baş tarafla ilgili en uzun olan 

sinirin ismi Latince’den türetilmiş olup, ‘’kıvrıla kıvrıla giden’’ manasına gelmektedir. Vagus siniri, beyin sapından 

boyun aracılığıyla kıvrılır ve nihayetinde karında sona erer. Beyin-bağırsak bağlantısı vardır. 

Bir iş görüşmesinin neden bağırsak krampları krizine yol açabileceğini hiç merak ettiniz mi? Ve beyni hedef alan anti 

depresanlar, böyle ilaçları alan milyonlarca insanda neden mide bulantısı veya karınla ilgili bozulmaya neden 

oluyorlar? Bu sıradan deneyimlerin nedeni, her birimizin gerçekten iki beyine sahip olmasıdır, tanıdık olanı 

kafataslarımızın içini örtmektedir ve daha az bilineni, fakat son derece önemi olanı insan bağırsağındadır. Siyam 

ikizleri gibi, iki beyin birbirleriyle bağlantılıdırlar; bir tanesi allak bullak olduğunda, diğeri de allak bullak olur. 

İnsanların bağırsaklarına bel bağlaması şaşırtıcı değildir. Sinir hücrelerimizin yarısı bağırsağın içerisinde yerleşik 

midir? 

Bağırsak, sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Nörolojik ve psikolojik olduğu kadar, bağışıklık sistemiyle 

ilgili sağlığımızı da sağlıklı bir bağırsaktan anlarız. Bu; insan beynini önemsememek anlamına gelmez. Bu; basitçe 

bedenin iki beyine sahip olduğunu, ikinci beynin bağırsağımız olduğunu söylemektir. Bu beyin-bağırsak bağlantısı 

üzerine Sandra Blakeslee tarafından yazılan, New York Times’ın 23 Ocak 1996 sayısında orijinal olarak 

yayınlanan Bağırsaktaki Karmaşık ve Saklı Beyin adlı mükemmel bir makale var. Bağlantılar (Links) sayfasının diyet 

bölümünde onun makalesine bir bağlantı (link) ilave ettim. 

Bunların Hepsi Nasıl Çalışıyor? 

Enterik sinir sistemi (ENS) olarak bilinen bağırsağın beyni; yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağı 

kaplayan dokunun kılıflarında yerleşmiştir.Tek bir şey olarak düşünülürse o; beyinde bulunan nöronlar veya destek 

hücreleri arasındakiler gibi nöronlarla, nörotransmitter’larla ve proteinlerle doludur. Bağımsız olarak hareket 

etmesine, öğrenmesine, hatırlamasına ve deyişin dediği gibi, ‘bağırsak duygularını’ oluşturmasına olanak sağlayan 

karmaşık bir devreyi kapsamaktadır. 

1998 yılında Harper Collins’den yayımlanan kitabı İkinci Beyin’de New York City Columbia-Presbyterian Tıp 

Merkezi’nde Anatomi ve Hücre Biyolojisi Profesörü Dr.Michael Gershon, bütün gastrointestinal sistemini bedenin 

ikinci sinir sistemi olarak adlandırmaktadır. 

Dr. Gershon, “Beyin bedende nörotransmitter’larla dolu olan tek yer değildir. Yüz milyon nörotransmitter 

bağırsağın uzunluğunu kaplamaktadır, yaklaşık olarak beyinde bulunan sayı kadar’’ demiştir. Eğer yemek 

borusunun, midenin ve kalın bağırsağın sinir hücrelerini katarsak, bağırsakta bütün periferik sinir sisteminin geri 

kalan kısmından daha fazla sinir hücresi vardır. Baş kısmında beyni kontrol eden neredeyse her kimyasal, hormonlar 

ve nörotransmitter’lar da dahil, bağırsakta belirlenmiştir. 

Bu karmaşık devre, bağırsaktaki beynin bağımsız olarak davranmasını sağlamaktadır. Bunun ispatı, yutmayı kontrol 

eden beyin sapı hücreleri zarar görmüş olan felç hastalarında görülebilir. Eğer bu meydana gelirse bir cerrah karına 

ait duvarda bir delik oluşturur, böylelikle beslenme gıdaların direkt olarak midenin içerisine elle girmesiyle 

başarılabilir. Yiyecek bir kere midede olduğunda, sindirim ve emilim beyin ölümü olan kişilerde bile gerçekleşebilir.  

Merkezi sinir sistemi, yutma ve defekasyon (bağırsaklardakilerin rektum ve anüs yoluyla dışarı atılması) için 

gereklidir, fakat yiyeceğin yutulmasından arta kalanların anüsden dışarı atıldığı zamana kadar bağırsak sorumludur. 

Uyku-Bağırsak Bağlantısı 

İki beyin arasındaki devre üzeri günışığına çıktıkça, araştırmacılar insanların neden öyle davrandıklarını ve 

hissettiklerini anlamaya başladılar. Beyin ve bağırsak uyku saatlerimiz esnasında da birbirine çok benzer, ikisi de 

doğal 90-dakikalık devrelere sahiptir. Beyin için, bu yavaş dalga uykusu rüyaların meydana geldiği hızlı göz hareketi 

uykusunun periyodlarında kesilir. Bağırsak için, 90-dakikalık devreler de kas  kontraksiyonlarının yavaş dalgalarına 
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yol açar, fakat bunlar REM aralıklarıyla hızlı kas hareketinin kısa patlamalarıyla noktalanmışlardır. Bu, iki beynin de 

birbirini etkilemesinden olabilir mi? Cevap, muhtemelen evettir. REM uykusu, otonomik sinir sisteminin 

canlandırması, değişmiş aktivite tarafından karakterize edilen bir uyku evresidir ve değişmiş kolon (kalın bağırsak) 

fonksiyonudur. 

İnce ve kalın bağırsak problemleri olan hastaların anormal REM uykusu eğiliminde olduklarını da biliyoruz. Yetersiz 

uyku; İrritıbıl Bağırsak Sendromu (IBS) ve Ülser Olmayan Dispepsi’li (‘’ekşi mide’’ olarak da bilinir) olan hastalar, 

sabahları uykudan yorgun ve tazelenmemiş kalkmaktan yakınan pek çokları, belki de büyük bir çoğunluğun 

tarafından bildirilmiştir. Hastalar derin uyku diye tasvir ettiklerinden uyandıktan sonra bile, yorgunluk ve tükenmişlik 

genel hissini bildirirler. 

Anormal REM uykusu, IBS’yi ve Ülser Olmayan Dispepsi’yi tedavi etmede etkili olduğu gösterilen anti depresan 

Amitriptilin’in düşük doz tedavisiyle azaltılmıştır. Beyni etkilediği dizayn edilen pek çok ilaç bağırsağı da 

etkilemektedir.Örneğin, bağırsak nörotransmitter’ı serotonin’le yüklüdür. Aslında, vücutta hiçbir yerde olmayandan 

daha fazlasına neden olmaktadır. Serotonin, Peristalsis’in (sindirim sistemindeki kasların dalgalı hareketleri) 

başlamasıyla bağlantılıdır. 

Endişe-Bağırsak Bağlantısı 

Fluoksetin (Prozak) ve benzer-davranan anti depresanların diğer türlerini alan insanların yaklaşık yüzde 25’i; mide 

bulantısı, ishal ve kabızlık gibi gastrointestinal problemlerle karşılaşırlar. Bu ilaçlarla olan problem, kullanılması 

gereken serotonin’in hücreler tarafından alınımının önlenmesidir.Bu; üzüntülü olan kişinin beyinde daha fazla 

serotonin’e sahip olmasını olanak sağlarken, daha azı gastrointestinal bölgenin hücrelerinin kullanımı için mevcuttur. 

Beslenme Uzmanı Dr. June Butlin, “Serotonin, sindirim bölgesini sakinleştirir, peristaltik ve sekretuar 

refleksleri başlatır. Uzun süre kullanımı veya yanlış dozajı; mide bulantısı, kusma, kabızlık ve iştahta 

dalgalanmalara neden olabilir’’ şeklinde yazmıştır. 

New York Times makalesinde bildirilen bir çalışmada Dr. Gershon ve çalışma arkadaşları, Prozak’ın bağırsak 

üzerindeki yan etkilerini açıklıyorlar. Bir kobayın kalın bağırsağının bir bölümünü bir yere monte ettiler ve giriş 

yerinin sonuna küçük bir pelet koydular. Ayrılan kalın bağırsak, peleti sütunun ‘anal’ sonuna, aşağıya doğru, sanki 

bir hayvanın içinde olduğu gibi döndürdü. Dr. Gershon’un yazıda açıkladığı gibi araştırmacılar, kalın bağırsağa 

küçük bir miktar Prozak koyduklarında pelet ‘’büyük vitese’’ geçmiştir. Yazıda ‘’İlaç, peletin kalın bağırsak 

aracılığıyla geçtiği hızı iki kata arttırdı, bu da bazı insanların neden ishal olduklarını açıklar’’ denilmiştir. 

Şaşmamalı ki, Prozak küçük dozlarda kronik kabızlığı tedavi etmek için kullanılmaktadır. 

Az bir miktarı kabızlık için faydalı olsa da, çoğu faydalı değildir. Gershon takımı kobay kalın bağırsağının 

içerisindeki Prozak’ın miktarını son derece arttırdığında, pelet hareket etmeyi tamamen durdurdu. Bundan dolayı 

birazı kabızlığı tedavi etmekte, çok fazlası da kabızlığa neden olmaktadır. Prozak duyusal sinirleri uyarır, bu nedenle 

mide bulantısına da yol açabilir. 

Bağırsak beyine çok benzer opiat reseptörlere sahiptir. İyileştirici Cevap kitabının(Freedom Yayımevi, 2002) yazarı, 

Ağrı Yönetimi Uzmanı Dr. Michael Loes, “Sürpriz olmayan bir şekilde, morfin ve eroin gibi merkezi sinir 

sistemi üzerinde hareket ettiği düşünülen uyuşturucular kabızlığa neden olarak bağırsağın opiat resptörlerine 

de bağlanırlar. İki beyin de opiat’lara bağımlı olabilirler’’ demiştir. 

Pek çok Alzheimer ve Parkinson rahatsızlığı hastaları kabızdır. İlk olarak beyni veya merkezi sinir sistemini 

etkilediğini düşündüğümüz bir hastalık, bağırsağı da etkiler. 

Bağırsağımız bazı hayret verici şekillerde de bize yardım eder. Bağırsak, Benzodiyazepin olarak adlandırılan 

kimyasalları üretir. Bunlar, Valyum gibi anti depresan ilaçlarda bulunan aynı kimyasallardır ve bunlar, ağrıyı 
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yatıştıran aynı kimyasallardır. Belki de bağırsağımız gerçekten vücudumuzun endişe ve ağrıyı dindirenidir. 

Bağırsağın gıdalarımızdaki kimyasallardan Benzodiyazepin’i, bakteriyel hareketleri sentezleyip sentezlemediğinden 

emin değilken; şiddetli ağrı zamanlarında bağırsağın aşırı hızlandığını, Benzodiyazepin’i beyne ulaştırdığını 

biliyoruz. Maryland, Bethesda’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü Nörobilim Laboratuarı’nda bir nörokimyacı olan Dr. 

Anthony Basile, ‘’Sonuç, hastayı bilinçsiz hale getirmek veya en azından ağrıyı azaltmak’’ demiştir. 

Biraz Geçmiş 

Dünyanın iyileştirici ve mistik gelenekleri süresince karın; enerji ve bilincin önemli bir merkezi olarak görülmüştür. 

Hindistan’ın büyük spiritüel ustaları kocaman karınlarla övünürler. Bu muazzam karınların Prana’yla (Yaşam 

Gücü,Yaşam Enerjisi) dolu olduğu düşünülmüştür. Bundan dolayı, hintli ressamlar tanrılarını çoğu kez koca bir 

göbekle çizerler. 

Çin’de nazik tai chi sanatı alt karnı; enerjinin rezervuarı olarak belirtir. Tai chi hocası, Qigong’un Yolu(Ballantine 

Kitapları 1997) kitabının yazarı Kenneth Cohen, karnın içine qi’yi (Prana- Yaşam Gücü) sıkıştırarak karın 

bölgelerinin kuvvetlendirilmesinin nasıl mümkün olduğunu açıklamaktadır. Cohen, ‘’Çinli bakış açısından karın; 

dan tian veya uzun yaşam ve bilgeliğin tohumlarını ektiğiniz iksir alanı olarak gözönüne alınmaktadır’’ 

demiştir. 

Son olarak, İncile ait çağda kalp olarak adlandırdığımız, duygunun yeri; aslında ince ve kalın bağırsağı ima ediyordu. 

Bu düşüncenin kendisi, genç Romeo’nun Juliet’e gönderdiği aşk notunda söylediği ‘’ Beni duygulandırıyorsun’’ 

imajını hayalde canlandırır. 

Tüm ciddiyetine rağmen; bugün pek çok insan bağırsak sağlığını tamamen görmezden gelmektedir.Bunun sonucu 

olarak ‘bağırsaklarını merkez aldığını bileydiler, üstesinden  gelebilirlerdi’ gibisinden sağlık problemleriyle 

karşılaşmaktadırlar. Böylece sanırım hatırlanacak şey, Dr.Gershon’un kaydettiği gibi, “Bağırsağınıza iyi bakın, 

bağırsağınız da size iyi bakacak’’tır. 

 

 

Beyin Hücrelerinin Seçiciliği “Kan-Beyin Bariyeri” 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 17 Temmuz 1990 yılında şöyle bir bildiri yayınladı: 

“ Beyin Yılları, 1990-1999 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir bildiri: 

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan 3 paund’luk bir nöron hücreleri kitlesidir. Tüm 

aktivitelerimizi kontrol eder ve yaradılışın en görkemli –ve gizemli- harikalarından biridir. İnsan zekasını, duyuların 

yorumunu, hareketlerin denetimini oluşturur. Bu inanılmaz organ bilim adamlarını olduğu kadar, bilim dışında 

olanları da şaşırtmaktadır. 

Yıllar boyunca, beyinle ilgili bilgiler –nasıl çalıştığı, hastalıklarında ve yaralanmalarında ne türlü bozukluklar olduğu- 

hızla arttı. Buna rağmen daha öğreneceğimiz çok şey var. Milyonlarca Amerikalının her yıl kalıtsal sinir 

hastalıklarına, Alzheimer gibi dejeneratif bozukluklara ya da inmeye, şizofreniye, otizme: konuşma, dil ve işitme 

bozukluklarına yakalanması beyin üzerinde araştırmaların devam etmesini zorlamakta ve gerektirmektedir.” 

Bildiri böylece sürüp gitmekte ve sonu yaklaşık olarak şöyle bağlanmaktadır: 
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“ … 1 Ocak 1990’dan başlayan on yılı ‘ Beyin dekadı ‘ olarak ilan etmeye ve bu konuda Başbakan tarafından bir 

bildiri çıkarılmasına … “ 

A.B.D.’nin 215. Bağımsızlık yılında çıkarılan bu bildirinin altında George Bush’un imzası vardır. 

Beyin üzerine duyulan büyük ilgi ve konu üzerinde yapılan çalışmalar 1990 yılında başlamış değildir. İnsanda ve 

diğer canlılarda yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde merkez konumunda bulunan beyin üzerindeki çalışmalar 

yüzyıllardır yapılmakta ve bugün de tam olarak anlaşılamadığı için içinde bir çok disiplin içeren nörolojik bilimler 

alanında çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Beyin 

Tarihsel Süreçte Beyin 

Küçük Asyalı Ezop,başlangıçta köleymiş,sonra azat edilmiş. Kölelik dönemindeyken efendisi, önem 

verdiği bir şölen için kendisine “dünyanın en güzel yemeğini ve aynı zamanda en kötü yemeğini” 

hazırlamasını emretmiş. Ezop da sofraya haşlanmış dil çıkarmış ve efendisinin bu sunuyu pek de 

beğenmemesi üzerine kendini, “Dilin yerine göre dünyanın en iyi şeylerini; yerine göre de en kötü 

şeylerini söyleyebileceğini” belirterek savunmuş. 

Ezop’un yaşadığı çağda (M.Ö. 6.yy.) düşüncelerin beyin tarafından oluşturulduğu bilinmediğinden 

olsa gerek; Ezop, beyin yerine dil pişirmiş. Oysa beyin en görkemli, en güzel, en üstün şeyleri 

düşünebileceği gibi en berbat, en şeytansı, en aşağılık şeyleri de düşünebilir. Düşünmekle kalmaz, 

tutsağı olan bedene uygulatır da (dilde olduğu gibi). 

Yazılı tarih bize beyne yönelik ilginin yüzyıllar boyunca sürekli ve kendi içinde tutarlı gelişme 

gösteren bir süreç olmaktan çok aralarında uzunca bekleme süreleri barındıran sıçramalar 

biçiminde ortaya çıktığı mesajını vermektedir. Bu gelişme biçiminin içsel ve dışsal nedenleri 

olduğu söylenebilir. İçsel neden ilgi odağı olan organın kendi özellikleri ile ilişkilidir. Organ 

beynin en önemli özelliği, karşı konulmaz biçimde ortaya çıkan nesnel gerçekliklerle ilgili 

gelişmelerin bilinç, dikkat, oryantasyon ve bellek eşliğinde ya da yardımcılığında izlenerek 

gözlemler’e dönüştürülmesi ve gözlemlerin düşüncelere yol açmasını sağlamasıdır. Bu özellik, 

beynin organ olarak herkes için aşağı yukarı benzer özelliklerinin otomatik bir gereği 

olmayıp, açıkça, bu genel özelliklerin beyin yeteneği haline dönüşmesine yol açan iç 

mekanizma ayrıcalıklarının bireysel bir açılımıdır. Eğer bu önerme doğruysa, bunun 

anlamı; herkes için geçerli olan nesnel gerçekliklerle sadece çıplak olarak karşılaşan genel ya 

da beyin yeteneği bakımından belirsiz olan bir organın gözlem ve düşünce süreçlerine ancak 

bireysel bir organ haline dönüşerek varabildiğidir. Böylelikle, beyin serüvenindeki kesikli 

sıçramaların; ister Eski Mısır’da, ister Antik Çağ’da, isterse de günümüzde ortaya çıksınlar 

içsel nedenini gözlemci ve düşünce yaratabilen bireysel beyin çalışması olduğu söylenebilir. 
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Beyin sahibi canlıların incelenmesi bize, bunların ayrıca, bir kurallılık, hiyerarşi içerdiğini de 

gösterir. Öyleyse, beynin kendisiyle ilgili ilk temel kavrama girerken hemen karşımıza evrim 

kavramı çıkar. Bu nesnel gerçeklikle o denli ilgili bir kavramdır ki beyne ait bilgilerin 

öğrenilmesi sürecinde evrim bilgisi zorunlu bir yere oturur. Bu kavram, bize, incelediğimiz 

canlı beyninin iç dinamiklerinin boyutlarını, zenginliğini ve sınırlarını öğretir. İnsan 

beyninin kapasitelerinin sorgulanmasında bize yardımcı olabilecek çok güçlü ipuçları vardır. 

Bir kez, morfolojik detaylılıkta çok zengin bir görünümü vardır. Onun kadar zeminini 

genişletmiş olan bir organ ve canlı beyni yoktur. Antropolojik çalışmalar benzer detaylılığa 

en azından 50 bin yıldır rastlandığını söylemektedir. Bunun anlamı, ya da anlamlarından 

biri, beynin genel evriminin, çok uzak gelecekler için bile hazır bir yapı oluşturduğudur. Ve 

denilebilir ki bu, henüz kullanılmakta olan yapıdır ve genel evrim modelleri içinde kabul 

edilen morfolojik değişikliklere bu yüzden gitmemiştir. Mikroskobik yapı, bir açıdan 

inanılmaz ve karmakarışık bir görünümü, diğer açıdan ise bunların kendi aralarındaki 

hiyerarşiyi gösterir. Her ikisini de çağrıştıran veriler vardır. Bu verilerin elde edilmesi yeni 

olmayıp, her iki tür veri de en azından 100 yaşındadır. 

Nörolojik bilimler son yıllarda önemli ilerlemeler göstermişse de yine de yetersizliği 

yeterliliğinden fazladır. Ancak gösterdiği atılımlar ve gelecek için umut verici oluşu ve 

uğraştığı konunun önemi, içinde bulunduğumuz yılların beyin yılları olarak kabulüne yol 

açmıştır. 

 Beyin ve Sinir Sisteminin Genel Görünüşü 

Beyin ile ilgili şu gerçek çok bilindiği için olsa gerek, hep gözardı ediliyor: beyin vücuda 

bağlıdır ve onunla sürekli iletişim halindedir. Sinir sistemine veriler yalnızca vücudun değişik 

yerlerindeki dönüştürücülerden gelir. Dönüştürücüler ışık, ses ya da basınç gibi kimyasal 

veya fiziksel etkileri elektrokimyasal işaretlere dönüştürürler. Bu dönüştürücülerin bazıları 

gözdeki ışık duyargaları gibi vücuda dışarıdan gelen işaretlere tepki gösterir, yani dış 

çevreyi izler. Başka 
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dönüştürücüler ise daha çok vücudun içindeki etkinliklere tepki gösterir. Mide ağrınızın 

tutması ya da kandaki aside duyarlılık göstermenizde olduğu gibi. Sinir sisteminin hareket 

çıkışı ise vücuttaki kasların çoğunu denetlemekle görevlidir. Ayrıca beyin hormonlar gibi 

birtakım kimyasal maddelerin vücuda salınmasını da etkiler. 

Şekilde 3’te beyin ve sinir sisteminin temel yapı elemanlarını oluşturan unsurlar 

görülmektedir. Beyin ve sinir sisteminde fiziksel katmana bakıldığında, işlemci, sinyal iletim 

ortamı ve yol verici olarak, sinir sisteminin temel öğesi olan nöron, ya da sinir hücresi 

görülmektedir. Sinir hücresini oluşturan Dendrit, hücre gövdesi, akson ve akson uçları 

(sinaps) şekil 4’de gösterilmiştir. 

 Dendritler sinaptik sinyalleri girdi olarak almakta, hücre gövdesi bu sinyalleri bilindiği 

kadarıyla analog bir yöntemle işlemekte ve üretilen denetim sinyali ya da sinyalleri aksonlar 

aracılığı ile denetlenecek hedef hücrelere iletilmektedir. 

Tipik bir nöron, hücre gövdesi ve dendritleri üzerine dış kaynaklardan gelen elektrik 

darbelerinden üç şekilde etkilenir. Gelen darbelerden bazısı nöronu uyarır, bazısı bastırır, 

geri kalanı da davranışında değişikliğe yol açar. Nöron yeterince uyarıldığında çıkış 

kablosundan (aksonundan) aşağı bir elektriksel işaret göndererek tepkisini gösterir. 

  

Genellikle bu tek akson üzerinde çok sayıda dallar olur. Aksondan inmekte olan elektrik 

işareti dallara ve alt dallara ve sonunda başka nöronlara ulaşarak onların davranışını 

etkiler. Nöron, çok sayıda başka nöronlardan genellikle elektrik darbesi biçiminde gelen 

verileri alır. Yaptığı iş bu girdilerin karmaşık ve dinamik bir toplamını yapmak ve bu bilgiyi 
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aksonundan aşağı göndererek bir dizi elektrik darbesi biçiminde çok sayıda başka nörona 

iletmektir. Nöron, bu etkinlikleri sürdürmek ve molekül sentezlemek için de enerji kullanır 

fakat başlıca işlevi işaret alıp işaret göndermek, yani bilgi alışverişidir. 

Ortalama bir beyinde 10 milyar kadar sinir hücresi 

vardır. Dolayısıyla sayıları arttıkça beyin işlevlerinin de artacağı açıktır. Nöron sayısı kadar 

önemli olan bir diğer özellik; nöronların uzantıları aracılığı ile diğer nöronlarla 

oluşturdukları ilişkilerdir. Bilgi alışverişinin yapıldığı bu ilişki noktaları (sinaps’lar) nöron 

başına 1000 ile 10000 arasında değişir. Sinapslar, etkiye akım var / akım yok şeklinde tepki 

gösterir. Demek ki, bir nöron 103 hatta 104 tepki verebilir. 1010 nöron olduğuna göre, sinir 

sisteminde tepki sayısı ya da bilgisayar deyimiyle söylersek bit sayısı, 10 trilyon ile 100 

trilyon arasında değişecektir. Bu bit sayısı 500 sayfalık bir milyon kitabı dolduracak kadar 

çoktur. 

  

 Öğrenme ve Bellek 

Beynin en önemli işlevlerinden birisi de insanın çevresinde olanları öğrenmesi ve edindiği 

bilgileri daha sonra kullanmak üzere depolamasıdır. Çevreden gelen uyarıların 

değerlendirilmesi ve uygun davranışların geliştirilmesi öğrenme yoluyla olmaktadır. 

Öğrenilen bilginin saklanmasını ise bellek sağlar. Öğrenme çok geniş bir kavram olup görme, 

işitme, dokunma, tat ve doku duyguları ile algılanan uyarıların beyinde ilişkilendirilme, 

tekrarlama gibi birden çok beyin işlemi sonucu gerçekleşir. Öğrenmenin doğrudan bir 

ölçümü yapılamayıp ancak ortaya çıkan davranış değişiklikleri ile değerlendirilebilmektedir. 

Öğrenme biçimleri uyarı yanıt ilişkisine göre asosiye ve asosiye olmayan üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Çevreden gelen tekrarlayan uyarıya karşı oluşan belirli bir yanıtın, zaman 

içinde meydana gelen değişme, asosiye olmayan öğrenme biçimini oluşturur. Bu öğrenme 

biçiminde tekbir yanıt ve ona karşı oluşmuş başka bir uyarı ile ilişkilendirilmemiş belirli bir 

yanıt söz konusudur. Bir alt biçimi olan alışma uyaranın etkinliğinin zaman içinde sönmesi 

ve ilk ortaya çıkan yanıtın şiddetinin azalmasıdır. Bulunduğumuz odada saatin tik taklarını 

bir süre sonra duymamamız bu öğrenme biçimi için bir örnektir. Bunun tam tersi olan 

duyarlılaşmada ise yanıtın şiddeti tekrarlayan uyarı ile artar. Ocak üzerinde çok sıcak olan 

bir kabı ilk ellediğimizde elimizi hızla geri çekeriz. Daha sonra kap ılıklaşsa bile biz kaba 
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değdiğimizde kabın sıcaklığı ile uyumlu olmayacak şekilde elimizi hızla çekeriz. Bu iki tip 

öğrenme biçimi, en basit organizmalardan en karmaşık organizmalara kadar tüm 

canlılarda kullanılır. 

Asosiye öğrenme biçimlerinden birisi, klasik şartlanmadır ve Pavlov’un köpeklerle yaptığı 

sindirim sistemi çalışmaları en bilinen örneği oluşturur. Daha önce tükrük salgılanmasına 

neden olmayan bir uyarı (zil sesi), belli bir süre ve aşamadan sonra salgılamaya neden olur. 

Zil sesini duyduktan sonra yemek verilen köpek, bir süre sonra bunun tekrarlanması 

sonucunda yemek verilmeden zil sesini duyduğunda tükürük salgısında artış olur. Zil sesi 

şartlı uyaran, yemek şartsız uyaran, zil karşısında oluşan tükürük salgısı şartlı reflekstir. 

Şartlı refleksin oluşması için şartlı ve şartsız uyaranların belli sayıda tekrar etmesi gerekir. 

Pavlov’a göre hayvanlar ve insanlarda öğrenme düşüncelerin ilişkilendirilmesi değil, 

uyaranların ilişkilendirilmesidir. Rescola ve Wagner bu model üzerindeki çalışmalarında 

klasik şartlanmanın tek başına şartlı ve şartsız uyaranın birlikteliği ve tekrarlanması sonucu 

oluşmayacağını ileri sürmüşlerdir. Rastgele bir araya gelen uyarılar bir anlamlılık 

oluşturmuyorsa ne kadar sık tekrarlasa da öğrenme biçimine dönüşmez. Canlılar tüm 

olasılık ve bağlantıları değerlendirip birbiriyle ilişkisi olan şartlı ve şartsız uyaranları bir 

araya getirerek öğrenmeyi gerçekleştirir. Bir başka deyişle beyin, çevredeki birbiriyle 

bağlantılı ya da ilişkili olayları seçer ve saptar. 

Diğer bir önemli asosiyatif öğrenme ise operan şartlı öğrenmedir. Bu öğrenme biçimine 

deneme yanılma yöntemi de denmektedir.  

Klasik şartlanma iki uyarı arasındaki bağlantıyı içerirken, operan şartlanma bir uyarı ile 

canlının bu uyarıya karşı oluşturduğu davranışı içerir. Skinner’in incelediği operan 

şartlanma modelinde bir kafes içine konan sıçan, bir ışık karşısında bir düğmeye basarak 

yiyeceğe ulaşacağını öğrenir. Başlangıçta yiyeceğe nasıl ulaşacağını bilemeyen sıçan, 

birbirinden farklı davranışlar sergiler ve önünde duran düğmeye rastgele basarken yemeğe 

ulaşır. Bu davranışını birkaç kez tekrarlayıp aynı sonuca ulaşan sıçan, ışık yandığında 

düğmeye basar ve yiyeceğini alır. 

Farklı gibi görünen klasik ve operan şartlanmada temel kurallar aynıdır. Ödüllendirme ve 

kaçınma mekanizmaları gelişen davranışı belirlemektedir ve her iki şartlanma biçiminde de 

aynı sinir sistemi mekanizmaları yer alır. Tüm canlılar çevrede olanları ve rastlantıları 

asosiye öğrenme ile farkeder ve öğrenir. Ancak gerçekte şartlı ve şartsız uyaranlar, öğrenme 

modellerinde olduğu gibi tek başlarına ve düzenli aralıklarla tekrar etmezler. Canlılar karşı 
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karşıya kaldıkları pek çok uyaran arasında aralarında yaşamını devam ettirmede önemli 

olan biyolojik olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu uyaranlar arasında bağlantı kurar. Bu 

asosiyatif öğrenme biçimleriyle canlılar birbiriyle ilişkili ve ilişkisiz olayları birbirinden ayırt 

ediyor ve çevrede olanların nedensel bağlantılarını saptıyor. Hangi uyarıların önemli 

olduğu, dikkate alınması gerektiği için ya daha önceden sinir sisteminde programlanmış 

doğru bilgi ya da sonradan öğrenme gerekmektedir. Genetik ve gelişimsel programlama, 

değişik aşamalarda en basit canlılardan en karmaşık canlı olan insana kadar tüm canlılarda 

bulunmaktadır. İnsanın yaşamını devam ettirmesi, çevreye uyum sağlaması ve bulunduğu 

noktadan daha ileriye gitmesi öğrenme, esnek karar verebilme ve farklı uyaranlar arasında 

yeni bağlantıları farkedebilmesi ile gerçekleşebiliyor. 

 

Edinilen bilginin saklanması ve geri çağrılmasına göre öğrenme ve bellek, iki ana guruba 

ayrılır. Çevremizde olanlar, evren, insanlar ve yerler ile olan bilgileri, sözcüklerle ifade 

edilen, tanımlanabilir bellek ya da deklaratif bellek biçiminde saklarız. Algı ve motor 

yeteneği gerektiren bazı işleri nasıl yapılacağı konusunda sözcüklerle ifade edemediğimiz, 

tanımlama biçimine getirilmemiş olan refleksif bellek biçimini kullanırız. Deklaratif belleğin 

oluşması bilinçli bir düşünme sürecini gerektirir. Bu süreç içinde değerlendirme, 

karşılaştırma ve bir araya getirme gibi bilişsel işlemleri kullanır. Deklaratif bellekten 

bilgilerin çağrılma işlemi yaratıcı bir süreç olup, yeniden sıralama, yeniden yapılandırma ve 

orijinal olanı yoğunlaştırma işlemlerini içerir. Bilginin deklaratif olarak depolanması, bizim 

kişisel algı yapımıza göre ve daha önce edinilmiş bilgilere göre kişiden kişiye farklılık 

göstererek oluşmaktadır. 

Refleksif bellek ise bir işlemin farkedilmeden çok sayıda tekrarı sonucu zaman içinde 

birikerek oluşur. Bilinçli düşünme ya da karşılaştırma,değerlendirme gibi kognitif işlemler 

gerekmeden refleksif bellek oluşur ve genellikle kelimelerle ifade edilmez. Bazı algı ve motor 

yeteneklerin kazanılması, gramer gibi bazı kuralların öğrenilmesi refleksif bellek ile 

olmaktadır. Refleksif öğrenme için asosiye ve asosiye olmayan öğrenme biçimleri örnek 

gösterilebilir. Pek çok işlemde her iki bellek ve öğrenme biçimi de yer alır. Örneğin araba 

kullanmak başlangıçta deklaratif bellek ile gerçekleşirken bir zaman sonra refleksif belleğe 

geçer ve artık araba kullanma kuralları her kullanışta sözcüklerle ifade edilmez, kısaca 

otomatikleşir. 
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Kısa süreli bellek 

Kısa süreli belleğin birkaç şekli vardır. Anlık diyebileceğimiz kısa süreli belleğe örnek olarak 

görsel olaylarla ilgili resimsel bellekten söz edebiliriz. Bu bellek şeklinde görsel uyarıları 

izleyen ard-hayaller vardır. Kişi bir cisme bir süre baktıktan sonra o cisim görme alanından 

çıkarılsa bile, bir süre daha bu cismin hayali gözünün önünden silinmez ve kişi bazı ek 

ayrıntıların farkına varır; sanki görmeye devam eder. Ancak, bu belleğin süresi çok kısa olup 

çoğunlukla bir saniyeden azdır. Süreyi uzatmak için, görsel uyarının parlaklığını arttırmak 

ya da bakma süresini çoğaltmak gerekir. Anlık görsel belleği sağlayan mekanizma gözün 

sinir tabakası nöronlarındaki fiziksel değişimlerdir. 

 

Biraz daha uzun süren kısa süreli bellek, sinir hücreleri arasındaki uyarıcı devrelerde bir 

süre devam edip giden elektriksel aktivite aracılığı ile gerçekleşir. 

Kapalı devreler şeklinde olan ve uyarıcı tepki oluşturan nöron zincirlerinde sinir akımları 

tekrar tekrar dolaşır (ongoing neuronal activity) ve bu kapalı devrelerde akım dolaştıkça, o 

şey anımsanır. Akım tükenince o şey unutulur. İngiliz ruh bilimci Alan Baddeley bu 

belleği çalışma belleği olarak adlandırmaktadır. Bu bellek türü için verilebilecek tipik bir 

örnek, yeni öğrenilmiş yedi rakamlı bir telefon numarasını anımsayabilmektir. Kısa süreli 

belleğin ortalama kapasitesi de yedi birimliktir (5 – 9). 

  

Görüldüğü gibi kısa süreli bellek beyne iletilen bilgilerin giriş bölümünde, bir tampon 

görevini yerine getirmektedir. Alınan bilgiler (görüntü, sözcük veya sayısal bilgi) ilk önce 

kısa süreli bellekte işleme tabi tutularak gerektiğinde uzun süreli belleğe iletilmektedir. 

Uzun Süreli Bellek 

Uzun süreli bellek, kısa süreli bellekteki nöron zincirlerinde akan elektriksel aktivite gibi 

dinamik olaylara bağlı değildir. Çünkü böyle olsaydı nöronal aktivite geçici olarak 
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durdurulduğunda, belleğin de tümüyle silinmesi gerekirdi. Örneğin, derin bir anestezi 

verildiğinde, beyine az oksijen gittiğinde ya da beyin soğutulduğunda kişinin geçmişini 

tümüyle unutması gerekirdi. Fakat bu durumlarda yalnız kısa süreli bellek bozulmakta, uzun 

süreli bellek ise sağlam kalmaktadır. Bu bakımdan uzun süreli belleğin, dinamik değil, plastik 

değişiklikler sonucu oluştuğunu düşünmek daha doğrudur. 

 

Plastik belleğin temelini koşullu ya da koşulsuz reflekslerden gelen sinyallerle değişebilen 

protein molekülleri oluşturur. Böylece beyinde moleküllerden oluşmuş bir dilin ya da 

gramerin varlığından söz edilebilir. Yeni protein molekülleri sadece uyarılar (öğrenme) ile 

oluşmaz, kalıtsal olarak da oluşur. Bir bakıma canlılar kalıtsal olarak eğitilirler. Kalıtsal 

eğitim kusurlu olduğunda, akıl hastalıklarından ve davranış bozukluklarından söz ederiz. 

Moleküler düzeydeki değişiklikler dışında uzun süreli belleğin gelişmesi için nöronlarda 

şekilsel değişiklikler de oluşmaktadır. Bilindiği gibi, bir sinir hücresinden diğer sinir 

hücresine kimyasal ve bunun sonucu olarak da elektriksel uyarıların geçtiği kısımlara sinaps 

denir. Öğrenme nöronlar arasındaki sinapsların sayısında artma; unutma ise sinaps 

sayısında azalma yapmaktadır. 

 

Bellek Sistemi  

Bilginin alınmasıBeyinde dikkat ve yoğunlaşma işlemlerini beyinde iki bölgede incelemek mümkündür. Beynin ön 

(frontal) bölümünde daha soyut, arka (parietal,oksipital) bölümünde görsel, işitsel ve motor yeteneklerin işlenmesi ile 

ilgili bilgiler alınmaktadır ve işlenmektedir. Alınan bilginin tanınması, daha önceki bilgilerle karşılaştırılması 

yapılarak olur. Tanıma işlemi beyinde derin yapılarda olmak üzere farklı işlevlere yönelik farklı yapılarda 

gerçekleşir. Bilginin daha sonraki işlemlerinin başlaması aşamasında beyinde bir biçimde tutulması gerekmektedir. 

Bu, kısa süreli belleğin tekrarlama işlemi ile gerçekleşir. Bu bilgi tutulamıyorsa ya alımında bir bozukluk vardır ya da 

yeni alınan bilgi bir öncekileri silmektedir. 

Bilginin işlenmesi  

Bilginin kodlanması sırasında, bilginin işitsel yönleri yüzeysel ya da otomatik, kavramsal 

ya da semantik yönleri derin analiz yapılarak işlenir. Bazen bu analiz sırasında sözel bilgi 

görüntü halini alır ya da tam tersi olur. Her zaman bilgiler kodlanarak işlenmez, bazen 

değişmeden belli bir form haline dönüştürülerek kullanılır. Bununla bilginin miktarının 

azaltılması mümkündür. Bilginin ilgili olduğu kavramlar ya da yapıyla ilgili olarak 
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bağlantısının kurulması da üçüncü basamağı oluşturur. Bu bağlantı kurma işlemi 

sırasında beyin kabuğunun (korteks) değişik bölümlerindeki sinir hücreleri senkron olarak 

aktive olmaktadırlar. 

 

  

Bilginin depolanmasıBilginin uzun süreli saklanması, geçici bellekten kalıcı belleğe dönüştürülmesi işlemine 

konsolidasyon denmektedir. Kaza sonrası görülen geriye dönük unutma olayında yeni bilgilerin konsolidasyonun tam 

olmamasından kaynaklanan yeni olayların unutulması görülür. Depolama, özellikle iki taraflı temporal lop hasarında 

bozulur. Bellek kayıtları bir kez oluşup hep aynı kalan yapılar değildir ve sürekli yeni kayıtlar ile birlikte tekrar tekrar 

organize olurlar. 

Bilginin hatırlanması 

Bellek kayıtlarının kullanılabilmesi için tekrar aktif olmaları gerekmektedir. Geri çağırma 

işleminde de temporal lop ve iç yapıları önem taşımaktadır. Bazen bilginin saklanmasında 

bir bozukluk yok iken geri çağırma işlemi bozulabilir. Bellek kayıtlarının geri 

çağırılmasında doğru ve yerinde olanların seçilmesi önemlidir. Tarama işlemi dediğimiz 

bu basamakta bir bozukluk varsa konfobulasyon dediğimiz kontrol dışı yanlış sözel 

yanıtların oluşumu ortaya çıkar. Kişi tam doğru olanı bulamadığından o an geri gelen 

bilgiler neyse onları ifade eder. Tarama işleminin bozulması, bellek kayıtlarının 

zayıflamasında da görülür. Bu durum sıklıkla beynin ön bölümü olan frontal lobun 

hasarında görülür. Her iki beyin yarı küresinin birbirinden ayrıldığı durumlarda da sol 

beyin yarı küresi, diğer beyin yarı küresinden tam bilgiyi alamadığından yine aynı durum, 

konfobulasyon görülmektedir 

Sonuç olarak bellek ve öğrenme değişik biçimlerde olmaktadır ve belli aşamalarda 

gerçekleşmektedir. Bu işlemler sırasında beyinde farklı sistemler ve yapılar bir arada 

çalışmaktadır. İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi ve davranışlarının gelişmesinde bu 

sistemler yer almaktadır. 

BilgisayarlarSistem olarak incelersek; insan, dış dünya ile ilişki kurabilen, dış dünyadan gelen uyarıları 

değerlendiren, bunlara anlamlı cevaplar veren bir sistemdir. İnsan dış dünyadan gelen uyarıları beş farklı kanal ile 

alır. Gözler görür, kulaklar işitir, burun koklar, dil tadar ve deri dokunur. Bu şekilde toplanan uyarılar beyne iletilir. 

Beyin bu verileri işler. Veriler birbiri ile ilişkilendirilir, bilgi haline getirilir ve saklanır. 

Bilgisayarların veri toplama kanalları biraz daha değişiktir ama aynı işlevler 

bilgisayarlar için de söz konusudur. Klavye ile veri girişi yapılabileceği gibi, seri ve 

paralel çıkışları ile bilgi alış verişinde bulunulabilir. Son zamanlarda onsuz 

yaşayamayacağımıza göre, fareyi de veri girişi tarafına koymak gerekir. Gelen veriler 

bilgisayar içinde işlenir ve saklanır. 



 
34 

 

Bilgisayarların yapısını, birbirinin üzerine oturan katlardan oluşan bir binaya 

benzetebiliriz. En alt katlar donanıma aittir. Donanımın üzerine yazılım katmanları, 

daha sonra da veri katmanı gelir. 

Donanım Bu katlardan sadece donanım fizikseldir; elle tutulur, gözle görülür. Donanım kendi içinde birkaç kata 

yayılır. Günümüz bilgisayarları elektronik temellidir. Bu nedenle en alt kat, elektronik devreler katıdır. 

Bilgisayarcıların 200 MHz gibi sayılarla bahsettikleri, elektronik katmanının çalışma hızıdır. 

Elektronik devrelerin üzerinde doğru / yanlış gibi iki değer alabilen mantık devreleri 

vardır. Hepimizin her gün binlerce defa yaptığı evet / hayır, doğru / yanlış kararları, 

bu devrelerde yapılmaya çalışılır. Mantık devrelerinin ikili değerli olması, sadece bu 

günkü teknolojiden dolayıdır. Daha fazla durumlu mantık devreleri olsaydı gene de 

bilgisayarlarımız çok fazla değişmeyecekti. 

Donanımın bir üst katmanında artık daha işlemsel yapılar yer almaya başlar. Bu 

yapılar arasında bilgilerin depolandığı bellek, verilerin işlendiği işlemci, dış dünyaya 

açılan pencere olan girdi çıktı birimleri sayılabilir 

YazılımDonanımın bir üstüne baktığımızda artık elle tutulan yapılar bitmiştir. Nasıl kişilik, bellek elle tutulamazsa, 

yazılım katmanları da elle tutulamaz. En alt yazılım katmanı işletim sistemidir. İşletim sistemini bilgisayarımızın 

karakteri olarak düşünebiliriz. Birkaç işletim sistemi adı vermemiz gerekirse MS-DOS, MS-Windows, Unix 

sayılabilir. 

İşletim sisteminin üzerinde uygulama yazılımları yer alır. Uygulama yazılımları, bizim 

bilgisayar kullanarak iş yapmamızı sağlayan yazılımlardır.  

Bunların arasında Excel gibi tablolama, Word gibi kelime işlemciler sayılabileceği gibi 

bir muhasebe, ya da mühendislikte kullanılan bir çizim yazılımı sayılabilir. Bu arada 

bilgisayar oyunlarının da bu sınıf içinde olduğunu belirtmek gerekir. 

Veri 

En üst katmanda veriler yer alır. Bilgisayardaki en değerli öğe bir çoğumuzun 

düşündüğünün tersine donanım ve yazılım değil verilerdir. Bir şanssızlığın 

bilgisayarınızı kullanılamaz hale getirdiğini düşünün. Eski donanım ve yazılımınızın 

aynısını tekrar satın alabilirsiniz, ama verilerinizi satın alamazsınız. Bu nedenle verilerin 

sık sık kopyalanıp, kopyaların emin bir yerde tutulması önerilir. Bu duruma tam bir 

benzetme olmasa da hafızasını kaybetmiş bir insanı düşünebilirsiniz. Bu gün için 

beyindeki bilgileri, bilgisayarlarda olduğu gibi, bir dış ortamda saklama olanağımız 

yoktur. 
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Bellek 

Bilgisayarda bellek bir raf sistemine benzer. Her rafın bir numarası vardır. Bilgiyi 

saklamak için önce bir raf seçilir ve bilgi rafa konur. Daha sonra bilgiye gereksinim 

duyulduğunda rafın numarası verilerek bilgi geri alınır. Bilgiye ulaşmak için rafın 

numarasının bilinmesi şarttır. 

Bilgisayarda bellek, ekonomik nedenlerle bir hiyerarşik yapı oluşturur. Bellek hızlandıkça 

pahalılaşır. En hızlı ve en pahalı bellek, işlemcinin içindeki “register” bellektir. Register 

kısa süreli veri tutmak için kullanılır. Örneğin üç sayıyı toplarken, önce ikisini toplayıp, 

sonuca üçüncü sayıyı ekleme işleminde ara sonucun register’da tutulması ve işlem biter 

bitmez register’in boşaltılması, register kullanımı için uygundur. Register’ları 

RAM(random access memory) bellek izler. RAM de register’lar gibi geçici olarak bilgi 

tutar. İşlemcinin üzerinde çalıştığı veriler ve bu veriler ile ilişkili olabilecek veriler 

RAM’de tutulur. İşlemci veri ile işini bitirince RAM’deki veriler de uzun süreli bellek olan 

diske yazılır. Hem register hem de RAM bilgiyi elektronik olarak tutarlar. Bilgiye erişim 

de elektronik hızlarda olur. Bu avantajlara karşı RAM’in kötü bir tarafı vardır. Elektrik 

olmadan hatırlayamadığından dolayı elektrik kesildiğinde içindeki bilgiler kaybolur 

Disk, RAM’a göre çok daha yavaş olmasına karşın hiyerarşide uzun süreli bilgi 

saklanabilecek bir ortamdır. Bundan başka bilginin disk gibi manyetik ortamda 

saklandığı teyp ve disketler vardır. Bunlar bilgiyi manyetik olarak sakladıkları için daha 

yavaştırlar. Ayrıca manyetik ortamlar dışında optik ortamlarda bilgi saklamak olasıdır. 

Bunun en güzel örneği CD-ROM’lardır. 

Bilgisayar Ağları  

İşlemci, bellek, çevre birimler gibi çeşitli donanım elemanları ve işletim sistemi ve 

uygulama programları gibi oldukça kapsamlı yazılım elemanları içeren bir bilgisayar 

sistemi oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu karmaşık yapıdaki bilgisayar sistemleri bir 

bilgisayar ağı yaratacak şekilde birbirine bağlandığında ortaya çok daha karmaşık 

yapılar çıkmaktadır. Bir bilgisayar ağının genel görünümü şekil 7’de verilmiştir. Burada 

aslında tek bir bilgisayar ağı olmadığını, birbiri ile gerek hiyerarşik gerek başka 

yapılarda ilişkilendirilmiş bir çok bilgisayar ağı olduğunu vurgulamak gerekir. Şekilde 

görüldüğü gibi bu ağlar birbirine tekrarlayıcılar, köprüler ve yol atayıcılar ile 

bağlanmışlardır. 

Tasarımcılar karmaşık yapıdaki sistemleri, biraz da doğayı gözlemleyerek, ya hiyerarşik 

yapıda, ya da bundan daha basit bir yapı olan katmanlı yapıda tasarlamaktadır. 
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Buradaki genel amaç, bir sistemi meydana getiren alt sistemler ve alt sistemler 

arasındaki karmaşık arabirimlerin sayısını azaltarak tüm sistemin genel tasarım ve 

üretim karmaşıklığını azaltmaktır. Katmanlı yapıların karmaşıklığı, hiyerarşik yapıların 

karmaşıklığından daha azdır. Katmanlı yapılarda alt sistemler arasında sadece iki 

arabirim ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek bilgisayar sistemlerinin gerek 

bilgisayar ağlarının tasarımında katmanlı yapılar tercih edilmektedir. 

Bir bilgisayar ağını oluşturan donanım ve yazılım 

elemanları, işlevleri açısından katmanlar halinde organize edilmektedir. Burada bir alt 

katmanın bir üst katmana verdiği servisten söz edilebilir. Servis aslında alt katmanda 

tanımlanmış ve üst katman tarafından kullanılmakta olan bir işlevden ibarettir. Bu 

servislerin kullanılmasında geçerli temel kural şöyledir. Birbirine komşu olan üç katmanı 

önce i-1 i ve i+1 olarak numaralandıralım. Orta katman i, sadece alt katman i-1 ve üst 

katman i+1’de tanımlanan servislere erişebilir, daha alttaki ve üstteki katmanların 

servisleri i tarafından kullanılamaz. Bu kuralın temel nedeni katmanlar arasındaki 

ilişkileri en aza indirmektir. 

Benzer yada aynı katmanlı yapıda olan iki sistem, veya iki bilgisayar arasında, aynı 

seviyedeki iki katman arasında bir protokol tanımlanabilir. Katmanlar arası bir protokol, 

her iki katmanın birbiriyle bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayacak kuralların tümünden 

oluşur. Katmanlar arası sanal olarak tanımlanabilecek bilgi alışverişi, gerçekte bilginin alt 

ve üst katmanlar aracılığı ile bir sistemden diğer sisteme aktarılması sayesinde 

yapılabilmektedir. 

Bilginin gerçekten iki sistem arasında belirli bir formda aktarılması, bu sistemlerin en alt 

katmanı olan fiziksel katmanlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bir sistemin katmanlı 
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yapısı, katmanların arabirim işlevleri ve katmanlar arası protokollerin tümü bilgisayar 

ağları terminolojisinde bir bilgisayar ağı mimarisi olarak anılmaktadır. 

Bilgisayar ağ mimarileri arasında ISO OSI referans modeli, TCP/IP, IBM’in SNA, DEC’in DECNET vb. mimariler 

sayılabilir. Burada sadece güncel olduğu için internet’i ayakta tutan TCP/IP ağ mimarisinin özellikleri kısaca 

tanıtılacaktır. 

TCP/IP ağ mimarisi basit olarak dört katmandan oluşmaktadır. En eski bilgisayar ağı 

mimarisi olan TCP/IP ağ mimarisi, bilgisayar ağlarındaki gelişmelerin önemli bir 

bölümünü oluşturan Arpanet/İnternet araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda elde 

edilmiştir. Yaklaşık olarak 2000 RFC belgesi, bu mimariyi oluşturan tüm protokolleri ve 

yapıları tanımlar. 

TCP/IP ağ mimarisi katman yapısı, en üst katmandan en alt katmana doğru, katmanların 

çok kısa işlevsel tanımlarını da içerecek şekilde şöyledir. 

Katman 4. Uygulama (Application) katmanı : Ağı kullanan uygulama programları ve 

bunlar arasındaki FTP (dosya aktarımı), TELNET (uzaktaki bilgisayarlara erişim ve 

login), HTTP (World Wide Web erişimi) vb. protokoller ve uygulamalar bu katmanı 

oluşturmaktadır. 

Katman 3. Aktarım (Transport) katmanı : Uçtan uca hatasız mesaj gönderme bu katmanın 

görevidir. TCP ve UDP protokolleri bu katmandadır. 

Katman 2. Ağ (Internet) katmanı : Veri paketlerinin iletimi, ağ içinde farklı yollardan 

yollanması ve tıkanıklıkların idaresi bu katmanın görevleri arasındadır. Internet’in doğru 

ve etkin çalışmasını sağlayan en önemli katmandır. IP ve ICMP protokolleri bu 

katmandadır. 

Katman 1. Ağ erişim (Network access) katmanı : İletim ortamının fiziksel özellikleri bu 

katmandadır. Birbirine doğrudan bağlı iki nokta arasında iletim, bu katmandaki tanımlar 

çerçevesinde yürütülür. 

Buraya kadar beyin, sinir sistemi, bilgisayar ve bilgisayar ağları konusunda genel bilgiler 

verilmiştir. Amaç bunlar arasında bir karşılaştırma yapabilme zemininin hazırlanmasıdır. 

Beyin Bilgisayar KarşılaştırmasıBeyin ve sinir sistemini bir bütün olarak alıp bilgisayarlar ve bilgisayar iletişimi ya 

da ağları ile benzerliklerini saptamak veya karşılaştırmak başlangıçta radikal görünebilir. Bilindiği gibi bilgisayarların 

ilk ortaya çıktığı zamanlarda ve daha sonraları, bilgisayarın insan beyninin işlevlerini yerine getirip getiremeyeceği 

açısından devamlı olarak bir değerlendirilmesi yapılmış, bu değerlendirmede hız, bellek kapasitesi, işlevsel zenginlik, 

zeka v.b. kriterler kullanılmıştır. Bilgisayarların keşfedildiği ve üretildiği ülkelerde ve ülkemizde 70’li yılların 

başında ortaya atılan bilgisayar sözcüğünden önce, elektronik beyin sözcüğünün sıkça kullanıldığını görüyoruz. Alt 

başlıklarda beyin-bilgisayar karşılaştırması, beyin/sinir sistemi-bilgisayar/bilgisayar iletişimini de içine alacak şekilde 
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genişletilmekte ve bu iki ayrı yapının birbiriyle bir benzerliğinin olup olmadığı yapısal ve karmaşıklık yönünden 

incelenmektedir. 

Yapısal KarşılaştırmaBeyin ve sinir sisteminin bilgisayar ağı benzeri bir katman yapısının olup olmadığını anlamak 

için çok erken olduğu rahatlıkla söylenebilir. Beyin ve sinir sisteminde bir katman yapısı eğer tanımlanabilir ise, bu 

yapıda bir fiziksel katman olduğu açıktır. Fiziksel katmanı oluşturan temel öğeler beyin, beyincik, omurilik, 

gangliyonlar, nöronlar, aksonlar ve miyelin hücreleridir. Bu fiziksel katmanda elektriksel ve kimyasal sinyaller 

iletilmektedir. 

Fiziksel katman üzerinde katmanlı bir yapı var olup olmadığı, var ise kaç katman 

olduğu, katmanların işlevlerinin ve katmanlar arasındaki servis ilişkilerinin neler 

olduğu günümüzdeki açık sorulardır. Acaba katmanlar arasında belirli protokoller var 

mıdır? Bu protokollerin özellikleri ve karmaşıklıkları nelerdir? Katman başına kaç 

protokol vardır? Protokollerin işleyişi, örneğin zamanlaması ve güvenilirliği nasıldır? 

Tüm bu sorulara cevap vermek için henüz çok erkendir. 

Bilgisayar ağlarında tekrar ediciler (repeaters) fiziksel katmanda çalışmakta, sinyal 

gücünü arttırarak sinyalin uzun bir mesafeye taşınmasını sağlamaktadır. Çünkü hat 

üzerindeki kayıplar dolayısıyla sinyal gücü zayıflamaktadır. Bunlara iki yönlü 

amplifikatörler olarak bakılabilir. Beyin ve sinir sisteminde ise tekrar edicilere benzer 

yapıları miyelin hücreleri (Schwann hücreleri) ve aksonlar oluşturmaktadır. Miyelin 

hücrelerine bir cins dağıtık tekrarlayıcılar gözüyle de bakılabilir. 

Bilgisayar ağlarında köprüler (bridges) veri bağı katmanında çalışmakta, veri 

çerçevelerinin veri bağı katmanındaki adresler açısından filitrelenmesini ve akışının 

denetlenmesini sağlamaktadır. Beyin ve sinir sisteminde benzer yapıları gangliyonlar 

ve nöronlar oluşturmaktadır. Gangliyonlar aksiyon potansiyellerinin bir cins dağıtım 

ya da anahtarlama merkezleridir. Yol atayıcılar (routers) ağ katmanında çalışmakta 

ve veri paketlerinin ağ katmanındaki adresler açısından filitrelenmesini ve akışının 

denetlenmesini sağlamaktadır. Beyin ve sinir sisteminde benzer yapıları yine 

gangliyonlar ve nöronların oluşturmakta olduğu düşünülebilir. Fakat katmanlı bir 

yapının var olup olmadığı bilinmediğinden aradaki farklar tam olarak açık değildir. 

Karmaşıklık 

Ölçüt olarak karmaşıklığı daha iyi bilinen bir bilgisayar ağı olan internet’in karmaşıklığı göz 

önüne alınabilir. İnternet günümüzün en karmaşık bilgisayar ağı ya da bilgisayar ağları 

federasyonudur. İnternet’te milyonlarca kullanıcı, milyonlarca adreslenebilir bilgisayar veya 

ağ cihazı bulunmaktadır. Veri sinyallerinin iletim hızı 200,000-300,000 km/sn, verinin 

iletim hızı 10,000-100,000,000 b/sn (ikili/saniye) aralığındadır. Kullanıcıların ya da 
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bilgisayarların aynı anda bağlantı yapabilecekleri bilgisayar sayısı onlu/yüzlü sayılar 

seviyesindedir. Bilgi saklama kapasitesi, bellek kapasitesi olarak giga/tera sekizli 

seviyesindedir. 

Beyin ve sinir sistemine bakılacak olursa en karmaşık iletişim/denetleme sistemlerinden biri 

olduğu söylenebilir. Sinir sisteminde toplam olarak bir ila on milyar nöron olduğu 

varsayılmaktadır. Veri sinyallerinin iletim hızı azami 100 m/sn civarındadır ve ışık hızının 

çok altındadır. Saniyede gönderilebilen ikili olarak veri iletim hızını belirtmek henüz olası 

değildir. Denetlenen hücre ve nöron sayısı ve bunların artış hızı gelişme çağında çok 

yüksektir, ergenlikte belki bir süre sabit kalmaktadır ve daha sonra yaşlandıkça 

azalmaktadır. Toplam sayıların evrim sebebiyle artıp artmadığı tartışma konusudur. 

Nöronların aynı anda bağlantı yapabilecekleri nöronların sayısı onbinli sayılar 

seviyesindedir. Bellek kapasitesinin canlılar arasında farklılıklar gösterdiğini, fakat bir 

bilgisayarda olduğu gibi kesin değerlerle henüz ölçülemediğini belirtebiliriz.Tüm bu 

karmaşıklık karşılaştırmalarında, farklı ölçütler kullanıldığında farklı sonuçlar elde edildiği 

açıktır.Beyin ve sinir sisteminin tüm özelliklerinin, iç yapısının ve nasıl çalıştığının 

günümüzde tam olarak bilinmemesi sağlıklı bir karşılaştırma yapmada sorunlar 

doğurmaktadır. Diğer taraftan, bilgisayarlar ve bilgisayar ağları belirli bir evrim içinde 

insanlar tarafından tasarlanmakta, üretilmekte ve çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla en ince 

detaylarına kadar bilinmektedir. Benzer bir detay bilgi artışı beyin ve sinir sisteminde de 

sağlandığında çok daha sağlıklı bir karşılaştırma yapma mümkün olabilecektir. 

 

 
 

“Aklın Gözü (Mind’s Eye)” Görsel Algıyı etkiliyor !. 
Vanderbilt Üniversites’nde yapılan yeni bir araştırma, “aklın gözü” ile gördüğümüz olarak nitelendirilen zihinsel 

imgelerin doğrudan görsel algılamamızı etkilediğini ortaya koymuştur!… 

Vanderbilt Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma üyesi Joel Pearson, kısa süreli hafızayı oluşturan imgeler 

yani beş duyu çerçevesinde algıladığımız düşünceler, geleceğe dair algılamalar hakkında önyargı oluşturmakta, peşin 

hüküm vermemize yol açmakta olduğunu açıklıyor ve şöyle devam ediyor: “Bu araştırma, bir şeyi tasavvur-hayâl 

etmek, hem onu hayâl ederken hem de daha sonrasındaki görüşü-vizyonu değiştirmekte olduğunu kesinlikle 

gösteren ilk araştırmadır. Bu araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar önemli. Çünkü, bu sonuçlar, algıyı 

şekillendirebilecek yukarıdan aşağıya şeklindeki beklentilerin ya da daha önceki deneyimlerin hatırlanması 

yoluyla potansiyel bir mekanizma ortaya koymaktadır.” 

Çok iyi bilinmektedir ki, güçlü bir algısal deneyim, bir kişinin daha sonraki bakış açısını değiştirebilir.Şimdi bir 

düşünün… Mesela, mutfağınızda istenmedik bir hayvan, örneğin bir fare gördünüzde ne olur? Her bir toz topağında 
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ya da her bir karanlık köşede aniden fare görür olursunuz ya da gördüğünüzü zannedersiniz!. O zaman, bir şeyi bir 

kere hayâl etmek, düşünmek ile etrafınızdaki şeyleri algılamanızda değişiklik yaratma olasılığı var mıdır?… 

Bu çalışmanın içinde yer alan Doç.Dr. Frank Tong şöyle açıklamada bulunuyor: “Sizler, bir şeyin sizi etkilemesi 

için, onu10 kere ya da 100 kere düşünmeniz, hayal etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Ancak, araştırma 

sonuçlarımız, uygun koşullarda, sadece bir tek anlık düşünce bile algıladığınız dünyayı önemli ölçüde 

değiştirebilir!.”Düşüncenin-hayal edilenin algılamayı nasıl etkilediğine dair basit şeklideki deney şu şekilde 

gerçekleşmiştir:Önce denek, boş bir ekrana bakıp yeşil rengi hayal eder. Daha sonra denek, bir gözü yeşil diğer göz 

kırmızı renkte olan gözlük takar ve ekrana her bir gözü ayrı renkteki iki camın ardından bakar. Denek, ne kadar fazla 

yeşil rengi hayal ederse, o kadar yeşil rengi algılayıp, görmektedir. Bu deney, bir kişinin hayal ettiğinin gelecekte 

göreceklerini nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. (Bu deney, makaledeki grafiğin altında anlatılmaktadır.) 

Çok benzer ve daha detaylı olan deney de şöyle gerçekleşir: 

Deneklere basit kalıplarda beynin ana görsel alanında resmedilen yatay ve dikey ince şeritler hayal etmelerini 

söylerler. Daha sonra bilim insanları, deneklerin bir gözüne yeşil yatay kesik kesik, rendelenmiş gibi bir desen ve 

diğer gözlerine de kırmızı dikey desen göstererek, “binocular rivalry” diye anlatılan iki gözün aynı anda 

kullanılması ile oluşturulan iki gözü ve algılamalarını birbiri ile karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma sırasında, denek, 

dönüşümlü olarak her bir gözünün önünde kendisine gösterilen görüntüleri algılar… Denekler genel olarak 

kendilerine gösterilmeden önce kendi hayâl ettikleri imgeleri gördüklerini belirtirler ki bu durum, araştırmacıların 

hipotezini kanıtlamaktadır. 

Buna ek olarak yapılan diğer deneylerde ise, belirli bir deseni deneklerin daha uzun zaman dilimi içinde seyrettikleri 

ya da hayal ettiklerinde algıda daha güçlü değişimlerin olduğu da tespit edilmiştir. Pearson, son olarak şu şekilde bir 

açıklamada bulunuyor: “Son zamanlardaki insan beyninin görüntülenmesi konusundaki ilerlemelerle, bir şeyi 

hayâl ettiğinizde görsel beyninizdeki kısımların yanmakta ve orada bir faaliyet olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, zihinsel imgeleme yani tasavvur etme ile aynı şeyi görmenin oldukça fazla örtüştüğünü kanıtlayan 

çok fazla kanıt var. Bizim bu çalışmamız, sadece hayâl edilenin görüntü ile bağlantısını değil, ayrıca hayalin-

tasavvurun doğrudan gördüklerimizi de etkilediğini göstermektedir.” 

Yukarıdaki makalede bilim adamları şunu diyor: Bir tek anlık hayâl-düşünme, daha sonraki algılamalarınızı tümden 

değiştiriyor!!!… Bir şey hayâl ettikten sonra tüm algılamalarımızı o hayâl ettiğimizin rengine boyuyoruz!!!… 

Düşüncelerimiz, hayâllerimiz ne kadar kısıtlı ise algılamamız da o yönde sınırlı olacak demektir!.. Aslına bakarsanız, 

hayâl ettiklerimiz algılarımızı şekillendirirken, algıladıklarımız da hayallerimizi, düşüncelerimizi 

şekillendirmekte!!!… Algılanan hayâlim mi? Yoksa hayâl mi algıladığım?!?!….  AYLİN ER  

 

Kuantum Bilinç : Bilim ve Maneviyatı Uzlaştırma Yolu 
21.ci yüzyıldaki insan düşüncesi; canlı, enerjik bir evrenin içine insanoğlunu sokan yeni bir model üzerinde 

çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Oysa bu ihtiyaç, zaten sahip olduğumuzu boşa harcadığımız bir gereksinim değil; onu 

bilakis şimdiki pozisyonumuza getiren araçlar üzerinde geliştirebiliriz. 

Kabaca şu şekilde çevrilen bir doğu atasözü vardır: “Eşeğinize ön kapıda binebilirsiniz, fakat ona evinizin içinde 

biner miydiniz?’’ 

Bir başka deyişle, belirli bir istikamete vardığımızda yolculuğa devam edebilmek için çoğu kez bir geçiş yapmamız 

gereklidir. Bu bağlamda, şu anda durduğumuz noktaya ulaşmamıza yardım eden  bilimsel ve dinî düşüncenin engin 

bilgi temeline müteşekkir olmalıyız. Yine de, şimdi ilerlememiz zorunlu. Deepak Chopra’nın ‘’Bilinç ile Bilim ve 

Din Arasındaki Savaşın Sona Ermesi’’ yazısında yazdığı gibi; nasıl ilerlediğimiz muhtemelen bilinç anlayışımızda 

yoğunlaşmıştır. 
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Fiziksel cihazımız muhteşem; herbirimizin realitesini oluşturan yaklaşık 100 milyar hücreli, neredeyse tüm nöronları 

doğduğumuz gün belirlenmiş bir biyoelektrik kuantum bilgisayarını taşıdığımızı gözönüne alın. Buna rağmen; bu 

olağanüstü ‘’realite şekillendiricisi’’, evrimsel tarihimiz boyunca muazzam algısal değişimden geçirilmiştir. Bu 

önemli birleşme anında gereken şey, bir diğer bilinç değişiminin katalizörüdür. Bu, kuantum biyoloji alanındaki 

keşifler sayesinde  meydana gelebilir ve Ervin Laszlo tarafından daha önceki bloglarında vurgulanan fikir; sahip 

olduğumuz bilinç şeklinin muhtemelen ‘’kuantum uyumun’’ sonucu olmasıdır. 

İnsan bedeni; beyin, beden ve sinir sistemi boyunca molekülleri, hücreleri, organları ve sıvıları bağlayan binlerce 

karşılıklı reaksiyonun ve işlemin sabit akışıdır. Yakın bir zamana kadar tüm bu sayısız karşılıklı reaksiyonun doğrusal 

bir sırada, koşucunun sopayı bir sonraki koşucuya vermesi gibi işlediği düşünülmüştü. Halbuki, kuantum biyoloji ve 

biyofizik’teki en son bulgular keşfetmiştir ki; tüm yaşayan sistemlerin içinde aslında muazzam derecede bir uyum 

vardır. 

Yoğun bilimsel inceleme aracılığıyla keşfedilmiştir ki, kuantum uyum’un bir şekli biyolojik uyarılmalar ve biyofoton 

emisyonu olarak bilinen yaşayan biyolojik sistemler içerisinde işlemektedir. Bu şu manaya gelmektedir: Metabolik 

enerji; elektromekanik ve elektromanyetik uyarılmalar şeklinde saklanmaktadır. Enerji ve çok zayıf elektromanyetik 

sinyallerin dönüşümü yoluyla oluşturmaktan ve uzun-sıralı düzeni sürdürmekten sorumlu olanlar, bu uyumlu 

uyarımlardır. 

Fritz-Albert Popp, neredeyse 20 yıllık deneysel araştırmadan sonra biyofotonların yaşayan sistem içerisindeki uyumlu 

bir elektrodinamik alandan yayıldığı varsayımını öne sürdü. Bu; etkili bir şekilde, her bir yaşayan hücrenin uyumlu 

enerjinin bir biyofoton alanından yayıldığı ve yankılandığı manasına gelmektedir. 

Eğer her bir hücre bu alanı yayıp dışarı veriyorsa, o zaman tüm yaşayan sistem; yankılanan bir alanla, 

heryerde birden bulunan yerel olmayan (non-local) bir alanla etkidedir. 

Ve o, yaşayan sistemin iletişim kurduğu biyofotonlar vasıtasıyla olduğu için; o halde baştanbaşa yakın enstantane 

haberleşme vardır. Ve bu, Popp’un iddia ettiği gibi; ‘’Kuantum uyum’’ diye bahsedilen uyumlu biyolojik 

organizasyonun da temelidir. Biyofizikçi Mae-Wan Ho; insan bedeni dahil, yaşayan organizmanın ‘’en çılgın 

rüyalarımızın ötesinde’’ nasıl uyumlu olduğunu, bedenlerimizin iletişim, rezonans ve uyumun kusursuz vericisi 

olan likit kristal formu tarafından nasıl oluşturulduğunu anlatmıştır. 

Tüm yaşayan biyolojik organizmalar sürekli olarak bir uyum ve iletişim alanını oluşturan ışık radyasyonlarını 

yayarlar. Dahası biyofizikçiler, yaşayan organizmaların kuantum dalga formları tarafından yayıldıklarını 

keşfetmişlerdir. 1998 yılı kitabı ‘’Gökkuşağı ve Solucan: Organizmaların Fiziği’’nde Ho, gözle görülebilir bedenin 

sadece organizmanın dalga fonksiyonunun en yoğun olduğu yerde olduğunun bilgisini vermektedir. 

Görünmez kuantum dalgalar herbirimizden yayılmakta ve tüm diğer organizmaların içine sızmaktadır. Aynı 

zamanda her birimiz, kendi oluşumumuzun içerisine karışmış her diğer organizmanın dalgasına da sahiptir… 

Bu olağanüstü yeni keşif, aslında dalga etkileşimlerinden (bedenlerin buluştuğu yerde) oluşan yerel olmayan (non-

local) kuantum alan içerisindeki her bir yaşayan varlığı pozisyonlandırmaktadır. Bu nedenle her bir kişi birbiriyle 

yalnızca empatik bir ilişkide değil; birbine karışıktır. Nörobilim, kuantum biyoloji ve kuantum fizik şimdi 

bedenlerimizin yalnızca biyokimyasal sistemler değil; sofistike yankı yapan sistemler olduğunu gözler önüne sermek 

için yakınlaşmaya başlıyorlar. 
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Bu yeni keşifler zamansız bağlantılı bilincin bir formunun fiziksel-bilimsel temele sahip olduğunu gösteriyor. O daha 

da fazlası, belirli ruhani veya ortak TEK’liğin transandantal hallerinin yeni bilimsel paradigma içinde mantıklı bir 

temele sahip olduğunu ispatlıyor. 

Eğer eşekten inmeyi arzu ediyorsak, ilerdeki yeni yolumuzun bilim ve maneviyatı bağdaştırmak için bir yere sahip 

olduğunu keşfedeceğiz. Her iki dünyanın da en iyileri üzerine odaklanmalıyız: Çekişme ve rekabete değil, 

dayanışmaya bağlan. 

Yazan: Dr. Kingsley Dennis, sosyolog ve yazar, ‘‘Arabadan Sonra’’ kitabının ortak yazarı 

Çeviren: Esin Tezer 

 

 

Beyindeki Beyaz Maddenin Önemi 
Beyin yarı kürelerinin üzerinde beyin kabuğu (korteks) denilen gri hücrelerden oluşmuş, kıvrımlı bir kısım vardır. 

Beyin kabuğunun iç tarafı nöronların aksonlarının beyaz sinir liflerinden (miyelin) oluşmuş, çok yoğun bir tabakayla 

kaplıdır. Nöronların aksonlarının oluşturduğu bu topluluklara “beyaz madde” denir. Sinir lifleri sinir hücreleriyle 

beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kurarlar. 

Beynin beyaz maddesi bilim insanlarınca pasif bir rol sergilediği düşünülürken, yeni bir çalışma ile bu beyaz 

maddenin öğrenmeyi ve bazı zihinsel hastalıklarda etkin rol aldığı ortaya çıkmıştır. Beynin gri madde ile kaplı kısmı 

(nöronlardan oluşan) her ne kadar beynin düşünen ve hesaplayan kısmı olsa da, beyaz madde ile kaplı olan 

kısmı (miyelin-kaplı aksonlardan oluşan bölüm) nöronlar arası sinyalleri ve beyin bölgelerinin birbiri ile düzgün 

bağlantı kurup çalışmasını kontrol eder. 

Nöronların çevresinde oluşan kılıf olan “miyelin” adlı madde, kısmi olarak doğumda oluşmakta ve 20li yaşlarına 

kadar da kademeli olarak oluşmaktadır. Miyelin maddesinin gelişme süreci ve gelişmeyi tamamlama derecesi zeka, 

öğrenme, özdenetim (gelişme çağındakilerin genellikle pek sahip olamadığı) ve bazı zihinsel hastalıklar; mesela 

şizofreni ve hattâ yalan söyleme hastalığı gibi hastalıklar üzerinde etkilileri vardır. 

Beyindeki gri madde, yoğun nöronal hücre gövdelerinden-nöron hücrelerinin karar verme kısımları- oluşmuş beynin 

üst tabakasıdır. Bu kısmın hemen altında hemen hemen insan beynin yarısını kaplayan beyaz madde denilen kısım 

bulunmaktadır. Beyaz madde, her biri uzun, başlı başına tellerden (aksonlardan) ki, her bir akson beyaz yağlı madde 

olarak bilinen miyelinlerden oluşan milyonlarca iletişim kablolarından oluşmaktadır. Bu beyaz kablolar, beynin bir 

bölgesindeki nöronları diğer bölgelerdeki nöronlara bağlamaktadır. 

http://www.sciam.com/article.cfm?id=white-matter-matters 

National Institute of Mental Health’de nörobilimci Jay Giedd’in araştırmasına göre, 21 yaşına kadar kullanılmayan 

nöron bağlantıların yüzde 0.7’si her yıl düzenli olarak yok ediliyor. En son noktada ise ergenlik gri maddenin yüzde 

15’ini yok ediyor. Buna paralel olarak beyaz madde, 35 yaşına kadar büyüyecek olan miyelinin kalınlaşmasıyla 

çoğalıyor. Sinir fiberlerini çevreleyen bu koruyucu zar ne kadar kalınsa, sinir akışının iletimi de o kadar hızlı oluyor. 

Bundaki herhangi bir değişim de skleroza, yani kireçlenmeye neden oluyor. 

Çocuklara kıyasla daha az bağlantıya, ancak daha fazla miyeline sahip olan ergenlerde öğrenme kapasiteleri daha 

düşük, ancak daha hızlıdır. Bu nedenle beynin çok bağlantı kuracak şekilde sürekli dış uyarılarla beslenmesi 

gerekmektedir. Yetişkin olduklarında, yani belki 25 yaşına doğru beyinlerinde 100 milyar hücre, kortekste de 100 

trilyon bağlantı olacaktır. Jay Giedd’in en önemli keşfi, nöron gelişimi ve budamasının aynı zamanda ve çizgisel bir 

doğrultuda olmadığını ortaya koymasıydı. 

http://www.sciam.com/article.cfm?id=white-matter-matters
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Bunlar etap etap, bölge bölge, kafatasının arkasından önüne doğru ilerliyor, duyumsal-motor bölgelerde başlayıp 

rasyonel düşüncenin merkezi olan frontal kortekste sona ererek, bazı alanları diğer yerlere kıyasla daha erken 

olgunluğa ulaştırıyorlar. Nöron ağları, riskleri değerlendirmemizi, davranışlarımızın sonuçlarına katlanmamızı, plan 

yapmamızı, öncelikleri belirlememizi, felsefe yapmamızı… kısacası bizi sağduyulu olgunluğa ulaştıracak her tür 

davranış ve düşünceleri geliştirmemizi sağlıyor. 

http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=1413 

 

Bu bilgilerden ulaşacağımız sonuç, nöron ağları, riskleri değerlendirmemizi, davranışlarımızın sonuçlarına 

katlanmamızı, plan yapmamızı, öncelikleri belirlememizi, bizi sağduyulu olgunluğa ulaştıracak her tür davranış ve 

düşünceleri geliştirmemizi sağlıyor. Bundan dolayı da nöron bağlantıları, iletişimi ve hızı bilginin edinilmesinde, 

bilginin ortaya konmasında ve depolanmasında oldukça önemli. Dolayısıyla, yapılması gerekli olan, öncelikle bu 

faaliyetin en etkin şekilde oluşmasına yardımcı olacak besinlerin tüketilmesi ve beyinde oluşan kavram tekrarı 

şeklindeki çalışmanın gerçekleştirilmesidir. 

 

Beyinde Konuşma Merkezleri 
İnsan beyin korteksinde konuşma sürecinde rol verilen birbiri ile irtibatlı iki alan vardır. 

Wernicke alanı: Dış dünyadan (görme, işitme vs.) ve 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. 

Broca alanı: Bu kısım motor konuşma bölgesidir. Bu bölge beynin alın (frontal) kısmının korteksinin arka tarafında 

bulunur. Kelimelerin ve kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu bölgeye, Wernicke 

http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=1413
http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=1413
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alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler aktarılır. İşte Broca alanı bu düşüncelerin 

kelimelere dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır. 

Broca alanını hükümet sözcüsüne benzetebiliriz. Nasıl ki sözcü, bakanlar kurulunda alınan kararları en son hâliyle 

halka ilân eder. Ancak bu kararların son hâline ulaşılıncaya kadar birçok iş yapılmıştır ve son hâlini vermek kolay 

olmamıştır. İşte Broca alanına en son kararın getirilmesi işlemi, sebepler açısından çok kompleks sistemlerin 

çalışmasını gerektirmektedir. 

Eğer Broca alanı tahrip olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna karar verir, ancak kelimeleri seçemez, mânâlı 

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. 

AFAZİ 

Genel Bilgiler 

Normal bir konuşma için kişinin söyleneni anlaması ve düşündüklerini kelimelerle ifade edebilmesi gerekir. Buna 

okuma ve yazma aracılığıyla yapılan iletişimi de ekleyebilir. Böylece, konuşma sözlü ve yazılı iletişimi kapsayan bir 

fonksiyondur. Kuşkusuz, bunun için kişinin uyanık, mental durumunun normal, konuşmayı bozacak derecede duyusal 

veya motor bir yetersizliğinin bulunmaması gereklidir. İşte bütün bu koşulların tam olmasına karın hastanın 

konuşması bozuksa bu duruma afazi veya disfazi adı verilir. 

Serebral hemisferlerden biri konuşma, yazma ve okuma gibi fonksiyonları üstlenmiştir. Bu hemisfere dominan veya 

major hemisfer denir. Karşı hemisfere ise dominan olmayan (non-dominant) veya minor hemisfer adı verilir. Sağ 

elini kullananların hemen hepsinde, solakların da büyük bir çoğunluğunda sol hemisfer dominandır. 

Kişinin kendi ve çevresindekilerin söyledikleri ile yazılı sözcükleri anlaması konuşmanın duyusal kompanentini 

oluşturur. 

Dominan hemisferde bu görevi yüklenen bölge gyrus temporalis superior’un arka bölümünde yeralan Wernicke25 

alanıdır. Bu alan işitme korteksinin bitişiğindedir. Yazılı dilin anlaşılması için de yine sol hemisferde gyrus angularis 

ve gyrus supramarginalis ve bağlantılarının sağlam olması gerekir. 

Konuşmanın motor yönü, diğer bir deyişle konuşmanın anlamlı seslere dönüştürülmesi işlevi ise yine sol hemisferde 

g. frontalis inferior’da yeralan Broca alanında gerçekleşir 

Afazi Tipleri 

Klinikte en sık görülen afaziler Broca afazisi, Wernicke afazisi ve bunların ikisine ait belirtileri birlikte gösteren total 

veya global afazidir. 

Broca afazisi : Motor afazi veya ekspresiv afazi de denir. Lezyon Broca alanı ve çevresindeki kortikal ve subkortikal 

yapıları içeren anterior Rolandik yerleşimli bir lezyondur. 

Broca afazisine tutuk (non-fluent) afazi adı da verilir. Ağır şekillerinde hasta hiç konuşamaz. Daha hafif şekillerinde 

birkaç kelime veya grameri eksik olan kısa cümle parçacıkları söyleyebilir. Buna telgraf şeklinde konuşma denir. Bir 

kısmında dua ve şarkı gibi konuşmanın otomatik yönüyle ilgili beceriler bir ölçüde korunmuş olabilir. 
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Hasta söyleneni ve yazılanı anlar. Fakat yazı yazması bozulmuştur. 

Hasta düşündüğünü söyleyememekten ötürü sıkıntı içindedir. Konuşmaya çalışırken yaptığı yanlışların da 

farkındadır. 

Lezyon motor kortekse yakın olduğundan Broca afazisi çok sık olarak sağ hemiparezi ile birliktedir. 

Wernicke afazi : Eskiden sensorel afazi veya reseptiv afazi adı da verilen bu konuşma tipinde lezyon Wernicke alanı 

civarındadır, yani böyle bir hastada beynin arka bölümünde bir lezyon düşünmelidir. 

Bu tip afazinin önde gelen özelliği hastanın söyleneni anlamamasıdır. 

Bazı kısa emirleri anlayıp yerine getirse bile daha karmaşık, birkaç kademeli emirleri anlamaz. Hasta kendisinden 

yeni bir şey istendiği zaman yine ilk söylenen şeyi yapar. Bu ilk emre takılma haline perseverasyon denir. 

Wernicke afazisi, Broca afazisinin tersine, akıcı (fluent) bir afazidir. Hasta bol ve akıcı bir şekilde konuşur. Fakat 

başkalarının söylediğini anlamadığı gibi kendi söylediğini de anlamaz. Konuşması anlamsızdır. Bir kelimenin yerine 

yanlış bir kelime kullanır (verbal parafazi) veya o dilde bulunmayan anlamsız kelimeler icat eder (jargon, neolojizm). 

Bu konuşma şekli şizofrenlerin konuşmalarını hatırlattığından kişi akıl hastası sanılabilir. 

Hasta yazılı metni okuyup anlayamaz. Yazı yazabilir, fakat yazısı konuşması gibi anlamsızdır.Söyleneni tekrarlama 

ve objeleri adlandırma bozuktur.Hastalar konuşurken yaptıkları yanlışların farkına varmazlar. 

Global afazi: Total afazi adı da verilmektedir. Hastanın anlaması, konuşması, yazması, okuması, söyleneni 

tekrarlaması ve objeleri adlandırması hep birlikte ve değişik derecelerde bozulmuştur. 

Total afazi genellikle a.carotis interna veya a. cerebri media tıkanmaları gibi dominan hemisferde büyük bir alanı 

içine alan lezyonlarda görülür.Tabloya hemipleji ve hemiparezi de eşlik eder. 

İletim afazisi : Kondüksiyon afazisi de denir.Konuşmanın anlama yönü ile ilgili bölgeyi Broca alanı ile birleştiren 

fasciculus arcuatus adı verilen lif demeti ve anguler girusu içine alan lezyon sonucu ortaya çıkar. 

Bu afazi tipinin en önde gelen özelliği söyleneni tekrar etmenin çok bozuk olmasıdır. Buna Wernicke afazisinin bazı 

unsurları değişik derecelerde eşlik edebilir.Hasta literal parafazik yaklaşımlarla konuştuğu için konuşma tutuktur; ilk 

bakışta Broca Afazisi ile karıştırılabilir. 

 

Kuantum Bilgileri Işığında Rezonans !… 
Uzun zamandır üzerinde inceleme yaptığım ve önemle durmaya çalıştığım bir konu var: 

Rezonans.  Kelime olarak bile söylendiğinde (ister yüksek sesle ister içinizden) anlamını taşıyor: 

Titreşim. Hem bilimsel yönden önemi büyük, hem de günümüzdeki bir takım ruhsal ve enerji boyutundaki 

çalışmalara açıklayıcı niteliğinde ışık tutan bir konu.  

Kuantum keşfinden sonra önem kazanmaya başlayan Rezonans, bazı sırları, gizemleri açıklamada önemli rol 

oynuyor. 

Mühendislikte “genliğin sonsuza gitmesi” deniyor. 

Periyodik olarak bir nesneye salınım uygulayınca, normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarı “genlik”tir. 

Eğer bu genlik o nesnenin doğal frekansına eşit olursa genlik sonsuza kadar artar işte buna REZONANS denir. 

Frekans ise 1 saniyedeki titreşim sayısıdır. Her cismin, her maddenin, her organın, kısacası tüm sistemin bir frekansı 

vardır. Yani evren titreşen canlı bir organizedir. Böylelikle sabit gördüğümüz tüm madde âlemi titreşen canlı bir 

organizedir. 
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Şimdi, uygulanan kuvvetin frekansı, uygulanan nesnenin frekansı ile aynı olursa, frekansın büyüklüğü artar buna 

REZONANS denir. 

Bu kadar teknik bilgi yeterli sayılır bence. Bir kaç örnek verip daha sonra asıl konuya gelmek istiyorum. 

Yani fiziğin spritüellik ile nasıl bütünleştiğini anlamak adına. Kuantumun keşfinden sonra bu çok daha kolay oldu. 

Görünmeyen evrende olup bitenlerin keşfi, artık bir takım gerçekleri gözler önüne seriyor. 

Rezonansa en büyük örnek Deprem olayıdır. 

Depremlerde binaların yıkılmasına neden olan da rezonans olayıdır. Salınımlar binanın doğal frekansına eşit 

olduğunda, bina artan genliğe ve bunun neden olduğu gerilime dayanamayarak yıkılır. 

Deprem pek olumlu bir örnek olmasa da, anlama bakımından en önemli açıklayıcı örneklerdendir. 

Rezonansın hayatımıza çok büyük katkıları olan iyi yanları da var: 

Elimizdeki radyo frekansı, radyo istasyonundaki alıcının frekansı ile çakıştığı vakit, genliğin artması sonucu, radyo 

yayını almaya baslar. Aynı şey, TV ve cep telefonları için de geçerli örnektir. 

Kuantum Düşünce Tekniğinin Temeli de Rezonansa Dayanıyor 

Günümüzde popüler hale gelen ve binlerce yıldan beri pozitif düşüncenin günümüze uyarlanmış hali olan, Kuantum 

Düşünce Tekniği’nin amacı ve temeli de buna dayanıyor bir bakıma. 

Belli bir düzen ile belli sayıda söylenen söz ya da üretilen düşünce sizi değiştiriyor. Düşünce sisteminize yerleşmiş 

sizi olumsuz yönde etkileyen bir takım takıntılı düşüncelerin, kalıpların yıkılmasına yol açıyor. 

Her düşüncenin bir frekansı var, siz tüm varlığınızla kabul etmiş olduğunuz ve hayatınıza geçirmeyi istediğiniz 

hayalleri, istekleri, planları cümle halinde ne kadar tekrarlarsanız, ne kadar güçlü imajine ederseniz, evrenin ruhu 

sevgi enerjisi ile REZONANS’a giriyorsunuz ve düşünce sisteminizdeki değişim, sizin kaderinizi değiştirmeye 

kadar  gidebiliyor. Hemen olmuyor ama zamanla değişim gerçekleşiyor. Eskilerin deyimiyle “kırk kere söylersen 

olur”, “iyilik yap denize at, kimse bilmese mevlam bilir” “iyi düşün iyi olsun” “hayırlı olsun”  pozitif düşünce 

kalıplarının bir bakıma açıklaması buna dayanıyor. Bu yeni bir şey değil, insanoğlu varolduğu sürece pozitif 

düşüncenin önemini destekleyen binlerce söz, deyim, kutsal metinler ve akışlara rastlamak mümkün.“”Sen o insan 

hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. 

Senin gönlün değişirse, dünya değişir” Şems-i Tebriz bunu bin yıl önce söylemiş. Gönlünün bunu istemesi ve 

değişmesi gerektiğini önemle vurgulamış. İnsanların gönülleri kalpleri değişmediği sürece de dünya değişmeyecek. 

İlahi Rezonans Durumu 

Bu, edilen dualarla da ilgili. Bazı duaların belli sayılarda söylenmesi, duanın kabul görmesi ile doğru orantılıdır. 

Çünkü siz gerçekleşmesini istediğiniz ve bunu dua yoluyla Yaradan’a ilettiğiniz kelimeleri, benimsemiş ve tüm fizik 

hücrelerinize, düşünce sisteminize kabul ettirmiş oluyorsunuz. Yani tüm benliğinizle kabul ettiğinizin yayınını yani 

titreşimini yapmış oluyorsunuz. Bu titreşim benzer benzeri çeker kanunu vasıtasıyla İlahi Sevgi Titreşimiyle 

rezonansa geçiyor. 

Kalp gözünün açılması, anlayışın değişmesi, Yaradan ile bütünleşme…. Zikir ile yapılan dualar ve Mantra ile yapılan 

meditasyonlar da bunlara örnektir… (bunlar bireysel olarak örnekler) 

Ayrıca zikr’in beyin dalgalarını düzenleyici özelliği de vardır. Pozitif olumlu bir zikr, titreşim sayesinde beynin 

hücrelerini faaliyete geçirmektedir. 

“Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim” (Bakara 152) 

Evrensel sevgi dönüşümünü, Yaradan sevgisinin varlıklar arasındaki iletişimini, titreşimini, en iyi açıklayan 

ayetlerden biridir. Kuantumun bilgileri ışığında rezonans bilgileriyle bunun ne kadar önemli olduğunu da anlamış 

oluyoruz. 
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Eskilerin el alma olayı, ya da günümüzde enerji boyutundaki şifa çalışmalarındaki uyumlanmaların temeli de,  siz 

karşınızdaki kişinin titreşimi, frekansı ile uzaktan ya da yakından, aynı rezonansa girdiğiniz için (niyet ve düşünce) 

uyumlanıyorsunuz. Frekans aynı, niyet aynı, düşünce aynı. Aynı rezonansta titreşimi, ritmi yakaladığınızda güçlü bir 

etki ortaya çıkıyor. 

Frekanslar aynı ise, ve birden fazla ise birlikte titreşerek, diğer titreşimleri de etkiler ve çok güçlü bir REZONANS 

ortaya çıkar. 

Sevgi evrende var olan en büyük rezonans örneğidir. 

Sevgi bir titreşimdir ve Yüce Yaradan’ın sonsuz sevgisi sayesinde evren varlığını sürdürmektedir. 

Gerçek aşk, yani ilahi aşk da, bir rezonans durumudur. 

Huşu halinde olmak, transa girmek de, Allah’ın evrende var olan, her zerreye işlemiş olan yüce sevgi enerji ile 

rezonansa girmektir. 

Yani aynı titreşimsel ritmi yakalamaktır. 

O ritim yakalandığı ve sürekliliği sağlandığı sürece, ilahi aşkla dopdolu olunur. 

İnsan o ilahi enerjiye, sevgi enerjisine ne kadar yoğunlaşırsa, düşüncelerini, bedenini ve ruhunu rezonans durumuna 

getirir. 

Toplu meditasyonlar, dünya barışı için yapılan toplu eylemler, pozitif düşünce meditasyonları, ortak şifa çalışmaları, 

aşk, telepati, telekinezi…. bir orkestrayi dinlerken rezonansa geçmeniz… 

Tüm bunların oluşması için, ortak titreşim ve bütünsel bir enerji alanının oluşması gerekir. Olmaz ise rezonans 

olmaz. 

Yani rezonans boyutuna geçilmesi için, her cismin, her insanın, her düşüncenin ortak olması ve bütünlük 

sağlaması gerekir ki, enerji alanı oluşsun ve etki yapsın. 

Düşünce bir enerjidir fakat yoğunlaştığı zaman maddeleşebilir. Bunu kullanan ya da kullanabilen insanlar (Uri 

Geller*), düşüncesini yoğunlaştırdığında karşısındaki cisim ile rezonansa girerek onu hareket ettirebilir eğip 

bükebilir… 

Işınlama; maddeyi kimyasal çözündürmeye uğratmadan orijinal fizik yapısını koruyarak manyetik rezonans 

enerjisiyle maddenin atom-altı zerrelerinin enerjisine ait ‘n’ boyutunu belirleyen ana vibrasyon hızı üstünde 

değişiklik yaratarak maddeyi farklı bir zaman çerçevesi (fazı içerisine kaydırı ”gravitasyonel bir dalga sapanı 

etkisiyle” uzaktaki alıcı kabine doğru rezonanssal bir çekim etkisi altında kaydırmaktır. gelecekte boyle bir zaman 

deliğinden ışınlanmak mümkün mü? 

100 Maymun Deneyi 

 

1952’de Koshima Adası’nda bilim insanları maymunların beslenmesi için kumların içine tatlı patates bırakıyorlar. Bu 

adanın maymunları da tatlı patatesin tadından hoşlanıyor ama yiyeceklerinin kumlu olması hiç de hoşlarına gitmiyor. 

Ama can boğazdan gelir diyerek kumlu da olsa tatlı patatesleri yemeye devam ediyorlar. 

Bir gün, on sekiz aylık İmo isimli dişi maymun bu soruna bir çözüm buluyor, İmo, tatlı patatesleri en yakın su 

birikintisinde yıkayarak yemeyi akıl ediyor. 

Bu buluşunu annesine de öğretiyor, İmo’nun arkadaşları da patateslerini yıkayarak yemeyi öğreniyor ve kendi 

annelerine de öğretiyor. Bu yeni davranış biçimi bilim insanlarının gözleri önünde, yavaş yavaş maymunlar arasinda 

yayılıyor. 
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1952 ve 1958 yılları arasinda genç maymunlar, beslenmelerini daha zevkli hale getirmek için, kumlu tatlı 

patateslerini yıkamayı öğreniyorlar. Bu daha sağlıklı ve zevkli yeni davranış biçimini çocuklarını taklit ederek 

onlardan yeni bir şey öğrenen yetişkin maymunlar da kazanıyor. Yeniliklere açık olmayan, çocuklar ve gençlerden de 

öğrenilebileceğini düşünmeyen, kendi bildiklerini tekrar eden yetişkin maymunlar ise kumlu patates yemeye devam 

ediyor. 1958’in sonbaharında çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Koshima maymunlarının bir kısmı (diyelim ki 99 maymun) 

artık patateslerini suda yıkayarak yemeyi öğrenmiş oluyor. 

Bir sabah, gün doğarken yüzüncü maymun da patateslerini yıkayanlar arasına katılıyor. İşte o an her şey değişiyor. 

Aynı günün akşamı, adadaki hemen hemen tüm maymunlar, patateslerini yemeden önce yıkamaya başlıyor. Yüzüncü 

maymunun ilave enerjisi her nedense devrim yaratıyor! 

Ama hikâye bitmedi. Bilim insanlarını şaşırtan asıl sürpriz, bu adayla doğrudan bir ilişkileri olmadığı halde, diğer 

adalardaki maymun kolonilerinin de aynı anda patateslerini yıkamaya başlamaları… Yeni bir düşünce ve davranış 

tarzı, toplumları oluşturan fertlerin belirli bir oranı tarafından benimsendiği an, bu yenilik, mesafenin önemi 

olmaksızın zihinden zihne aktarılabiliyor. 

Belirli Sayıda Düşüncenin Değişim Enerjisi mi Etkili? 

Yüzüncü Maymun Fenomeni, bilimadamları tarafından yapılan deneylerden biri. Tabii yüzüncü olması mı etken 

yoksa, doksan dokuz da yeterli mi bilemiyoruz. Yüz canlının oluşturduğu değişim enerjisi, diğer başka yerlerde 

benzer canlıları da etkilemesi çok ilginç. On sekiz aylık İmo isimli dişi maymun’un patatesi yıkaması düşüncesini de 

oradaki herhangi bir bilimin sanının beyninden telepatik olarak almadığı ne malum! Yani onunla rezonansa geçmiş ve 

bilgiyi almış olabilir. 

Belki DNA zincirimizde bu kayıtlı. Böyle bir değiştirme gücü insanlara verildi. Belki bu yüzden tek bir canlının 

yaptığı değil, belli bir sayıdaki canlıların oluşturduğu değişim enerji alanı tüm canlıları etkiliyor. Bu değişim alanı 

rezonans yaratarak değişimi meydana getiriyor. 

Fakat şu da gerçek ki, dünya üzerinde, YENİ yi getirip de önce aşağılanmayan, hor görülmeyen, hatta çok daha ciddi 

işkencelere maruz kalmayan bir insan görülmemiştir. 

Dünya yuvarlak ve dönüyor diyen Galileo Galilei’nun trajik öyküsü, 366 yıl sonra Vatikan tarafından itibarinin geri 

iade edilmesi vb. gibi yüzlerce hayat hikayeleri. 

Önce kabul etmeyen, sırt dönen, hatta uğruna savaşlar yapılan, daha sonra yüz binlerce insanın kabul ettiği öğretiler. 

Bir kişinin değişimi diğerini ve yüzlerce insanın birbirini etkilemesiyle, diğer farklı bölgelerdeki insanların da bundan 

etkilenmesi. 

Bu tamamen bize, enerji alanı içerisinde bir bütün’de yaşadığımızı gösteriyor. Bizler sadece 5 duyumuzla değil, 

görünmeyen enerji dalgaları içerisinde olduğumuzu etkileştiğimizi haberleştiğimizi anlatıyor. Atom altı 

partiküllerinin birbirleriyle ışık hızının 4 katı hızla haberleştiğini biliyoruz. Biz de atomlardan oluşan bir bütünsel 

varlıklarız. 

Yüzüncü Maymun Fenome’ninde yüzüncü maymunun değişimi, başka adalardaki maymunların da bundan habersiz 

olarak aynı değişimi yaşaması, aynı hareketi yapmaları, dünyadaki bir çok soruya da cevap niteliği taşıyabilir. 

Binlerce yıl önce dünyanın bir çok uzak mesafelerinde birbirlerinden habersiz toplumların oluşturdukları yapılar, 

piramitler, yaşayış tarzları, benzer tarafları, icatları arasındaki benzerliklere ışık tutacağına eminim. Burada 

matematiğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aslında matematik öyle derslerde korkulu hale gelen bir sistem 

değil. Tüm yaşayış biçimi, tüm evren, insan matematik ve rakamlar üzerine destekli. 

DNA sarmalımızdan tutun, kromozom sayılarımıza, kan sayımlarımıza, kalp atış sayımıza kadar, her şey belli bir 

düzen matematik sayılarından ibaret. Biri eksik olsa, biri fazla olsa neler olduğunu bilebiliyoruz. 
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Bu yüzden, bu dünyada matematiğin bir düzen içerisinde çok önemli olduğunu görebiliyoruz. 

Belli bir sayının üretilme aşamasında rezonans oluşturması değişime yol açabiliyor. 

Bu yüzden 99 değil de 100. Bunu bilemeyiz. 

Bilimsel araştırmalar her geçen gün, bunu bize kanıtlıyor. 

Bu sadece maymunlarda olan bir durum değildir. 

Yapılan araştırmalarda, Ağustos böceklerinin ve kurbağaların da aynı ritmi yakalayarak seslerini birbirlerine koordine 

ederler. Bitkiler de birbirleriyle bilinçli titreşim halinde haberleşebilirler. 

Ve insanların ruh hallerinin yaydığı titreşimler onları büyük ölçüde etkiler. 

Bu bilimsel deneylerle ispatlanmış durumdadır. 

Dünyanın Rezonansı Schumann Rezonansı 

 

Evrenin her zerresinin bütünsel ya da  organizma durumunda frekansı, titreşme sayısı vardır demiştik. Dünyamızın da 

zemin temel frekansı, ya da kalp atışı vardır. Ve sayısı coğrafi bölgelerde farklılık gösterse de, ortalama ölçüm 

saniyede 7.8 devirdir. Askeri haberleşme sistemi bu frekans üzerine geliştirildi. Dünyanın titreşimi, insanlar üzerinde 

de oldukça etkilidir. Çünkü zaman, mekan anlayışlarımız, kavrama ve düşünce sistemimize büyük bir etkisi vardır. 

Biz zamanı, dünyanın titreşimine göre algılıyoruz. Fakat titreşimdeki değişiklik, zaman kavramımızı da büyük ölçüde 

etkiliyor. Eskiye dayalı, zaman kavramlarımızda değişiklik olduğunu hissetmeye başladık. Çünkü rezonansın yani 

titreşimin algılarımıza ve hislerimize etkisi çok önemli ve büyüktür. Ne kadar hızlı titreşme olursa o kadar süptil 

bağlantılarımız kuvvetlenir, algılarımız ve anlayışımız değişir, hislerimizde büyük ölçüde değişim meydana gelir. 

Çünkü bizler de atomlardan meydana geliyoruz. Dünyanın titreşimi, bizim de titreşimimizi etkilemektedir. 

Son ölçümlerde dünyanın rezonansı, binlerce yıldan beri sabit olandan farklı olduğu görüldü. Ve son raporlara göre 

11 devire ulaştı, yükselmeye devam ediyor. “Zaman hızlandı, gün bize yetmiyor” gibi yorumların açıklaması buna 

dayanıyor. Aslında gün 24 saat, fakat hissedilen 16 saat gibi. Titreşim ne kadar artarsa, soyut evrenle bağlantılarımız 

o kadar yakın hale geliyor. Ruhsallığa daha yakın bir insanlık. Yeni anlayışa sahip, dünyanın yeni titreşimsel 

boyutuna uygun çocuklar doğuyor. Bitkiler ve hayvanlar ise bu titreşime ayak uydurabilen canlılar. Çünkü dünya 

onlara ait, onlar dünya canlıları. Bizler ise dünyada yaşayan bir türüz. Dünya insanlar olmadan da var olabilir, yeni 

yaşam biçimleri ortaya çıkabilir. Fakat insanlar dünya var olmadan asla varolamazlar. 

Yaşayabileceğimiz en uygun gezegene, sanki bizim oyuncağımız muamelesi yapmaktan bir an önce vazgeçmeli, 

onun değişen durumuyla rezonansa girmeliyiz. Çünkü gezegenimiz kendini yeniliyor, değiştiriyor, değişime ayak 

uyduruyor. Artık biz insanların da bunu bir an önce anlaması ve uyum sağlaması gerekiyor. 

Değişim Başladı! 

 

Ekonomik kriz, küresel ısınma, çağın vebası haline gelen stres, teknolojinin gelişmesinin doğaya verdiği doğal 

zararlar, toplumsal sıkıntılar çağımızın en büyük sorunları haline geldi. Aslında bu sıkıntıları insan kendi kendine 

yaratıyor. Toplum yaratıyor. Ortaya korkutucu bir enerji titreşimi yayan düşünce atılıyor. Ve insanlar bundan 

korkuyor. Ortaya atılan düşünce titreşimi ile bir rezonansa giriliyor. Ve korkan insan sayısı arttıkça rezonans olayı 

daha da genişliyor ve ister istemez bir felakete sürükleniyorlar. Kıyamet korkusu, deprem korkusu, 2012 yılı korkusu, 

uzaylıların istilası korkusu, Grip korkusu, Kene korkusu, Ekonomik kriz korkusu, işsizlik korkusu vs. 

Bu korkular ortaya atılıyor çünkü sistemin değişmesi istenmiyor. Herkes uykuda kalsın isteniyor. Sıkı sıkı tutunduğu 

şeyler onu uyutsun, rahatı yerinde olsun isteniyor. Ve insanlar eski sistem neyse ona sıkı sıkı tutunuyor. Ama değişim 
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öyle hızla geliyor ki, her bir darbeyi sancılı hissediyoruz. Bundan 5-10 yıl önceye kadar vurdumduymaz 

davranabiliyorduk. Fakat değişim her canlının kapısını çalmış durumda. 

Canlıların temel ihtiyacı nedir? Barınmak, Beslenmek, Neslin devamı (üremek)… 

En çok korkulan şey : Aç kalmak ve  ölüm (dezenkarne) 

Krizin ana temel noktası bu. 

Aç kalmak korkusu. Ve ölüm korkusu. 

Kimse aç kalmayacak aslında. Bu dünya tüm insanlara yeter ve dünya ana tüm insanları doyurur. Oysa, insanlık, aç 

kalma ve ölüm korkusu yüzünden, ağaçları kesiyor, ormanları yok ediyor, çevreye zarar veriyor, sonucunda da su 

bitiyor, teknoloji havayı kirletiyor, ekolojik sistem parçalanıyor sonucunda yine bize dönüyor. Ortaya kriz çıkıyor. 

Bu değişimde herkes bir panikte. Acaba aç kalır mıyım? Acaba elimdeki mal varlığı yok olur mu? Param biter mi? 

Hastalanır mıyım? Herkes çığrından çıkmış, ben zarar görür müyüm? Paylaşırsam gelirim azalır mı? Ben iyi olayım 

da herkes ne hali varsa görsün endişeleri yaşıyoruz. 

Sırların Sırrı Rezonans mı? 

Tekrar konumuza geri dönecek olursak. Her şey bir enerji. Düşünce bir enerji. Madde bir enerji. Enerji hem titrer 

hem salınır. Evren titreşen salınan enerji bütünü. Ve her şeyin bir titreşme sayısı var. Örneğin insanlar 62-64 Hertz 

titrerler. Hertz, saniyedeki titreme sayısı demektir.  Organların da titreme sayıları bellidir. Ve işin ilginç yanı bir 

karaciğerin, böbreğin kalbin ne kadar titrediği biliniyor. Cihaza giriyorsunuz, bütün vücudunuzu tarıyor ve titreme 

sayılarının farklılığından, azalmasından sorun olduğu tespit edilebiliyor. İşte şifacıların da yaptığı bu. Elektriksel 

akımın geçmediği yerlerde sorun olduğu bazı hassas insanlar tarafından tespit edilebiliyor. Ve oraya şifa verme 

yöntemleriyle, yani elektrik geçmeyen titremesi farklılık gösteren organ ile rezonansa giriliyor. Ve şifacı belli 

düşünce ve niyet ile oradaki titreşimin eski haline dönmesini sağlayıcı şifa yöntemini uyguluyor. Şifa da aslında, 

niyet ile niyeti kabul eden arasındaki rezonanstır. Kabul ettiğiniz anda karşınızdaki insanın düşünce niyeti ile 

rezonansa girmiş oluyorsunuz ve iyi niyet titreşimleri alıyorsunuz. Zihniniz kabul ettiği anda olumlu etki yaratıyor ve 

benzer benzeri çeker kanunu işleme başlıyor. Ve rahatsız organ zamanla iyileşme durumunu gerçekleştiriyor. 

Elbette burada çok önemli bir durum var. Hasta organın titreşim ve rezonans sayesinde 

şifalanması durumu ne kadar gerçekleşse de, kişinin bunu kabullenmesinin uzun sürmesi 

gerekiyor. 

Çünkü yeniden rahatsızlanmak mümkün. Hastalıkların tekrarlanması, zayıflayan kişilerin 

tekrar eski kilolarına dönmesi, sigarayı bırakanların bir gün tekrar başlaması gibi olaylar 

gerçekleşmesi bundan dolayıdır. 

Düşünce yapısı değişmediği sürece, düşüncelerimizin olumlu düşüncelerle rezonans halinde 

olmadığı sürece bu devam etme olanağı taşır. 

Rezonans yani titreşim sadece, organlarda, maddesel alemde işlemiyor. Hani eskilerin deyimi vardır etme bulma 

dünyası diye. Bir olay gerçekleştiğinde, o olayla ilgili olan kişilerin etkileri, evrende bir enerji alanı yaratıyor. Ve o 

enerji alanı asla kaybolmuyor. Çünkü var olan yok olmuyor, yok olan var olmuyor. Sadece dönüşüyor. Bunu artık 

herkes biliyor. Kaybolma yok sadece dönüşme var. İşte o enerji alanı kaybolmuyor ve titreşime devam ediyor. O 

olayın derinliği, insanların o enerji alanını düşünceleriyle beslemeleri ne kadar yoğun ise, olaya sebep olan kişilere 

etki etmesi de muhtemelen kaçınılmaz oluyor. Çünkü sebep sonuç yasası işliyor. Benzer benzeri çeker kanunu işliyor. 

Enerji bütünü, olaya sebep olanlara etki etmeye başlıyor. Ve işte o zaman diyoruz ki, etme bulma dünyası hali 

gerçekleşebiliyor. Yapan kişiye olmasa da, onun soyunu devam ettiren kişilere de etkileri dokunuyor. 

Anadolu’nun pek çok yöresinde, evlerin duvarlarına mavi boncuk, nazarlık gibi cisimler asma adeti nereden geliyor? 
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Acaba gerçekten bilinçli yapılmış bir adet midir? 

Çünkü eşyaların negatifi çekme (kem göz ya da olumsuz bakış) ve sonra da evde başka bir eşya ile rezonansa girerek 

bu enerjiyi yayma özellikleri artık biliniyor. 

Evinize gelen kişilerin sizin hakkınızdaki düşünceleri eşyalarınıza sinebiliyor. Ya da sizin o an ürettiğiniz olumsuz 

bir düşünce, biriyle tartışırken sarf ettiğiniz olumsuz cümleler düşünce formları, eşyalara sinebiliyor. 

Ve bu form dalgaları titreşerek mekanın enerjisi ile rezonansa girerek yayın yapabiliyorlar. Bu yüzden evlere, nazar 

boncukları, bereket duaları asılır, adaçayı otu ile tütsülenir ve olumsuz enerjilerden korunduğuna niyet edilir. 

Çünkü bu işlem yapılırken iyi niyet ile asılan dua ya da nazar boncuğu, orada olumlu bir enerji yayar. Siz bilmeden 

olumlu enerjiyi yüklediğiniz eşyayı kapı girişine ya da evin en görünür yerine koyarsınız. Tüm olumsuz enerjileri 

absorbe edecen, mekanla rezonansa giren olumlu titreşim yayılmaya başlar. 

Aslında rezonans bir çok sırlı olaylara ışık tutuyor. Etme bulma dünyası, ah alma, lanetli yerler, lanetli eşyalar, maji, 

büyü, kem göz, nazar değmesi vs. gibi olaylara bilimsel olarak ışık tutabiliyor. Çünkü rezonansa girdiğiniz herşeyle 

etkileşim halindesiniz. Bu yüzden düşünce temizliğinden bahsedilir. Düşüncen ve niyetin neyse sen de O’sundur. 

Çünkü düşünce titreşir, ve titreşen tüm enerji bütünleri ile iç içesin. Rezonansa girdiğin vakit etkilenmen söz konusu 

olur. 

Bilimsel çalışmalar ilerledikçe, aslında maddeciliğe dayalı bilimin, ruhsallık ile nasıl bütünleştiğini görmek gerçekten 

çok güzel. 

Ve bilimin, kuantum alanındaki çalışmalar sayesinde, ruhsallığı ve bütünselliği, fiziki evrenin dışında, görünmeyen 

evrenin varlığına güngeçtikçe yaklaşması kaçınılmaz oluyor. 

Ve birçok bilinmeyenin, açıklanamayanın temeline açıklayıcı ışık tutuyor. 

Her zaman rezonans halinde kalmak kolay değil hatta imkansızdır. 

Aynı tınıyı, aynı ritmi, aynı titreşimi, aynı rezonansta olma halini sürekli kılamayız. 

Herkesin bir hayatı ve yaşantısı vardır ve bunu devam ettirmek zorundadır. 

Önemli olan, bu bilgilerin, bizim anlayışımıza katkıları ve bilinmeyenlere, soru işaretlerine biraz ışık tutması, az da 

olsa açıklama getirebilmesidir. 

Rezonans bilgilerinin, anlayışınıza katkı sağlaması ve ışık tutması dileği ile. 

Açıklamalar: 

Uri Geller, 20 Aralık 1946’da TelAviv’de doğdu israilli psisik. Kimilerince eşsiz bir medyom olarak nitelendirilir. 

Özellikle, psikokinezi yetenegi sayesinde gerçeklestirdigi, el degdirmeden metal bükme gösterileriyle taninmistir. 

Kaynaklar: 

1- Kuantum Dokunuş Şifa Verme Gücü – Richard Gordon 

2- Eşyaların Gücü Kitabı-Jean Droin 

3-100 Maymun Fenomeni gen bilim sitesi alıntı. 
Kaynak: İndigo Dergisi – www.indigodergisi.com 

Yazar: Kevser Yalçın 

 

 



 
52 

 

Dışsallık gerçek mi? 
Beyinde renk var mı ? 

Beynin özel bölgesi, tıpkı beynin diğer bölgeleri gibi kapkaranlıktır. Orada hiçbir ışık, hiçbir renk yoktur. Beynin bu 

bölgesinde kırmızı, yeşil, sarı renk yoktur. Beyaz yoktur. Rengarenk çiçekli bahçeler, gözümüzü kamaştıran güneş 

ışığının hiçbir yansıması yoktur. Masmavi gökyüzü, yemyeşil ağaçlar yoktur. Kafatasının içi zifiri karanlıktır. 

Gözlerimizden içeriye doğru ışığın girdiğini zannederiz. Oysa, ne gözlerimizin dışında, ne de gözlerimizin arkasında 

ışıktan eser yoktur. 

Renklerin oluşumu, nesnelerin ışığı yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Dış dünyada ışık olmadığına göre, 

renklerin varlığı da söz konusu değildir. O halde “dışarıda” olarak kabul ettiğimiz renkli dünya nerededir? Bu renkli 

dünya, ne dışarıdan bize doğrudan ulaşabilir, ne de beynimizin içinde oluşur. Renkli dünya, bizim algıladığımız 

şeydir. Biz öyle yorumladığımız için bu şekildedir. 

Cambridge Üniversitesi matematik ve teorik fizik bölümünden Peter Russell bu durumu şu şekilde tarif eder: 

“Dışarıdaki” dünyanın, bizim tecrübe ettiğimizden oldukça farklı olduğu gerçeği pek çok kişiyi şaşırtmaktadır. Yeşil 

renkle ilgili deneyimlerimizi değerlendirin. Fiziksel dünyada belirli bir frekansta ışık vardır ama ışığın kendisi yeşil 

değildir. Gözden beyne iletilen elektrik impulsları da yeşil değildir. Orada hiçbir renk yoktur. Gördüğümüz yeşil 

renk, bu ışık frekansına cevap veren zihinde görülen bir niteliktir. Zihnin yalnızca nesnel deneyimi olarak var olur. 

(1) (vurgu orijinaline aittir. 

Bizim “dışarısı” olarak algıladığımız mekanda aslında hiç renk yoktur. Bizim ışık ve renk olarak yorumladığımız 

foton hareketleri, zifiri karanlık bir ortamda gerçekleşen fiziksel olaylardan başka bir şey değildir. 

Renkler, tıpkı ışık gibi, beynin yorumu ile ortaya çıkar. Görüntümüzde var olan aydınlık ve renkli dünya, yalnızca 

bizim bu şekilde algıladığımız radyasyon türlerinin oluşturduğu bir dünyadır. Tüm ışık dalgaları elektromanyetik 

radyasyondan oluşur. 

Bazılarının zararlı, bazılarının zararsız olmasının nedeni ise sahip oldukları dalga boylarıdır.) Yorum tamamen bize 

aittir. 

Bristol Üniversitesi fahri nöropsikoloji profesörü Richard L. Gregory, Eye and Brain (Göz ve Beyin) isimli kitabında 

bu gerçeği şöyle özetlemiştir: 

Işık, kelimenin tam anlamıyla renkli değildir. Işık, parlaklık ve renk algılarını verir. Ama bunu, ancak uygun bir göz 

ve sinir sistemi ile başarabilir. (2) 

Gözde oluşacak bir hasar veya yapısal bir farklılık, gelen fotonları farklı elektrik sinyallerine dönüştürecek ve 

beyindeki görme merkezi aynı özellikte dahi olsa, göz tarafından işlenen sinyaller, aynı cismin çok farklı şekillerde 

algılanmasına neden olacaktır. Renk körleriyle normal görenlerin belli renkleri çok farklı algılamaları ve 

yorumlamaları bundandır. 

Bütün bu açıklamaların ortaya çıkardığı gerçek ise şudur: “Dışarısı” olarak algıladığımız mekan, karanlıktır. Aslında 

karanlık kavramı da aldatıcı olabilir. Orada hiçbir renk yoktur. Cıvıl cıvıl renklerle bize sunulmuş olan üç boyutlu, 

aydınlık dünya tümüyle yanıltıcıdır. Bizim ışık veya renk olarak yorumladığımız foton hareketleri, zifiri karanlık bir 

ortamda gerçekleşen fiziksel olaylardan başka bir şey değildir. Göz de dahil olmak üzere tüm vücudumuz ve üç 

boyutlu, rengarenk bir mekan olarak gördüğümüz tüm maddi alem, bu boşluğun içinde yer alır.  
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Bunu bizim gördüğümüz şekilde yorumlayan, yalnızca beyindir. Ama işin ilginç yanı, tüm bunları algılayan gözün ve 

tüm bunları yorumlayan beynin de zifiri karanlık oluşudur. Işık ve renk, onu yorumlayan beynin içinde de değildir. 

Renk, kişinin algılama biçimi ile ilgili olduğuna göre, bizim algıladığımız dünyanın, başkaları için de aynı olup 

olmadığını bilmemize imkan yoktur. 

Birisi için kırmızı olan bir nesne, belki de bir başkası için farklı renktedir. Onun kırmızı algısı ile kendimizinkini 

kıyaslamamız olanaksızdır. 

Bilinç ve beyin konusunda sayısız çalışması bulunan Tufts Üniversitesi felsefe profesörü Daniel C. Dennett, bu 

gerçeği şu şekilde özetlemektedir: 

Ortak kanıya göre bilim, renkleri fiziksel dünyadan kaldırmış ve yerine sadece renksiz, farklı dalga boylarındaki 

elektromanyetik ışınları bırakmıştır. (3) 

Dennett, bir başka kitabında, renklerin meydana gelişi hakkında ise şunları söylemektedir: 

Dünyada renk yoktur; renk sadece bakanın gözünde ve beyninde oluşur. Nesneler ışığın farklı dalga boylarını 

yansıtırlar, ancak bu ışık dalgalarının rengi yoktur. (4) 

Renk, kişinin dışarıdaki ışığı algılama biçimi ile ilgili olduğuna göre, bizim algıladığımız dünyanın, başkaları için de 

aynı olup olmadığını bilmemize imkan yoktur. Bir başkasının kırmızı olarak gördüğü rengin bizim için de aynı 

kırmızı olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. “Rengarenk” kavramı, belki bizim için milyonlarca farklı rengin bir arada 

oluşu ile ifade ettiğimiz bir kavramdır. Ama bir başkası, çok daha sınırlı sayıda renk netliği ve çeşitliliği görüyor ve 

bunu yine “rengarenk” olarak yorumluyor olabilir. Bizim algımız ile, bizimle birlikte aynı nesneye bakan 

karşımızdaki kişinin algısını karşılaştırma imkanımız yoktur. Biz, aynı şeye baktığımızı zannederiz. Ama belki de 

bizim ve karşımızdaki kişinin algıladığı şey, birbirinden son derece farklıdır. Dış dünyayı algılayış şeklimiz, beş 

duyumuzla sınırlı olduğuna göre, mavinin karşımızdaki kişi için de aynı mavi, kahvenin tadının karşımızdaki kişi için 

de aynı tat olduğunu hiçbir zaman bilemez ve bunu tarif edemeyiz. 

Renk körlüğü, renklerin yalnızca beynimizde oluştuğunun önemli delillerindendir. Bilindiği gibi gözdeki retinada 

oluşan küçük bir farklılık renk körlüğüne sebep olur. 

Bu durumdaki birçok insan, yeşil ile kırmızıyı birbirinden ayırt edemez. Bizim için yeşil olan bir şey, onların 

dünyasında tamamen farklı renktedir. 

Bunun tek sebebi, renk kavramını farklı algılıyor oluşumuzdur. Bizim “yeşil” olduğundan emin olduğumuz bir şeyi, 

karşı tarafın “gri” olarak görüyor olması, onun yanıldığını göstermez. 

Hangisinin doğru algı olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü her ikisi de algıdır ve bunun gerçekliğini test etme ve 

karşılaştırabilme imkanımız yoktur. Yeşil algısı da, gri algısı da kişilerin kendi deneyimleridir ve bu kişisel 

deneyimlerin gerçekliği o kişinin yorumuna kalmıştır. 

Burada varmamız gereken sonuç şudur: Varlıklara yüklediğimiz tüm nitelikler, “dış dünyadaki asıllarına” değil 

beynimizdeki görüntülerine aittir. Bizler hiçbir zaman algılarımızı aşıp, dışarıya ulaşamayacağımız için maddelerin 
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ya da renklerin gerçek varlığını da göremeyiz. Ünlü düşünür Berkeley de bu gerçeğe şu sözleriyle dikkat 

çekmektedir: 

Kısaca, aynı şeyler, aynı zamanda bazıları için kırmızı, bazıları için sıcak başkaları için tam tersi olabiliyorsa, bu 

demektir ki biz yanılsamaların etkisindeyiz ve ‘şeyler’ ancak bizim zihnimizde vardır… (5) 

Avustralya’nın Adelaide Üniversitesi’nde görev yapan Oxford Üniversitesi’nden Gerard O’Brien, bir radyo 

konuşmasında bu konuyla ilgili şunları söylemektedir: 

Dış dünyaya baktığımızda nesneleri renkli olarak görüyoruz ve bu renklerin de gerçekte tüm gördüğümüz nesnelere 

ait olduğunu düşünüyoruz. Ama şu anda, bunun bu şekilde olup olmadığı ile ilgili oldukça ilginç bir soru söz konusu. 

Birçok felsefeci bizim gördüğümüz renklerin, bu renklerin özelliklerinin gerçekte dünyanın içimizde meydana gelen 

temsili görüntüsünün özellikleri olduğunu iddia ediyorlar. Buna göre dünyanın kendisine ait böyle renkler 

bulunmuyor. 

Bu nedenle bizim zihinlerimizin dışında olan, bizim yaşadıklarımızdan bağımsız olan dünya aslında renksiz… Sözün 

gelişi, siz elmaya bakmadığınız zaman yine kırmızı renkte mi? 

Düşündüğümüz zaman dünyanın bizim gördüğümüzü düşündüğümüz renkte olduğunu sanmak aslında bizim şovence 

yaklaşımımız. Çünkü artık bu gezegeni paylaştığımız diğer canlıların farklı renk sistemleri olduğunu ve bazı 

durumlarda renkler arasında bizden daha az ayırım yaptıklarını ve bunun sonucunda dünyayı gerçekte bizim 

gördüğümüzden farklı renklerde algıladıkları görüşünü biliyoruz. Bu nedenle biz dünyayı belirli renklerde görüyoruz, 

fakat belki de hayvanlar farklı renk grubu içinde görüyorlar. Neden şimdi bizim gördüğümüzün doğru olduğunu 

düşünelim? Dünyanın gerçekte sahip olduğu renklerin bizim gördüklerimiz olduğunu nereden bilebiliriz? Belki de 

bunlar sadece, bizim ve yeryüzündeki hayvanların oluşturduğu görüntülerin özüne ilişkin dünyayı kodlamanın iki 

farklı yolu. (6) 

O’Brien’ın konuyla ilgili tespiti, gerçekten de “dışarıdaki gerçekliğin” nasıl bir şey olduğunu sorgulama bakımından 

önemlidir. Bizim dışımızdaki diğer canlıların da dışarıda ışık gördüklerine veya renkleri bizim gibi algıladıklarına 

dair hiçbir delil yoktur. Bizim kanaatimizin en doğru olduğunu gösteren bir bilimsel delile de ulaşmamız mümkün 

değildir. Bu durumda dış dünya ile ilgili yalnızca zanlarımız ve tahminlerimiz söz konusudur. Çünkü dış dünyayı 

bildiğimiz şekilde algılamamız, sahip olduğumuz beş duyuya bağlıdır. 

Kaynak 

1 – Peter Russell, The Primacy of Consciousness, http://www.peterussell.com/SP/PrimConsc.html 

2 – Richard L. Gregory, Eye and Brain “the Psychology of Seeing”, 5. baskı, Princeton Science Library, 5. baskı,  

3 – Daniel C Dennett, Brainchildren, Essays on Designing Minds, The MIT Press, Cambridge, 1998, s. 142 

4 – Daniel C Dennett, Brainchildren, Essays on Designing Minds, s. 142 

5 – George Politzer, Felsefenin Başlangıç 

6 – Natasha Mitchell, Is the Visual World a Grand Illusion?, Radyo Programı, 18 Ocak 2004, 
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AMERİKALI ARAŞTIRMACI BEYNİN DUA EDERKEN 

KENDİNİ YENİDEN PROGRAMLADIĞINI KEŞFETTİ 
Bu makale http://www.kaheel7.com/eng/index.php/secrets-of-quran-a-sunnah/282’den çevrilmiştir. 

Çeviren: Esin Tezer 

Araştırmacı Dr.Newberg dua ederken beyine ne olduğunun, aktivitesinin, muhakemesinin ve performansının üzerinde 

çalıştı. ‘İslami olmayan’ duanın beynin üzerinde sürekli etkilere sahip olduğunu keşfetti. 

Öyleyse farzedelim aynı denemeyi Müslüman bir kişide, o namaz kılarken/dua ederken, Allah’ı överken ve tevazu 

halindeyken yapsak, ne olur? 

Dua etmeye, ruh ve bedenin iyileştiricisi gözüyle bakılmaktadır. Bu manevi olguya inanıyoruz, fakat bazıları onun 

sadece boyun eğme, aşağılanma ve özgürlüğün ele geçirilmesi olduğunu iddia ederek şüpheci olabilirler. Bu maksatla 

zihinlerimizi, dua etmenin beyin (beynin aktivitesi) ve sağlığı üzerindeki etkisi hakkında batılı alimlerin biri 

tarafından yürütülen bir çalışmaya yoracağız. Dikkat edilmelidir ki çalışma, İslam’a ait namaz kılma/dua etme 

üzerinde yürütülmemiştir ve o eğer müslümanlar üzerinde yapılsaydı, sonuçlar o zaman olağanüstü olurdu. 

Budist rahiplerin zihinleri üzerinde meditasyonun etkisini inceleyen bazı bilimadamları, diğer atıl kısımlar 

meditasyondan önce aktif hale gelirken; beyinde aktif olan kısımların da meditasyon halinde atıl olduklarını 

keşfettiler. BBC Haberleri websitesi tarafından yayınlanan bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania 

Üniversitesi’nde bir radyolojist olan Andrew Newberg, “Daha önce olasılığını kimsenin düşünmediği dinleri ve 

manevi konuları keşfetmeye başladığımızda tarihimizde harika bir zaman deneyimlemek üzere olduğumuza 

inanıyorum’’ demiştir. 

Dr. Newberg ve takımı, beyin imajlama teknikleri kullanarak Tibet’teki bir grup Budist rahipler üzerinde onlar 

meditasyon yaparlarken bir saat kadar çalıştı. Newberg; rahiplerin meditasyonun en yüksek haline eriştikleri zaman 

elleriyle ince bir çizgi çizmelerini istedi, bu işlem aracılığıyla beyinde kopya edilebilen kanlarına küçük miktarda bir 

radyoaktif madde enjekte edildi. Bu radyoaktif madde, beyinlerdeki aktif alanlar hareket ettikçe bilimadamlarının 

çözeltiyi görmesine olanak sağlamaktadır. Rahipler meditasyonu bitirdikten sonra, beyinlerin yeni bir imajlaması 

yürütüldü ve daha sonra normal halin durumu ve meditasyonlu olanın karşılaştırılması mümkündü. İmajlar, beyne 

meditasyon esnasında ne olduğu hakkında önemli sinyaller gösterdi. 

 

İnanç Biyolojisi: Psikonöroimmunoloji adı verilen yeni bir bilimle ilgili yeni araştırma, dua etmenin hastalıkları 

tedavi etmenin muazzam gücüne sahip olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca bilimadamları, inançların etkilerini ve 

diğer insanların beyinleri ile mezheplerin etkileri üzerinde çalışmayı deniyorlar ve düşüncelerin belleğinde ne 

düşündüğünüzü teyit ediyorlar. 

http://www.kaheel7.com/eng/index.php/secrets-of-quran-a-sunnah/282'den
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Üst Alan: Dua ederken aktif olmaya başlıyor. Arka Alan: Arka alan, endişeler ve Epilepsi’den sorumlu. Ve en 

önemlisi, dua ederken düşük aktif hale geliyor! Prefrontal Lob: Dua ederken aktif hale geliyor, bu da iyi kararlar 

almaya yardımcı oluyor. Beyin sapı:Dua ederken karmaşık kimyasal işlemler meydana geliyor. 

Dr. Newberg, birisi belirli bir aktivite üzerinde odaklanmak istediğinde her insanda aktif hale gelen bir bölge olan 

beynin önü Frontal Lob’daki aktivite artışını gösterdiğini söyleyerek resimlerin ne olduğunu açıklıyor. Oysa beynin 

arkası olan Paryetal Lob; Paryetal Lob’un aktivitesinde gözle görülür bir azalma gösterdi ve o, bir kişinin yer 

hissinden sorumlu. Bu, ‘meditasyonun yer hissini kaybetmeye yönelttiği’ sözünü teyit etmekte. Dr.Newberg sözü: ‘’ 

Meditasyon esnasında insanlar kendilerinin algılarını yitirirler ve gerçekten de mekan ve zaman hissini yitirirler ve 

bu, tam olarak ne gördüğümüz.’’     

Dua Etmenin Gücü 

Benzer karmaşık etkileşimler, ruhani veya mistik deneyimler olarak adlandırılanlar da meditasyon esnasında 

meydana gelenlerle birlikte beynin farklı alanlarında oluşmaktadır. Dr.Newberg tarafından yürütülen daha önceki 

çalışmalarda ‘’odak noktası’’ duası olarak bilinen yapılırken Francisca rahibelerinin beyinlerinin aktivitesi yürütüldü. 

Gerçek şu ki duanın sözlü olan kısmı beynin kısımlarını aktif hale getiriyor, fakat Dr. Newberg; onun beyinde dikkat 

alanını aktif hale getirdiğini ve yer hissinden sorumlu olanının aktivitesini azalttığını keşfetti. Bu, bilimadamlarının 

ruhani meseleleri incelemelerinin ilk seferi değildi.1998’de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilimadamları kalp 

hastalığı olan bir grup hasta üzerinde çalışınca tedavisel dua etmenin önemi su yüzüne çıktı. Eşi benzeri olmayan bir 

sonucu keşfettiler, hastalar kısa süreli yapılan bir duadan sonra daha az komplikasyondan acı çektiler. 

Taban çizgisindeki ve meditasyon esnasındaki SPECT İmajları. 

 

Beyin İmajlama, yeni konulara pek çok inceleme sağlamıştır. Bu imaj, normal hal (soldaki) ve meditasyon esnasında 

(sağdaki) yeni beyin imajlama tekniği SPECT veya Tek Foton Emisyon Hesaplanmış Tomografisi tarafından 

çekilmiştir. Frontal alandaki aktivitenin nasıl olduğunu farkettiler. Beynin Frontal Lob’u, meditasyon halinde beyin 

aktivitesinin boyutunu yansıtan kırmızı noktalar şeklinde artmıştır. 

Referans: www.andrewnewberg.com 

Taban çizgisindeki ve meditasyon esnasındaki SPECT İmajları. 

 

Bu ikinci resim, normal hali (soldaki) ve meditasyon hali (sağdaki) arasındaki bir karşılaştırmadır. 

Buradaki odak noktası, meditasyon esnasında bu alanın aktivitesinde belirgin bir azalma farkettiğimiz beynin 

Paryetal Lob’unadır. 

http://www.andrewnewberg.com/
http://www.andrewnewberg.com/
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Bu bölgenin yer hissinden sorumlu olduğu farkedilmelidir. www.andrewnewberg.com 

Bu araştırmacı (Dr.Newberg) insanoğlunun varoluşu için inancın çok önemli olduğunu; çünkü onun, onları kadere 

daha adapte ettiğini ve beyin tarafından ortaya atılan sorulara cevap verdiğini teyit etmekte. Budist dua etmenin kan 

basıncını azalttığı, depresyonu ve endişeyi ortadan kaldırdığı ve kalp atışını azalttığı keşfedilmiştir. Bundan dolayı ve 

birkaç Batılı araştırmacıya göre; insanlığın iyi sağ salim olması için dindar olmak ateist olmaktan daha iyidir. 

Nörobilimde bir uzman olan Dr. Andrew Newberg’in websitesinde de teyit ettiği gibi tüm evrenin Tanrı’sına inanma; 

psikolojik ve fiziksel sağlık için kesinlikle gereklidir. Newberg, ‘’Tanrı, Beyninizi Nasıl Değiştirir’’ adlı, kendisi ve 

bir grup araştırmacı tarafından yazılan ve Amerika’da dikkate değer bir satış başarısı elde eden kitabında ‘’Yaratıcıya 

ne kadar derin bağlanırsanız, beyniniz o kadar iyi olacaktır!’’ demiştir. 

Günde 12 dakika dua etme ve meditasyon yapma, yaşlanmanın hastalıklarını geciktirir ve stres ve endişeyi azaltır. 

Teslim olma, ibadet ve dua etme uygulamaları insanoğluna bir nebze huzur, daha fazla sevgi ve sevecenlik verirken; 

ateizmdeki kadere karşı olan kızgınlık ve isyan beyini sürekli olarak tahrip etmektedir. 

Mart 2009’da çıkıyor. 

Önde gelen bir nörobilimadamından çığır açan buluşlar. 

‘’TANRI, BEYNİNİZİ NASIL DEĞİŞTİRİR’’ 

Yazanlar: Dr. Andrew Newberg (‘Tanrı Niye Gitmeyecek’ kitabının ortak yazarı) ve Mark Robert Waldman. 

Nörobilim uzmanları tarafından yazılan, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan yeni bir kitap; 

Pennsylvania Üniversitesi’nde Asistan Profesör, araştırmacı Newberg’e deneyler ve çalışmaların kısa ve detaylı bir 

özetini veriyor. 

Araştırmacı, Tanrı’ya inancın çok önemli olduğunu, onun beynin performansını arttırmak için muazzam bir huzur 

hissi olduğunu keşfetti.İnanç, Alzheimer’a mani olduğu gibi; beynin mekanizmasında da kalıcı değişiklikler yapıyor 

ve kişinin daha iyi bir hayat için etrafındakilere adapte olmasına yardımcı oluyor. 

Dikkat edilmesi gereken, araştırmacının Müslüman olmadığı. Fakat o, kendi deneyimlerinin sonuçlarını SPECT 

teknolojisi aracılığıyla olan beyin çalışmasında tarafsız bir sonuçla yayımlıyor. Referans: 

www.andrewnewberg.com/change.asp 

Araştırmacılar bu kitap boyunca Tanrıya inanmanın insan beyninde daimi değişiklikler yaptığını ve nasıl çalıştığını 

keşfettiler. Daha da fazlası; inanç, beyin hücrelerinin büyük sayısının aniden ölümünden sonuçlanan bunamayla da 

savaşıyor. Zihinsel hastalıklara ilaveten, Parkinson hastalığını da iyileştiriyor. 

İslami Namaz Kılmaya Ne Dersiniz?   

Ne yazık ki, Müslümanların sağlık durumu üzerinde dua etmenin etkisi hakkında benzer hiçbir çalışma yok, fakat 

Allah’ın uygulamamız için bize buyurduğu, Kur’ân okumadan meydana gelen namaz kılma; tevazu ve sakinlik olarak 

nitelendirilmektedir ve bilimadamları tarafından bildirilene göre, kaslar ve kemikler için uygun hareketlere sahiptir. 

İslam’daki namaz kılma, Budizm’deki gibi sadece uygulanan bir dini tören değildir. Birisi özellikle secde 

pozisyonunda Allah’a çok yakın hale gelirken; manalar, ifadeler, hedefler ve Allah’a yakınlık hissine sahiptir. Arka 

taraf sakin hale gelirken, o dua ederken aktif hale gelene, Frontal Lob olarak adlandırılana, önemli bir konuya dikkati 

çekmek istiyorum. Öyleyse, bu ne manaya geliyor? 

http://www.andrewnewberg.com/
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Frontal Lob alanı, yaratıcı düşünme ve karar vermeden sorumludur. Bu sebeple tevazuyla namaz kılma/dua etme, 

insanın kararlarını düzgün bir şekilde almasına yardımcı olur ve bu da namaz kılmanın/dua etmenin işinizdekileri 

halletmenize ve başarılı olmanıza yardım ettiği manasına gelir. Namaz kılmaktan ve onu uygulamaya devam 

etmekten kaynaklanan değişiklikler beyinde muazzam derin düşünceleri (tefekkürü) doğurur. Kişisel olarak ben bu 

değişikliği deneyimliyorum ve hissediyorum ve eğer birine namaz kılmanın faydaları ve ona ne hissettiği hakkında 

sorarsanız; o size psikolojik rahatlık, ağrıların iyileşmesi, denge, huzur ve sakinlik hissi hakkında çok şey 

anlatacaktır. 

Hiç kuşkusuz ki araştırmacılar Tanrıya inanmanın önemini çok iyi bilirler, fakat gerekli olan ne tür bir inançtır? Onlar 

bunu bilmezler ve Kur’ân’dan başka bir yerde de bunu bulamayacaklardır, çünkü GERÇEK TEK DİN İSLAM’DIR 

ve diğer bütün dinler çarpıtılmış, insanca kelimelerle çevrilmiş ve boş inançlarla karıştırılmışlardır. 

Gerçek şu ki, bazı Müslüman araştırmacılar namaz kılmanın zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkisi hakkında 

çalışmalar yaptılar ve namaz kılmanın özellikle camilerde kılınırsa en iyi egzersizlerden biri olduğunu keşfettiler. 

Daha da fazlası, camilere doğru yürüme ve tevazuyla namaz kılma; eklem hastalıklarından koruyor, şeker hastalığını 

tedavi ediyor, damar sertliğini ve kalp krizini önleme gibi pek çok iyileştirici faydaya ilaveten, kan basıncını 

azaltıyor. 

Bir kere daha tekrarlıyorum, İslami namaz kılma, beyin mekanizmasına en çok etkiye sahip ve eğer bilimadamları 

namaz kılma esnasındaki tevazu etkisini gözönüne alsalardı, çarpıcı sonuçları görürlerdi. Diğer yandan Budist veya 

rahiplerin dua etmesi büyük bir etkiye sahip değil, çünkü o, bir inananın Tanrıya yakın olmasını sağlayan gerçek 

tevazudan yoksun ve Kur’ân Kelamı’nın taşıdığı muazzam manalardan da yoksun. Bu da İslami namaz kılmanın 

inananın huzur, tatmin olma ve mutluluk duygusunu arttırdığı manasına gelmektedir. 

Son Söz: 

Değerli dostlarım! Kur’ân’ı okuma ve Allah’ın buyurduğunu uygulama ve kendimize karşı ve Peygamberimiz 

Muhammed’in (s.a.v) ne bildirdiğine karşı itaat etme miskinleriyiz. Neden Dr.Newberg’e namaz kılmanın, nesillere 

tevazuyu anlatmanın, Peygamber’e dua etmenin ve Kur’ân’ı dinlemenin etkisi üzerinde deneyler yürütmesi için bir 

çağrıda bulunmuyoruz? Bu, şüphesiz dünyaya İSLAM’IN HAKİKAT DİNİ olduğunu kanıtlamanın muhteşem bir 

testi olacaktır. Peygamber Muhammed’in (s.a.v) ardından sloganlar atmak yeterli değildir, insanlarla onların idrak 

ettiği şekilde konuşmalıyız ve Batı, bilimsel araştırmanın lisanına güvenmeli. 

Referanslar: 

1.  Tibetli Meditatörlerdeki Beyin Aktivitesinde Meditasyon Etkisi: Frontal Lob’lar, 

http://www.andrewnewberg.com/research.asp 

2.  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1849000/1849897.stm 

3.  Mark Waldman, Andrew Newberg, Ne İnandığımıza Neden İnanıyoruz,  2006. 

5.  Eugene d’Aquili,  Andrew Newberg, Tanrı Niçin Gitmeyecek: Beyin Bilimi ve İnancın Biyolojisi, 2001. 

6.  Andrew Newberg, Tanrı Beyninizi Nasıl Değiştirir, 2009. 

7.  Daniel G. Amen, Beyninizi Değiştirin, Hayatınızı Değiştirin. 

8.  http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro01/web3/Farrenkopf.html 

9. Dua, Beyninizi… Ve Realitenizi Yeniden 
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“Yaşlandık Bizden Geçti” Klişesine Son !!!… 
Yaşı ileri olan insanlar daha önceden bildikleri kişilerin isimlerini hatırlamamaya başladıklarında beyin güçlerinin 

azaldığını düşünme eğilimidedirler. Ancak bu düşüncenin yanlış olduğu gittikçe artan sayıdaki çalışmalarla ortaya 

çıkmakta, ve hatta araştırmacılar, yaşlanan beyinin daha fazla data-bilgi edindiğini ve bu edindiği bilgiyi uzun vadeli 

kullanmak üzere diğer edinilmiş bilgilerle değerlendirmeye çalışması… 

Bu konudaki çalışmalar, “Progress in Brain Research” adlı kitabın yeni basımında yer almakta. 

Bazı beyinler biyolojik beden yaşını ilerlemesi ile gerilemeye başlar. Öreneğin Alziemer hastalığı… Amerikalıların 

%13’ü 65 yaş ve yukarısı bu hastalıkla mücadele etmektedir. Ancak, kitabın yazarı, pek çok yaşı ilerleyen 

yetişkinlerde tek bir noktaya odaklanma yerine (mesela bir ismin hatırlanması ya da bir telefon numarasının 

hatırlanması gibi) decrec derece ilgi odaklanmasını genişlemesi artması gözlenmektedir. 

Bu onlar için moral bozucu olsa da bu durum aslında onlara çok yarar sağlamaktadır. Bu konuyu Harvard 

Üniversitesi’nden araştırmacı Shelley H. Carson şöyle ifade etmekte: “ İlgi odağının genişlemesi, aklın bilinçli bir 

şekilde kullanılmasındaki bilgi miktarının artmasına yol açabilmektedir.” 

Bu konuda şöyle bir çalışma yapılmış: 

Kolej öğrencilerine ve 60 yaş ve üstündeki yetişkinlere içlerinde beklenmedik-bilinmedik kelime ve deyim olan 

makaleler verilerek okumaları istenmiş. 60 yaş ve üzeri yetişkinler, kolej öğrencilerine göre çok daha yavaş 

çalıştıkları gözlenmiş. Genç kolej öğrencileri sabit bir hızda kelimelerin manalarını umursamadan okurken, 60 yaş ve 

üzeri olan yetişkinler, bilinmedik kelime ve deyimlerin neye işaret etmekte olduğunu verilen konuya göre çıkarmaya 

çalışmakta ve bundan dolayı da gençlere göre verilen makaleleri daha yavaş okuyarak, hareket etmekte oldukları 

gözlenmiş. 

Bu gözlem şunu göstermektedir ki; 60 yaş ve üzeri yetişkinler yeni bilgiyi sadece gözden geçirmekle kalmayıp, yeni-

ekstra bilgiyi alıp, işleme de sokmaktalar. Dolayısyla daha sonra bu bilinmedik kelime ve deyimlerin işaret ettiği 

anlamların ne olabileceği sorulduğunda, 60 yaş ve üzeri yetişkinler kolej öğrencilerine göre çok daha başarılı 

olmuşlardır. 

Toronto Üniversitesi’nden psikoloji profesörü ve Rotman Research Institute’nde araştırmacı olan LynnHasher bu 

çalışmayı şu şekilde yorumlamakta; kolejli gençler makaleleri okurken sanki hiç yeni ve bilinmedik kelime ve 

deyimle karşılaşmamış gibi dikkatlerini yeni kelimelere vermeden, ve oyalanmadan okumaları ve 60 yaş ve üzeri 

yetişkinler ise tüm bu ekstra data dediğimiz yeni ve bilinmedik kelime ve deyimleri alıp, muhafaza etmeleri ve 

edindikleri yeni bilgiyi bir başka duruma uyarlayarak, daha iyi problem çözücüler olarak karşımıza çıkmaları. 

Dr. Hasher 60 yaş ve üzeri yetişkinlerdeki daha geniş dikkat ağının gençlere göre bir durumu ve birşeyin dolaylı 

olarak neye işaret ettiğini, anlayabilme olanığı sağladığını bildirmekte ve şunu eklemektedir: “Daha yaşlı insanlara 

neden daha akıllı-arif denildiğinin sebebinin de bu olacağını düşünmekteyiz.” 

Michigan Üniversitesi Institute for Social Research’de araştırma profesörü olan Jacqui Smith, akıllı-arif olmayı şu 

şekilde tanımlar: “Akıllı olmak demek, datayı özümsemek ve datayı en uygun şekilde ortaya çıkarmak 

demektir.” ve şunu ekler: “Eğer yaşı ileri kişiler, herhangi bir durumdan daha çok bilgi çıkarıp, ve bu 

edindikleri bilgiyi nispeten çok daha geniş bilgi ağı dahilinde değerlendirdiklerinde, tabii ki daha çok avantaja 

sahip olacaklardır.” 

Bu makale AylinER tarafından aşağıdaki kaynaktan İngilizce’den Türkçe’ye 

çevrilmiştir:http://www.nytimes.com/2008/05/20/health/research/20brai.html?em&ex=1211688000&en=e03b881d03

d889ac&ei=5087%0A 

 

http://www.nytimes.com/2008/05/20/health/research/20brai.html?em&ex=1211688000&en=e03b881d03d889ac&ei=5087%0A
http://www.nytimes.com/2008/05/20/health/research/20brai.html?em&ex=1211688000&en=e03b881d03d889ac&ei=5087%0A
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Nöral Kodlamanın Alfabesi !.. 
Case Western Reserve University (CWRU) School of Medicine’da Nörobilim dalı Doçent Roberto Fernández Galán, 

nöral ağının mikroskobik yapısının beyin korteksindeki aktivitesini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda anlık nöral 

aktivitelerinin sadece bir “ses***”den ibaret olmadığını bu aktivitelerin oldukça yüksek yapıda sinyaller olduğudur. 

Buradaki matematiksel ölçümler ve bilgisayar çalışmaları göstermektedir ki; nöral ağı, yapısal nöral kalıpların 

kombinasyonlarından oluştuğundan dolayı, bu yapısal nöral sinyal kalıpları, nöral kodlamanın “alfabesi” olarak 

görev yapmaktadır. Bu, tıpkı yazılı bir metnin harf kombinasyonlarından oluşması gibi. Doç. Fernández Galán 

yaptığı bu çalışmadan ortaya çıkan sonucun, beyindeki nöral ağın bilginin ne kadar işlenebileceğinin belirlenmesi 

açısından önemli olduğunu belirtmektedir. 

Bu araştırma, nörobilimi bir sistem içersinde anlamaya yönelik atılan büyük bir adımdır ki bu; nöronların ağ 

oluşturmak için birbiri ile iletişime girdiğinde ya da bağlandığında nasıl davrandıklarını anlamak ve bunun 

neticesinde de beynin bu nöral iletişimi nasıl işlediği ve duyusal düzeyde depoladığı anlamaktır. 

Yukarıda okuduğunuz makale http://www.medicalnewstoday.com/articles/107341.php adresinden AylinEr tarafından 

İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. 

Bu çalışma yukarıda da açıklandığı üzere önemli bir çalışma!… Beyindeki alfabenin çözümlenmesi! Beynin alfabesi! 

Bir düşünelim… İletişim için kullanılan araç olan dil ve bu dilin mekana göre şekillenmesi ve değişkenliği… 

Yaşadığımız dünya üzerinde iletişim için kullanılan bir sürü dilin varlığı… Ancak burada bilimadamları düşüncenin 

alfabesini çözümlüyorlar ki; düşünce dediğimiz ise nöral aktivitenin ve bu aktiviteyi oluşturan nöral ağların 

kurulması ile ortaya çıkan ve her bir nöronun bir harf! olduğu alfabe!.. Evrensel dil, evrensel alfabe!…. 

***beyinin nöral aktivitelerinin yaydığı dalgaların ses dalgası olarak da algılanması… aşağıdaki adresten 

seyredebilirsiniz;http://www.ftunnel.com/index.php/1010110A/025ecfb91c71326f8054b8f9e37e844d536ba0971a1aa

ba652a0fc5df046d4a91e5116aa02996cc115670 

burada açılan pencerede “begin browsing” yazan yere http://www.youtube.com yazıp,”begin browsing“e basıp, 

“you tube” açıldığında da “neuronal activity” yazarak sayfaya ulaşabilirsiniz. 

. 

 

Beynin neden bu kadar Güce ihtiyacı var ?.. 
Yazan: Nikhil Swaminathan   (Bu makale www.sciam.com/April 29, 2008’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

Yeni araştırma beynin bedenin enerjisini neden bu kadar bitirdiğini gösteriyor 

 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/107341.php
http://www.ftunnel.com/index.php/1010110A/025ecfb91c71326f8054b8f9e37e844d536ba0971a1aaba652a0fc5df046d4a91e5116aa02996cc115670
http://www.ftunnel.com/index.php/1010110A/025ecfb91c71326f8054b8f9e37e844d536ba0971a1aaba652a0fc5df046d4a91e5116aa02996cc115670
http://www.youtube.com/
http://www.sciam.com/%20April%2029
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ENERJİ OBURU: Beyin nöronların düzgün bir şekilde fonksiyon görmelerini sağlamak için kayda değer bir 

miktarı, beden gücünün yüzde 20 kadarını kullanır. 

Beynin herhangi bir insan organından daha fazlasını, bedenin toplam yükünün yüzde 20 kadarına tekabül edenini 

kullandığı iyice anlaşılmıştır.  

Şimdiye kadar pek çok bilimadamı, nöronların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamada beynin elektriksel 

impalslar için yakıt sağladığı enerjinin büyük bir kısmını kullandığına inanmıştır. Oysa bu, ortaya çıkan hikayenin 

sadece bir kısmıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal Bilimler Akademisi İşlemleri’ndeki yeni bir araştırma, beynin enerji 

bütçesinin üçte birinin nöronlara yardım etmeyeveya sinir hücrelerini “ateşlemeye’’ veya sinyaller 

göndermeye kullandığına işaret etmektedir. Geri kalan üçte biri, her nasılsa, Minnesota Üniversitesi Tıp Okulu’nda 

radyolojist, ortak-yazar Wei Chen’in çalışmasında da adlandırdığı gibi “önişlemler” veya hücre-sağlığını 

sürdürmek için kullanılmaktadır. 

Araştırmacılar onun aktivite değişiklikleri esnasındaki enerji üretimini ölçmek için Manyetik Rezonans 

Spektroskopi’yle (MRS) beyni imajladıktan sonra sonuçlara varmışlardır. Chen otuz yıldır ortalıkta olan ve farklı 

dokulardaki metabolizmanın ürünlerini takip eden teknolojinin birgün beyin hasarlarını veya tümörlerini veya 

nörodejenaratif hastalıkları (Alzheimer ve Parkinson gibi) erken teşhis etmede yardımcı olabileceğinin 

ispatlanabileceğini söylemiştir. 

Chen ve çalışma arkadaşları MRS’i belirli biçimde sıçan beyinlerindeki hücresel enerjinin ana kaynağını, Adenosin 

Trifosfat (ATP) üretiminin düzeyini takip etmek için kullandılar. MRS vücuttaki belirli elementleri, bu durumda her 

bir ATP molekülündeki üç fosfor atomunu algılamak için programlanan Manyetik Rezonans İmajlama (MRI) 

makinasını kullanmaktadır. Amacı; bilincin farklı seviyeleri esnasında harcanan enerjiyi ölçerek, ATP üretiminin 

beyin aktivitesiyle bağlantılı olup olmadığına karar vermektir. 

Gerçekten de, ATP seviyelerinin beyin aktivitesiyle değişime uğradıkları gözükmüştür.Takım, laboratuar sıçanlarının 

öldürüldüklerinde biraz uyuşturuldukları zamandakinden yüzde 50 daha az ATP molekülleri ürettiklerini fark 

etmiştir. Daha atik olan hayvanlarda bulunan ilave ATP diğer beyin fonksiyonlarına yakıt sağlarken; ATP’nin beyin 

aktif halde değilken üretildiğini söyleyen Chen’in çoğunlukla hücreyi devam ettirme doğrultusunda çalıştığı 

gözükmektedir. Chen tamamen bilinçli olan beyinlerde üretilen ATP’nin geri kalanının diğer aktivitelere bırakılarak, 

yalnızca üçte birinin önişlem fonksiyonları için kullanıldığını tahmin etmektedir. 

Chen, “Önişlem gücü beyin dokusunu canlı tutmak ve beyindeki pek çok biyolojik süreçler ve buna ilaveten 

nöronal konuşmalar için  önemlidir” demiştir. Hücrelerin membranları aracılığıyla yüklenmiş sodyum, kalsiyum ve 

potasyum atomları (veya iyonlar) sürekli olarak boşaltılır, böylece nöronlar ateşlemeyi yeniden yüklerler. ATP, bu 

iyonların hücre membranlarının bir tarafından öteki tarafına geçmeleri için gerekli olan enerjiyi sağlar. Chen, 

hücrelerin içinde ve dışında uygun bir iyonik dengenin sağlanması için yeterli enerjinin olması gerektiğini; eğer 

içeride fazlası sıkışırsa bunun hücrelere zarar verebilen, inmelere (felç) ve diğer durumlara yol açabilen şişkinliklere 

neden olabileceğini  söylemiştir. 

Chen takımın bir kedi beyninin enerji gereksinimleri üzerinde çalışmak için o zamandan beri MRS’i kullandığını, 

kedi görsel olarak uyarıldığında da kedinin sıçradığını söylemiştir. Chen araştırmacıların önümüzdeki sefer, “çok 

yakında“, üzerinde çalışmayı umduklarının insanlar olduğunu demiştir. 

           Beyin Gücü ile Çalışan Oyun 

Emotiv firması, düşünce gücü ile çalışan bilgisayar oyunu yarattıklarını açıkladılar. 

Özel hazırlanmış bir başlığı kafanıza takıyorsunuz ve bu başlık yaydığınız beyin sinyallerini deşifre ediyor ve ekrana 

yansıtıyor. Sizin beyin dalgalarınız bilgisayar ekranındaki oyuna yönlendirilip, aktive ediliyor. Öyle ki yaptığınız 

mimikler bile aynı şekilde ekrandaki oyun kahramanından da yansıyor!!! 

Bu oyunla, ayna nöron işlevi ile bizim düşüncelerimiz bilgisayar oyunundaki sanal kahramandan yansımaktaysa, 

Tümel Bilinç’ten açılımla da bizlerden aynıyla yansıyan yine aynı TEK’in seyri değil midir?Biyolojik beden yapısı 

içinde mahkum olmuş bilinçler için belki de bu oyun bir çıkış noktası olabilir!… 
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 Bu oyunla, biyolojik bedenimizin uzuvlarını kullanmadan da sadece salt düşünce ile kurgulanmış sanal bir oyun 

içinde düşüncelerimiz ile var olabilmenin (sadece biyolojik bedenden ibaret değil, bir bilinç varlık olduğumuz 

düşüncesi ile) pratiğini yapmanın zevkli olacağı kanısındayım. 

 

Kozmoloji’nin Sonu mu? 
Yazan: Lawrence M.Krauss ve Robert J. Scherrer 

Çeviren: Esin Tezer 

Hızlanan evren, kendi başlangıcının izlerini yok etmekte… 

Evrenin tarihi ve büyük ölçekli yapısı hakkındaki bir SCIENTIFIC AMERICAN makalesi yüzyıl önce neredeyse 

tamamen hatalı olurdu. 1908’de bilimadamları galaksimizin bütün evreni oluşturduğunu düşündüler. Ona “ada 

evren”, sonsuz boşluk tarafından çevrelenmiş, tek başına kalmış bir yıldızlar kümesi gözüyle baktılar. Şimdi 

biliyoruz ki galaksimiz, gözlemlenebilir evren içerisindeki 400 milyardan fazla olan galaksilerden bir tanesidir.. 

1908’deki bilimsel ortak görüş; evrenin statik, başı ve sonu olmayan olduğuydu. Evrenin hararetli Big Bang’le olan 

başlangıcından bile hiç şüphelenilmemekteydi. Big Bang’in ilk anlarındaki elementlerin sentezi ve yıldızların 

çekirdeklerinin içi anlaşılmamıştı. Uzayın genişlemesi ve onun maddeye karşılık olan muhtemel eğriliği hayal bile 

edilmemekteydi. Yaradılışın serin kızarıklık sonrasının hayalet gibi olan görüntüsü şayet bütün uzayın radyasyonla 

yıkandığı gerçeğinin bir onayıysa; sonsuzluğu keşfetmek için dizayn edilmiş olmayan, fakat insanlara evlerini 

telefonla aramalarına izin veren modern teknolojilerin gelişimini bekleyecekti. 

Geçen yüzyıl içinde kozmolojiden daha fazla değişen bir zihinsel araştırma alanını düşünmek zor ve değişim bizim 

dünyaya nasıl baktığımızı değiştirdi. Fakat gelecekte bilim, geçmişte deneye dayalı var olmuş olan bilgiden daima 

daha fazlasını mı yansıtacak? Yakın zamandaki kozmik zaman birimlerindeki çalışmalarımıza göre, cevap hayır. 

Bilimadamları evrenin gerçek doğasını doğru anlamayı başarırken; biz evren tarihindeki tek bir devirde yaşayabiliriz. 

Neredeyse on sene önceki dramatik keşif, çalışmalarımızı motive etti. Astronomların iki farklı grubu, evrenin geçen 

beş milyar seneden fazla olan genişlemesinin izinden yola çıktılar ve onun hızlanmasının gözüktüğünü keşfettiler. Bu 

kozmik yerçekiminin kaynağı boş uzayla ilişkilendirilmiş olan ‘’Kara Enerjinin’’ yeni bir formu olarak düşünüldü. 

Bazı kuramcılar, birimiz dahil (Krauss), direkt olmayan ölçümlere dayanan bu yeni sonucun aslında gerçekleşeceğini 

tahmin etti, fakat fizikte önemsenen direkt gözlemlerdir. Evrenin hızlanması, boş uzayın bugün gözlemlediğimiz 

bütün kozmik yapılardan neredeyse üç katı kadar enerjiyi kapsamasına işaret etmektedir: Galaksiler, Galaksi 

Kümeleri ve Süperkümeler. İşe bakın ki; böyle bir enerji formunun evreni statik olarak devam ettirmek için 

olduğunu ilk kez Albert Einstein ileri sürdü. O bunu Kozmolojik Sabite olarak adlandırdı [ Lawrence M. Krauss 

tarafından SCIENTIFIC AMERICAN, Ocak 1999 sayısında yazılmış “Kozmolojik Anti Yerçekimi’’ makalesine 

bakın] 

Kara Enerji, evrenin geleceği üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Case Western Reserve Üniversitesi’nde 

kozmolojist olan Glenn Starkman’la Krauss, bir kozmolojik sabiteyle evrendeki hayatın kaderi için saklı olan 

anlamları keşfettiler.Tahminleri iyi değil. Böyle bir evren yaşanması zor olan bir yer haline gelir.Kozmolojik Sabite, 

hiçbir maddenin veya radyasyonun bize ulaşamayacağı hayali bir yüzeyin ötesinde sabit bir ‘’Olay Ufku’’ üretir. 

Evren, ufuğun içinde olması gerekirken; ufuğun dışarısında madde ve radyasyonla hapsedilmiş, tersyüz olmuş bir 

kara deliğe benzerlik göstermeye başlar. Bu bulgu, gözlemlenebilir evrenin sadece ölçülebilir miktardaki bilgiyi 

kapsadığı manasına da gelir. Böylece bilginin işlemden geçirilmesi (ve hayat) sonsuza dek devam etmez [‘’Evrendeki 

Hayatın Kaderi’’ adlı Lawrence M.Krauss ve Glenn D.Starkman tarafından SCIENTIFIC AMERICAN, Kasım 1999 

sayısında yazılmış olan makaleye bakın].  
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Bu bilgi limiti, problem olmaya başlamadan uzun zaman önce evrendeki bütün genişleyen madde olay ufkunun 

dışarısına sürüklenecektir. Bu aşama, bizim Yerel Galaksiler Grubu’nun (Samanyolu, Andromeda ve yörüngede 

dönen cüce galaksilere ev sahipliği yapanın) tek bir muazzam yıldızlar süperkümesine çökeceğini keşfeden Abraham 

Loeb, Kentaro Nagamine ve daha sonra da Harvard Üniversitesi tarafından üzerinde çalışılmıştır. Diğer bütün 

galaksiler olay ufkunun ötesindeki ‘unutulma’içerisinde gözden kaybolacaklardır. Bu süreç, uzun gözükebilen fakat 

sonsuzluğun boşluğuyla karşılaştırıldığında epey kısa olan 100 milyar sene civarını bulacaktır. 

Çöken Destekler 

Süperkümede yaşayan uzak geleceğin astronomları evrenin tarihi hakkında neye karar vereceklerdir? Bu soru 

hakkında düşünmek için, Big Bang’e dayanan şimdiki anlayışımızdaki destekleri bir anımsayın. İlki, 

Einstein’ın Genel İzafiyet Teorisi’dir. Newton’ın evrenselYerçekimi Teorisi, neredeyse 300 yıldır adeta bütün 

astronomiye bir altyapı olarak hizmet etmiştir. Newton’ın teorisi objelerin yeryüzüne ait veya galaksiye ait 

hareketlerini tahmin etmede mükemmel bir iş görmüştür, fakat maddenin son derece geniş olan yığınlarıyla başa 

çıkmada tamamen elverişsizdir. Genel İzafiyet, bu sınırlamanın altından kalkmaktadır. 

Einstein’ın teorisinin 1916’da basılmasından kısa bir süre sonra Hollandalı fizikçi Willem de Sitter, Einstein’ın 

Kozmolojik Sabitesi’ni de dahil ederek basitleştirilmiş bir evren için Genel İzafiyet Denkliklerini çözmüştür. De 

Sitter’ın çalışması o zamanki evrenin en geçerli olan bir görüntüsünün kopyasını yapmış olarak gözüktü: Geniş 

şekilde boşluk olan statik boşlukta gömülmüş bir galaksi adası. Kozmolojistler çok geçmeden bu statiğin yanlış bir 

yorum olduğunun farkına vardılar. Aslına bakılırsa de Sitter evreni, sonsuza dek genişlemektedir. Belçikalı fizikçi 

Georges Lemaître’ın da daha sonra netleştirdiği gibi; Einstein’ın denklikleri sonsuz, homojen, statik bir evrenin 

olanaksız olduğunu tahmin etmektedir. Evren genişlemelidir veya daralmalıdır. Daha sonra bu farkına varıştan Big 

Bang Teorisi olarak adlandırılacak olan doğmuştur. 

Bir sonraki destek 1920’lerde, astronomlar evrenin genişlemesini yakaladıklarında gelmiştir. Genişlemenin gözlemsel 

kanıtını sağlayan ilk kişi, yıldız spektrumlarını yakındaki galaksilerin süratlerini ölçmek için kullanan Amerikalı 

astronom Vesto Slipher’dı. 

Dünya’ya doğru ilerleyen bir yıldızdan gelen ışık dalgaları, dalgaboyunu daha kısaltarak ve ışığı daha mavi yaparak 

sıkıştırılmıştır. Bizden uzaklaşan bir objeden gelen ışık dalgaları da dalgaboyunu daha uzatarak ve ışığı daha kırmızı 

yaparak uzatılmıştır. Slipher, uzak galaksilerdeki ışık dalgalarının uzunluğunu veya sıkıştırılmasını (kompresyonunu) 

ölçerek; onların bize doğru ilerleyip ilerlemediklerini veya bizden uzaklaşıp uzaklaşmadıklarını ve hangi hızda 

olduklarının kararını verebilmiştir. (O zaman astronomlar bizim ‘’galaksiler’’ olarak adlandırdığımız ışığın bulanık 

lekelerinin aslında bağımsız yıldızlar topluluğu olup olmadığından veya gaz bulutlarının tamamen kendi galaksimizin 

içinde olup olmadıklarından emin bile değildiler.) Slipher neredeyse bütün bu galaksilerin bizden uzaklaştıklarını 

keşfetti. Kontrolden çıkmış bir genişlemenin merkezinde duruyormuşuz gibi gözüküyordu. 

Evrenin genişlemesini keşfetmede ekseriyetle itibar kazanmış olan kişi Slipher değil; Amerikalı astronom Edwin 

Hubble’dır. (En son ne zaman Slipher Uzay Teleskobu hakkında okudunuz?!) Hubble sadece yakındaki galaksilerin 

süratleri hakkında değil; onların uzaklıkları hakkında da karara vardı. Onun ölçümleri onun ününü haklı çıkaracak iki 

sonuca önderlik etti. Öncelikle Hubble, çok uzakta olan galaksilerin aynı kendi galaksimizdeki gibi gerçekten de 

yıldızların bağımsız bir yığını olduklarını gösterdi. İkinci olarak, galaksilere olan uzaklık ve onların süratleri 

arasındaki basit bağlantıyı keşfetti. Sürat, onun bizden uzaklığıyla direkt olarak orantılıydı: Bir diğerinden iki katı 

kadar daha uzakta olan bir galaksi, iki katı kadar da hızlı ilerliyordu. Uzaklık ve sürat arasındaki bu bağlantı, evren 

genişlediğinde kesin olarak oluşan bir şeydir. Hubble’ın ölçümleri o zamandan beri kara enerjinin keşfine neden olan 

uzak süpernova’nın çok yakın zamandaki gözlemleriyle hassaslaşmıştır. 

Üçüncü destek ise 1965’de Bell Laboratuarı fizikçileri Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından radyo parazit 

kaynağının izleri takip edilip yakalandığında kazara keşfedilmiş olan Kozmik Mikrodalga’nın Zayıf 

Işıldaması’dır. Bu radyasyon, evrenin hızla genişlemesinin ilk devrelerinden kalan bir hatıra olarak tanımlanmıştır. 
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O evrenin sıcak ve yoğun olarak başladığına ve o zamandan beri de serinlediğine ve inceldiğine işaret etmektedir. Big 

Bang’in son gözlemsel desteği ise; onun sıcak, yoğun erken evrenin nükleer füzyonu (birleşmesi) için mükemmel bir 

yer olduğudur. Evrenin derecesi 1 milyar ila 10 milyar Kelvin olduğunda; Big Bang Nükleosentezi olarak bilinen 

süreçte daha hafif olan çekirdekler daha ağır olan çekirdeklerle birleşebilirler. Bu süreç evren genişledikçe ve 

serinledikçe yalnızca birkaç dakika için meydana gelebilir, böylece birleşme en hafif elementlerle sınırlandırılmıştır. 

Döteryum veya ağır hidrojende de olduğu gibi; evrendeki helyumun pek çoğu da daha sonra üretilmiştir. Helyum ve 

Döteryum’un ölçülen miktarları, teori için hem daha fazla kanıt hem de evrendeki proton ve nötronların miktarlarının 

tam hesabını sağlayıp, Big Bang’in tahminlerine uyarlar. 

BİLGİNİN KEŞFİ 

Bugün                                                     Milyarlarca sene sonra (Süpergalaksi) 

Hızlanan kozmik genişleme, Big Bang Teorisi’nin üç gözlemsel desteğini sarsmaya başlıyor: Galaksilerin 

birbirlerinden uzakta olan hareketi, Kozmik Mikrodalga Arkaplan Radyasyonu, hidrojen ve helyum gibi hafif 

kimyasal elementlerin izafi miktarları. 

BUGÜN üç desteğin hepsi önemlidir.Yakın olanlar daha sıkı çekerlerken (mavi oklar), uzak galaksilerin bizden 

uzaklaştıklarını görüyoruz (kırmızı oklar); arkaplan radyasyonu uzayı kaplamakta; ve kozmik gaz Big Bang’de erken 

üretilmiş kimyasal karışımı büyük ölçüde muhafaza etmektedir. 

MİLYARLARCA YIL SONRA yakındaki galaksiler birbirinin içine karışıp kaybolmuş ve uzak olanlar da gözden 

kaybolmuşlar. Arkaplan radyasyonun tespit edilemez şekilde etkisi azalmış (dilüe edilmiş). Yıldızların birden çok 

jenerasyonu, orijinal kimyasal karışımı bozmuş. 

Kara Gökyüzü 

Geleceğin bilimadamları bundan 100 milyar sene sonra gökyüzüne dikkatle baktıklarında ne görecekler? Teleskoplar 

olmadan aşağı yukarı bugün biz ne görüyorsak, onu görecekler: Galaksimizin yıldızlarını. En büyük ve en parlak olan 

yıldızlar kendi nükleer yakıtlarını yakıp bitirmiş olacaklar, fakat daha küçük olan bol miktardaki yıldızlar geceleri 

gökyüzünü hâlâ ışıklandıracaklar. Büyük farklılık, bu geleceğin bilimadamları bizim galaksimizin dışındaki 

galaksileri yakalamak için teleskoplarını geliştirdiklerinde meydana gelecektir. Onlar hiçbirini görmeyecekler! 

Yakındaki galaksiler bir büyük galaksiyi oluşturmak için Samanyolu’nun içine karışıp kaybolmuş olacak ve 

gerçekte bütün diğer galaksiler olay ufkunun ötesine kaçarak çoktan gitmiş olacaklar. Uzak galaksilerin ortadan yok 

olması anında olan birşey değil, yavaş yavaş olandır. Bu galaksilerin Kırmızı Rotasyonu onlar ufka 

yakınlaştıklarında son derece geniş hale gelir. Krauss ve Starkman; bu Kırmızı Rotasyonun en yüksek enerji kozmik 

ışınlarının bile çok kırmızı rotasyon yapma sonucunda dalga boylarının ufuğun büyüklüğünden daha geniş olacağı bir 

zamanda, yani 10 trilyon yılda, akıl ermez bir şekilde 10 üzeri 53’e artıp 100 milyar senede bütün galaksiler için 

5,000’i geçeceğini hesaplamışlardır. Bu objeler daha sonra hakikaten ve tamamen bize görünmez olacaklardır. Bunun 

sonucunda Hubble’ın bu çok önemli genişleyen evren keşfi, ‘tekrarı olmayan’ hale gelecektir. 

Evrendeki bütün genişleyen madde gözle görülür bir biçimde ufuğun ötesinde ortadan kaybolmuş olacaktır ve arta 

kalanlar da yıldızlar kümesinin çekimsel olarak bağlı bir parçası haline gelecektir. Geleceğin astronomları için bu 

gözlemlenebilir evren; 1908’in ‘’ada evrenine, muazzam büyük yıldızlar yığınına, boş uzayla çevrilmiş statik, başı ve 

sonu olmayanına’’ yakından benzerlik gösterecektir. 

Kendi deneyimimiz, bir veriye sahip olduğumuz zaman bile doğru kozmolojik modelin o kadar bariz olmadığını 

göstermektedir. Örneğin 1940’lardan 1960’ların ortalarına kadar gözlemsel kozmolojinin büyük yapısının sadece 

Hubble’ın genişleyen evren keşfine dayanmasıyla; bazı astrofizikçiler başı ve sonu olmayan evren fikrini yeniden 

ortaya atmışlardır: Evren genişledikçe maddenin yaratıldığı değişmeyen-hal evrenini. Böylece evren bir bütün 

olarak zamanla gerçekten değişmemektedir. Bu fikir geleceği olmayan zihinsel bir fikir olarak ispat edilmiştir, fakat 
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uygun gözlemsel verinin eksikliğinde gelişebilen bir tür yanlış görüşü göstermektedir. Geleceğin astronomları Big 

Bang’in kanıtını daha başka nerede araştırabilirler? Kozmik Mikrodalga Arkaplan (Kozmik Fon Radyasyonu), 

evrenin dinamizmini derinlemesine araştırmalarına izin verecek midir? Ne yazık ki, hayır. Evren genişledikçe, 

arkaplan radyasyonunun dalga boyları yayılır ve radyasyon daha da dağılmış hale gelir. Evren 100 milyar yaşına 

geldiğinde, mikrodalga radyasyonun zirvedeki dalga boyları mikrodalgalar yerine radyo dalgalarına uyumlu hale 

gelerek metre ölçeğinde olacaklardır.Radyasyonun yoğunluğu bir trilyonun katsayısıyla seyreltilmiş olacaktır ve belki 

de asla gözükmeyebilir. 

Kozmik Arkaplan daha uzak gelecekte bile gerçekten de gözlemlenemez hale gelecektir. Galaksimizin içindeki 

yıldızlar arasındaki boşluk, elektronların iyonlaşmış gazıyla doludur. Düşük frekans radyo dalgaları böyle bir gazın 

içine girip yayılamaz; onlar emilmiş veya yansıtılmışlardır. Buna benzer bir etki de AM radyo istasyonlarının merkez 

şehirlerinden çok uzakta geceleyin alınabilmelerinin nedenidir; radyo dalgaları iyonosferden yansırlar ve yere 

dönerler. Yıldızlararası ortam, galaksiyi dolduran bir büyük iyonosfer olarak düşünülebilir. Yaklaşık 

bir kilohertz’in altındaki frekanslı radyo dalgaları (300 kilometreden daha büyük dalga boyu) bizim galaksimizin 

içine giremez. Bir kilohertz’in altındaki bir radyo astronomisi galaksimizin içinde sonsuza dek olanaksızdır. Evren 

şimdiki yaşının 25 katı civarında olduğunda, Mikrodalga Arkaplan bu dalga boyunun ötesine uzanacak ve galaksinin 

yaşayanlarına tespit edilemez olacaktır. Buna rağmen bugünün kozmolojistlerine çok kullanışlı bilgi sağlayan bu 

arkaplan radyasyonundaki çözümü zor modeller, üzerinde çalışılmak için çok sessiz kalacaklardır. 

Yanıp, Yok Olmak 

Kimyasal elementlerin miktarlarının gözlemleri kozmolojistleri Big Bang bilgisinin uzak geleceğine yönlendirir mi? 

Cevap muhtemelen bir kez daha hayırdır. Big Bang Nükleosentezi’ni derinlemesine araştırma kabiliyetimizdeki 

problem, döteryum ve helyum miktarlarının 14 milyar sene önce üretildiklerinden beri çok fazla değişim 

geçirmediklerine dayanmaktadır. Örneğin erken evrende üretilen helyum, toplam maddenin yüzde 24’ünü oluşturur. 

Yıldızlar birleşme (füzyon) reaksiyonlarında şüphesiz olarak helyum üretseler de; onlar bu miktarı artık azıcık 

yüzdeden daha fazlasına yükseltmişlerdir. Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nden astronomlar Fred Adams ve 

Gregory Laughlin, bu çok küçük miktarın yıldızların pek çok jenerasyonlarından sonra yüzde 60’a kadar 

artabileceğini ileri sürdüler. Uzak gelecekteki bir gözlemci, başlangıçtan beri var olan helyumu yıldızların daha 

sonraki jenerasyonlarında üretilen helyum tarafından aşırı miktara dönüştürülmüş olarak bulacaktır. 

Şu anda Big Bang Nükleosentezi’nin en temiz olan derinlemesine araştırması döteryumun miktarıdır. Başlangıçtan 

beri var olan döteryum miktarının en iyi ölçümleri; kara delikler tarafından güçlendiği düşünülen aşırı miktarda uzak 

ve aydınlık yol gösteren sinyaller ve galaksi dışındaki yıldızsı gökcisimleri tarafından arkadan aydınlatılmış hidrojen 

bulutlarının gözlemlerinden gelmektedir. 

Fakat, evrenin uzak geleceğinde hem bu hidrojen bulutları hem de galaksi dışındaki yıldızsı gökcisimleri olay 

ufkunun ötesine geçmiş ve görünümden sonsuza kadar kaybolmuş olacaklardır. Yalnızca Galaktik 

Döteryum gözlemlenebilir olabilir. Fakat yıldızlar döteryuma zarar vereceklerdir ve azı ayakta kalacaktır. Geleceğin 

astronomları döteryumu gözlemleseler bile; onu Big Bang’e bağlamayabilirler.Bugün gözlemlenmiş döteryumun en 

azından bir kısmının muhtemel kaynağı olan yüksek-enerji kozmik ışınları içeren nükleer reaksiyonlar daha inandırıcı 

olabilirler. Hafif elementlerin gözlemsel miktarı hararetli Big Bang için herhangi direkt bir kanıt sağlamayacaksa da; 

o herşeye rağmen gelecek kozmolojinin bir asır önceki asılsız kozmolojisinden farklı bir bakış açısı gösterecektir. 

Nükleer fiziğin bilgisini geliştiren astronomlar ve fizikçiler, yıldızların nükleer yakıtı yaktıklarının doğru kararına 

varacaklardır. Eğer daha sonra (doğru olmayan bir şekilde) gözlemledikleri bütün helyumun daha önceki 

jenerasyonda üretilmiş olduğunun sonucuna varırlarsa; evrenin yaşı üzerindeki daha yüksek limiti koyabileceklerdir. 

Bu bilimadamları böylece doğru olarak galaktik evrenin ebedi olmadığını fakat sonu olan bir yaşa sahip olduğunun 

sonucunu çıkaracaklardır. Buna rağmen gözlemledikleri maddenin orijini esrarengizlikte saklı kalacaktır. 

KARANLIĞA GEÇMEK 
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ŞİMDİ: 

Samanyolu galaksimiz kendi komşularının içine karışıp kayboldukça ve uzak galaksiler gözden kayboldukça dramatik 

bir biçimde Dünyadaki gece gökyüzü değişecektir (geriye kaldığını düşünürsek). 

Gökyüzünde bir taraftan öbür tarafa genişleyen dağılmış frekans bandı Samanyolunun diskidir. Andromeda ve 

Magellan bulutları gibi yakındaki birkaç galaksi çıplak göze görünebilir.Teleskoplar milyarlarca daha fazlasını 

gözler önüne sererler. 

5 MİLYAR SENE SONRA: 

Andromeda bize doğru ilerlemektedir, şimdi neredeyse bütün gökyüzünü kaplamıştır. Güneş dev gibi olan kırmızı 

boyuta genişler, sonra da Dünyaya iç açıcı olmayan bir hayat vererek tamamen yanıp, kendi kendini söndürür. 

100 MİLYAR SENE SONRA: Samanyolunun takipçisi topa benzer bir süpergalaksidir ve Dünya kendi uzak 

civarında bozulmuş bir halde dalgalanabilir. Diğer galaksiler görüntüden kaybolmuştur. 

100 TRİLYON SENE SONRA:Son yıldızlar yanıp yok olurlar. Belirsiz bir biçimde ışıldayan kara deliklerden ve 

medeniyetlerin herhangi yapay olarak uydurduğu bir ışıklandırmayı bir kenara bırakırsak, evren kararır. Galaksi 

daha sonra kara deliğin içerisine çöker. 

KOZMİK AŞAMALAR: 

*10 üzeri eksi 30 saniye: Kozmik Şişme oluşmuştur. 

*100 saniye: Döteryum ve helyum yaratılmıştır. 

*400,000 sene: Mikrodalga Arkaplan açığa çıkmıştır. 

*8 Milyar Sene: Genişleme hızlanmaya başlar. 

*13.7 Milyar Sene: Bugün 

*20 Milyar Sene: Samanyolu ve Andromeda çarpışır. 

*100 Milyar Sene: Bütün diğer galaksiler gözle görülmez olur. 

*1 Trilyon Sene: Başlangıçtan beri var olan izotoplar kaybolmuşlardır veya seyreltilmişlerdir (dilüe edilmişlerdir). 

*100 Trilyon Sene: Son yıldız yanıp, yok olur. 

Genişleyen evreni ve buna bağlı olarak da Big Bang’i tahmin eden Einstein’ın İzafiyet Teorisi olarak adlandırılana, 

yani bu makaleyle başladığımız fikre ne dersiniz? Evrenin uzak geleceğinde ikamet edenler kendi güneş 

sistemlerindeki yerçekiminin hassas ölçümlerinden Genel İzafiyet Teorisi’ni keşfedebilmeliler. Fakat Big Bang’in 

sonucunu çıkarmak için bu teoriyi kullanmak geniş ölçüde evrenin yapısı hakkındaki gözlemlere dayanmaktadır. 

Einstein’ın teorisi genişleyen evreni yalnızca evren homojense tahmin etmektedir. Neslimizden olanların gözden 

geçireceği evren homojen olmaktan çok uzak olacaktır. Muazzam boşluğun içine gömülmüş bir yıldızlar adasından 

oluşacaktır. Aslına bakılırsa o; de Sitter’ın ada evrenine benzerlik gösterecektir. Gözlemlenebilir evrenin en uzak 

geleceği olan bir kara deliğin içine çökme, aslında uzak gelecekte galaksimize tam olarak olacak olan şeydir. 

Boş Yerde Tek Başına 

Neslimizden gelenlerin genişleyen evreni algılamalarının başka bir yolu yok mudur? Hızlanmanın sahte etkisi gerçeği 

söylemek gerekirse bizim gözlemsel ufkumuzun içerisinde, en azından Genel İzafiyetle ilgili şimdiki anlayışımıza 

göre, aynen kalacaktır. Kara Deliğin olay ufkunun radyasyonunu dışarı verdiği gibi; bizim kozmolojik olay ufkumuz 

da aynı şeyi yapacaktır. Fakat bu radyasyonla ilgili olan derece, yaklaşık 10-30 kelvin, ölçülemez bir şekilde azdır. 

Astronomlar onu belirleseler bile; muhtemelen onu gürültünün çok daha geniş, diğer yerel kaynağına dayandırırlar. 

Bir şeyi başarma tutkusuyla yanıp tutuşan geleceğin gözlemcileri süpergalaksiyi kurtaran insansız uzay roketini de 

gönderebilirlerdi ve mümkün bir kozmik genişlemeyi ortaya çıkartmak için bir dayanak noktası olarak hizmet 
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edebilirlerdi. Böyle yapılarak onun ortaya çıkıp çıkmaması muhtemel olmayan olarak gözüküyor. Fakat herhangi bir 

olayda insansız uzay roketinin genişlemenin gözle görülür bir şekilde hızlılığı etkilediği noktaya erişmesi en azından 

milyarlarca seneyi bulurdu ve insansız uzay roketinin o kadar büyük uzaklıktan kendini yapanlarla haberleşmeye 

tekrar yardım etmesi için o yıldızınkine benzer bir enerji çıktısına ihtiyacı olabilirdi. En azından kendi deneyimimiz 

buna herhangi bir örnekse, geleceğin bilime kaynak yaratan kurumlarının böyle bir ‘belirsiz denemeyi’ 

desteklemelerinin ihtimali de yoktur.Bu sebeple geleceğin gözlemcileri, sonunda evrenin Kozmolojik Sabitenin 

ürettiği başı ve sonu olmayan bir genişlemeyle sona ermesindense; yeri belirlenmiş bir Büyük Çatırtı’yla sona 

ereceğinin muhtemel olduğunu tahmin ediyorlar.Limitli evrenleri inilti yerine, bir gürültüyle sona erecek. Biz 

merhametsiz şekilde çok garip bir neticeye doğru yönlendirildik. Akıllı gözlemciler süresince genişleyen evrenimizin 

gerçek doğasının ortaya çıkartılabildiği pencere aslında çok dar olabilir. Bazı medeniyetler derin tarihsel arşivlerle 

süregelebilirler ve eğer milyarlarca sene savaşlar, süpernova, kara delikler ve sayısız diğer tehlikelere dayanabilirse 

bu makale bir tanesinde gözükebilir. İnanıp inanmayacakları ise başka bir soru. Böyle arşivlere sahip olmayan 

medeniyetler Big Bang’den sonsuza dek habersiz, kaderine terk edilmiş olarak arta kalabilirler. 

Şimdiki evren neden bu kadar özel? Pek çok araştırmacı hayatın var oluşunun şimdiki zamanla bağlantılı olan 

raslantılarının denk gelmesini açıklayabilen seçili etkiyi ispatlamaya çalıştı [George Gale’in SCIENTIFIC 

AMERICAN Aralık 1981’de yazılmış “Antropik Prensip’’ adlı makalesine bakın]. Çalışmamızdan farklı dersler 

almaktayız. İlk olarak bu, evren hakkındaki bilginin hızlanan genişlemeden muhtemelen bütünüyle kaybolduğu ilk 

sefer olmayacaktır. Çok erken evrende eğer bir şişme devresi oluştuysa; bu durumda bu çağdaki hızlı genişleme 

şimdiki gözlemlenebilir olan evrenimizden önce var olan madde ve enerjinin neredeyse bütün detaylarını 

uzaklaştırmıştır. Gerçeği söylemek gerekirse, şişme modellerinin orijinal motivasyonlarından bir tanesi de evrenin 

çoklukta daha önceden var olmuş olabilecek manyetik tek kutuplar gibi rahatsız edici olan kozmolojik objelerden 

kurtulmasıdır. Daha da önemlisi; Big Bang’in gözlemsel desteklerinin hepsinin saptanabilir olduğu bir zamanda 

yaşamakla kesinlikle şanslı olsak da; bugün evrenin diğer önemli durumlarının gözlemlenemediğini kolayca 

kafamızda canlandırabiliriz. Şimdiye kadar ne kaybettik? Halimizden memnun olmaktansa, alçak gönüllü olmalıyız. 

Belki bir gün şimdiki dikkatli ve görünüşte eksiksiz olan evren anlayışımızın ciddi bir şekilde eksik olduğunu 

keşfedeceğiz. 

Yazan: Lawrence M.Krauss ve Robert J. Scherrer (Scientific American Dergisi, Mart 2008 Sayısı, Sayfalar 47-53) 

 

Beyin hatıraları yeni hücrelere yüklüyor 
Beynin, eski hatıraları `çağırmak` için bilginin hafızaya kaydedilmesinden bir hafta önce oluşan yeni sinir 

hücrelerine başvurduğu ortaya çıktı. 

Üniversiteden mezun olduktan 10, 20 ya da 30 yıl sonra sınıfının nerede olduğunu hatırlamanın zor olmasına rağmen, 

sınıf yeniden bulunduğunda, daha sonra oraya hiç zorluk çekilmeden nasıl gidildiğinin yanıtını, FransaBilimsel 

Araştırma Merkezinden bilim adamları verdi: Sınıfa ilk kez gidildiğinde, örneğin 10 yıl önce bu bilgi kaydediliyor. 

Sınıf yeniden bulunduğunda `yıpranmış` görsel hatıralar canlanıyor ve sınıf daha sonra bulunabiliyor. Bunun için de 

beyin `ilk kayıttan` bir hafta önce oluşan yeni sinir hücrelerinden yararlanıyor. 

Bu sonuca ulaşmak için bilim adamları, farelerin beyninde oluşmakta olan sinir hücrelerini flüoresan renkle 

işaretledi. 9 gün sonra fareler, bir havuza konuldu. Havuzdan kurtulmanın tek yolu, su altına gizlenen bir platformun 

üzerine çıkmaktı. 

Fareler birçok denemeden sonra platforma ulaşmayı başardı. Bir ay sonra fareleri aynı havuza koyan bilim adamları, 

farelerin çıkış yolunu bulmak için işaretlenen sinir hücrelerini kullandığını gördü. 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bilimsel-arastirma-merkezinden/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bilimsel-arastirma-merkezinden/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bu/
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Memelilerde orta beyinde bulunan ve hafızanın merkezi sayılan hipokampus bölgesinde, sinir hücrelerinin erişkinin 

hayatı boyunca üretilmeye devam ettiği, daha önceki araştırmalarda ortaya konmuştu. Bu yeni araştırma, yeni sinir 

hücrelerinin hafıza sürecinde nasıl bir rol oynadığını gösteriyor. 

 

Sağ Beyin – Sol Beyin 
Yazan: Dan Eden 

Çeviren: Esin Tezer 

İki kısmı kapsayan imajlar bizim iki kişiliğimizi de meydana çıkarır. 

Tamam, terimi ben uydurdum, fakat o pek çok insanın hatırlamadığı son derece ilginç bir fenomeni tasvir etmek için 

çok uygun—her birimiz gerçekten de iki insanız. Hayır, geleneksel manadaki ben’e sahip olmayı kasdetmiyorum, 

veya iyi ve kötü tarafı da kasdetmiyorum. Herbirimizin birer şizofren olduğunu da kasdetmiyorum. 

Gerçekten de aynı bedene bağlı, düşünen iki varlık olduğumuzu kasdediyorum. 

Reklamların söylediği gibi: ‘’Bekleyin! Daha fazlası var!’’ 

– Bu macerayı takip edin. Hiçbirinizi hayal kırıklığına uğratmayacağım! 

On yıl kadar önce, bir üniversite profesörünün öğrencilerinin resimlerini çekip, soldan sağa çevrilen kopyalarını 

yaptığı, ve daha sonra onları yarılarından dikey olarak kestiği bir alıştırma gördüm. İmajları, yüzlerin iki benzer 

tarafını da kullanarak yeniden monte etti. 

Bunu yapmanın çabuk yolu, iyi bir ön yüz görüntüsü gösteren bir fotoğrafı, küçük bir aynaya dikey olarak 

yerleştirmek. Aynaya baktığınız zaman her iki taraftaki yansımanızdan bütün bir yüz oluşturabilirsiniz. 

Karma resimler komikti.  Bu resimlerde kişiler kolayca hatırlanmasına rağmen; kızgınlık, şüphe, veya mutluluk gibi 

abartılı duyguların yüz ifadeleri ifade edildi—ve zaman zaman da tamamıyla boş bir bakış. Bundan daha ilginci, aynı 

yüzün iki tarafının da zaman zaman birbirinden farklı olmasının gözlemiydi.Neden? 

Bu alıştırma, az çoğunluktaki insan simetrik bir yüze sahipken, pek çoğumuzun simetrik bir yüze sahip olmamasının 

fikrini ileri sürmektedir. 

 

Ayrıca yüzümüzün her iki tarafının da aynı anda değişik duyguları ifade edebileceğinin olasılığı da 

yükselmiştir! Yüz ifadeleri ve insan beyni çalışmasıyla ilgili daha sonra yapılan araştırmalar, yüz 

ifadelerindeki bu sol ve sağ farkını yalnızca anlatmakla kalmayıp, ‘’diğer kişiliğimizi’’ de anlamamıza yardım 

eden ilginç bir teoriyi ileri sürmüşlerdir.     

Önce, biraz bilim 

Biz bunu hafif ve karmaşık tutacağız. Beynimiz, diğer anatomimiz gibi, iki yarıdan oluşmuştur; sol beyin ve sağ 

beyin. Aslında, beynimizde önden arkaya giden büyük bir kıvrım vardır, onu iki farklı ve ayrı kısma bölen. Yani, 

neredeyse ayrı. Her beynin temelinde, her iki kısım da birbirine kalın sinir ağıyla bağlantılıdır. Bu iki dev işlemci 

arasındaki bu tek bağlantı, corpus collosumolarak adlandırılmıştır.Bunu; inanılmaz hızlı ve gayet kuvvetli olarak 

çalışan, aynı girdiden farklı programlar çalıştıran iki bilgisayarmış gibi düşünün. 

Vücudumuzun sol tarafı, beynimizin sağ tarafına ‘’telle’’ bağlıdır, ve aynı şekilde de bunun tam tersi. Doğa bu 

karşılıklı çaprazlamayı hangi sebeple yapmış olursa olsun; bunu, beynimizin ters tarafındaki duyumsal verinin 

çoğunluğunu işlemden geçirten  gözlerimize bile uygulamaktadır. 

Nobel Ödüllü (1981) Roger Sperry’e bu katkısından ötürü teşekkür edebiliriz. Sperry, bazılarının ‘’bölünmüş-beyin’’ 

olarak adlandırdıkları deneyleri yürütmüştür. Nasıl gittiğini anlatayım: Kontrol edilemeyen nöbetlerinden ıstırap 

çeken bir hasta, ameliyatla beyninin o bölgesini aldırdı. Kısa devre doku buzukluğundan şüphenilen bu bölge, corpus 

collosum bölgesiydi. 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/memelilerde/
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Ameliyatını takiben, Sperry’nin hastası tamamen normal gözüktü—  yani neredeyse. Hastanın diğer yarısından izole 

olduğu diğer ‘’yarısı’’ na bir dizi test yapıldı. Öbür taraf bilmeden, farklı görsel ve dokunsal bilgi, öylece hastanın sol 

veya sağ tarafına sunulabildi. Sonuçlar hayret uyandırıcıydı. 

Hastanın beyninin haberleşme bağı zorlaşan her iki tarafı da birbirinden bağımsız işlev görüyordu. Bu onun yürüme, 

konuşma ve yemek yeme kabiliyetini engellemese bile; her iki tarafın birbirinden bağımsız olarak incelendiği yüksek 

beyin fonksiyonlarında bazı beklenmedik bulgulara rastlanıldı. 

 

Sağ el ve göz bir objeyi adlandırabiliyordu; kurşun kalem gibi, fakat hasta ne için kullanıldığını bilmiyordu. 

Sol eline ve gözüne gösterildiğinde; hasta ne için kullanıldığını açıklayabildi, fakat adlandıramadı. İleriki 

çalışmalar, düşüncenin çeşitli fonksiyonlarının fiziksel olarak ayrıldığına ve insan beyninin sol veya sağ 

tarafındaki o belirli bölgeye yerleştiğini gösterdi. Bu fonksiyonel harita bizim için tahmini olarak  yüzde 70 ile 

95  arası tutarlıdır. 

 ‘’Ana tema meydana çıktı… Düşüncenin, sol ve sağ yarıkürelerde sözel ve sözel olmayan ayrı ayrı olarak 

temsil edilmiş iki mod olduğu gözükmekte, ve bizim eğitim sistemimiz, genel olarak bilim de dahil, bu sözel 

olmayan akıl formuna aldırmama eğiliminde. Bundan şunu çıkarabiliriz ki, modern toplum, sağ yarıküre 

karşısında ayrımcılık yapmaktadır.’’  – Roger Sperry (1973)  

 Harita tamamlandıktan sonra, araştırmacılarca, beynin her iki yanının da, dünyayı hem yorumlayan hem de ona 

reaksiyon gösteren bir karakteristiğe sahip olduğu açığa çıkmıştır. 

SOL BEYİN FONKSİYONLARI 

 

1. mantık kullanır 

2. alışır 

3. kural uygular 

4. kelimeler ve dil 

5. şimdi ve gelecek 

6. bilim 

7. bilmeyi idrak edebilir 

8. düzeni/algılama modelini onaylar 

9. obje ismini bilir 

10. realite temelli stratejileri kurar 

11. pratikseldir 

12. güvenlidir 

. 

. 

. 

SAĞ BEYİN FONKSİYONLARI1. ‘’büyük resmi’’ 

hissetmeyi kullanır 

2. yönlüdür 

3. hayalgücü kuralları 

4. semboller ve imajlar 

5. şimdi ve gelecek 

6. filozofi ve din 

7. onu elde edebilirim, yapabilirim 

8. inanır 

9. takdir eder 

10. uzayla ilgili algılama 

11. obje fonksiyonunu bilir 

12. hayal gücü temeline dayanan şimdiki 

zaman  

13. olasılıklar 

14. atılgan, aceleci 

15. risk alma 

  

Kişiliğimiz; bu sol ve sağ beyin etkileşimi sonucu, veya, bazı durumlarda, etkileşmemesi sonucu olarak 

düşünülebilir.  Analitiksel ve düzenli olan insanlar basitçe ‘’Sol beyin’’ tipleri olarak tanımlanırlar. Buna benzer 

olarak; artistik, tahmin edilemeyen ve yaratıcı olan ‘’Sağ beyin’’ tiplerini de kesinlikle biliriz. Fakat her birimiz 

çeşitli günlük fonksiyonlar için; yaş, eğitim ve hayat deneyimleri gibi şeylere bağlı olarak, beynimizin belirli 

taraflarını kullanırız. Hangi durum için hangi beynin kontrolde olduğunun seçimi; kişiliklerimize ve karakterlerimize 

göre yavaş yavaş karar verilen bir şeydir. 
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Deneyler, pek çok çocuğun (sağ beyin) okula gitmeden önce yüksek derecede yaratıcı olduğunu göstermiştir. 

Çünkü eğitim sistemimiz matematik, mantık ve dil gibi olan sol beyin yeteneklerine; resim çizme veya hayal 

gücünü kullanmaktan daha fazla değer vermektedir; aynı çocukların yalnızca yüzde on’u 7 yaşındayken 

yüksek derecede yaratıcı olurlar. Yetişkin olduğumuzda, yüksek yaratıcılık, nüfusun sadece yüzde 2’sinde 

kalacaktır. 

Beyin ve Zeka 

Beyin büyüklüğüyle zekasal kabiliyet arasında bilinen bir korelasyon vardır. 

Homo Erectus, uzak atamız, 1200 cc büyüklüğünde bir beyine sahipti. Modern Homo Sapiens  ortalama 1400 cc 

büyüklüğünde beyine sahipti. Tuhaf bir şekilde, insan olma gelişimini tamamlamayan Neanderthal insanların beyin 

büyüklüğü zaten 1500 cc’ydi—modern insandan daha büyüktü. Öyleyse açıkça, beynin ne kadar büyük olduğuyla, 

beynin yapılandırması arasında bir bağ yoktu. Bu daha sonra dahilerin beyninin büyüklüğünün 1000 cc kadar küçük, 

2000 cc kadar da büyük olabilmesiyle kanıtlandı. 

Beyin büyüklüğünü arttırmak insan gelişimi için riskli bir çabaydı. Beyin, dengeli bir derece, yüksek protein ve enerji 

temini talep eder. Aldığımız kalorinin bir çeyreği, beynimizin enerji harcamaları için kullanılmaktadır. 

Beyinlerin Savaşı 

İki beyin dünyayı geniş farklı yönlerden görmekle kalmazlar; şu anki toplumumuzda da, sol taraf sağ tarafın aldığını 

‘’almamaktadır’’. Kafatasındaki ince bir tabaka halinde olan ikizinden bilincine gelen önemli şeyleri bertaraf etme 

eğilimindedir. Bazen iki taraf birbirine katılmayabilirler, bu da sağ beynin itirazlarıyla algılamamızda duygusal 

kargaşaya yolaçar. 

Bilinçli olan zihnimiz bir beyinden gelen veriye bir anda odaklanabilir. Bir taraftan diğer bir tarafa çok çabuk bir 

şekilde atlayabiliriz (corpus collosum bağlantımızla) fakat bu hareket etmek ve sonunda da bir beyinden diğer bir 

beyine en son otoritenin girilmesine yetki vermek için her zaman en verimli yol değildir. Modern dünyamızda, bu 

savaş neredeyse her zaman sol beyin tarafından kazanılmaktadır. 

Görünen o ki, çoğu insan birbirini yöneten bu iki beden arasındaki uzlaşmadan ötürü maksimum potansiyellerine 

hiçbir zaman erişemeyeceklerdir. Bazen sağ beynin daha iyi yapabildiği yetenekler rutin olarak  daha az bir yetenekle 

sol beyin tarafından idare edilmiştir. İdeal olarak, insanlardaki her iki beyin de  en uygun zihinsel kabiliyetle beraber 

çalışır. Bu koordinasyon kabiliyeti üstün zihinsel kabiliyetlere anahtar olabilir. Bununla beraber, pek çok insanda, sol 

beyin, mantık seçimi, muhakeme etme ve  hayal gücü ötesi detaylarında, kutsal düşünme ve sanatsal yetenekte 

kontrolü ele alır. 

 

Metodlar; sol beyini kapatmak, ve sağ tarafın ne söylediğine izin vermek için geliştirilmiştir. Yaratıcı yazma 

kursları sık sık bu metodu, ‘’yazarın bloknotuyla’’ mücadele etmek için kullanırlar. Mantıklı sol taraf, 

girdinin eksikliğinden kolayca sıkılır ve meditasyon gibi aktivitelerde (mantrayı veya kelimeyi tekrar ederken) 

veya duyusal yoksunluk ortamında ‘’uyku uyuma’’ eğiliminde olur. Böylece sağ beyin ‘’gizlice’’ blincimize 

girip, zihinlerimizi duygusal ve görsel kısa hikayeler ve serbestçe ilişkilendirilmiş imajlarla doldurur. Bu çok 

çabuk olmasına rağmen; sol beyin, Spock’a benzer mantık hakimiyetini iddia ederek ve sağ beynin 

rüyalardaki ifadeleri bulmada tatmin olması üzerine kendini teyit edecek ve mantıksız olan bu imajlardan 

vazgeçecektir.              

İki kısmı içeren imajlar 
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Yüz ifadeleri, beynin kontrol etmesine göre olan deri ve kas çekilmesi veya bunların esnek olmasından başka 

bir şey değildir. 

Yüz sinirlerimiz, yüzümüzü etkin bir şekilde, herbiri beynin zıt kısmı tarafından kontrol edilmiş iki ayrı kısma 

bölerler. 

Yüz ifadeleri iletişimin en eski şekillerindendir. Yerküre etrafında bütün devirlerde ve kültürlerde yapılmış 

olan deneyler; bazı basit duygusal yüz ifadelerinin bir evrensel anlaşma olduğunu gözler önüne sermişlerdir.  

 

Bir Beyin Hücresi, Evrenle Aynıdır !.. 
Yazan: Cliff Pickover, Realite Karnavalı  (http://sprott.physics.wisc.edu/Pickover/pc/brain-

universe.html’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

   

Fizikçiler bir beyin hücresinin yapısının bütün evrenle aynı olduğunu keşfettiler. 

“Oh Tanrım, bana yol göster, beni koru; beni parlayan bir fener ve parlak bir yıldıza çevir.”  

–Abdu’l-Bahá 

‘’Biri sadece mikrometreler genişliğindedir.Diğeri milyarlarca ışık yılı boyuncadır. Biri, bir fare beynindeki 

nöronları gösterir. Diğeri evrenin temsili bir imajıdır. Birlikte, çok farklı doğal fenomende  sürpriz şekilde bulunmuş 

benzer modeller izlenimini uyandırırlar.’’  

DAVID CONSTANTINE 

 

 

http://sprott.physics.wisc.edu/Pickover/pc/brain-universe.html'den
http://sprott.physics.wisc.edu/Pickover/pc/brain-universe.html'den
http://sprott.physics.wisc.edu/Pickover/pc/brain-universe.html'den
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Beyin Hücresi                                                                              

Brandeis Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Mark Miller, beyindeki belirli türlerdeki nöron hücrelerinin 

birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını araştırıyor. 

Bir farenin beynini zayıf dilimlere boyayarak, bağlantıları görsel olarak belirleyebiliyor. Yukarıdaki imaj; soldaki üç 

nöron hücresinin (iki kırmızı ve bir sarı) 

ve onların bağlantılarını göstermektedir. 

Evren ,Astrofizikçilerin uluslararası bir grubu, evrenin nasıl büyüdüğünü ve değişiklik geçirdiğini canlandırmak için 

geçen yıl bir bilgisayar temsili kullandı. Yukarıdaki temsili imaj; binlerce yıldız, galaksi ve kara madde (ağ) 

tarafından çevrilen geniş bir galaksi kümesini (açık sarı) ön plana çıkaran şimdiki evrenin  enstantene bir resmidir. 

 

Sıçrayan Nöral DNA Beyin Plastisitesinin anahtarı? 
 

Sıçrayan Nöral DNA Beyin Plastisitesinin anahtarı? 

Nöronlardaki ek mutasyon beyin plastisitesini açıklamaya yardımcı olabilir. 

Nicole Branan 

Lise biyolojisinde muhtemelen bedenimizdeki her hücrenin aynı genom yada DNA modelini içerdiğini 

öğrenmişsinizdir – oysa bunun beyinin gerçeği olmadığı ortaya çıktı. Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitü’sindeki 

araştırmacıların yeni keşiflerine göre insan nöronlarındaki DNA dizilişi sadece bedenin geri kalanına değil bir beyin 

hücresinden diğerine de farklılık gösterebiliyor. 

Bunun nedeni “sıçrayan genler”, kendini kopyalayabilen ve genom içerisinde farklı yerlere  yerleşebilen DNA 

elementleri. Bu mutasyonlar her nörondaki  toplam DNA miktarını artırıyor. Salk’taki genetikçi Fred H. Gage ve 

ekibi LINE-1 adındaki bir mobil element türünü gözlemlediler. LINE-1’lerin bedenin her hücresinde olmalarına 

rağmen sadece gelişmekte olan beyin hücrelerinde aktif olduğu araştırmacılar tarafından göründü. 

Sıçrayan genler nöral farklılık  oluşturuyor, bu da beyinin uyum sağlamasına yardımcı olabilir, diye düşünüyor 

Gage  “Hayatimiz boyunca beklenmedik birçok şeyle karşılaşıyoruz. Beyindeki nöral farklılık ne kadar yüksek 

olursa, bilişsel meydan okumalarin üstesinden gelebilecek hücreleri içerme ihtimali o kadar yüksek olur” 

diyor. 

  

Not: Bu yazı “Jumping DNA” orijinal başlığıyla daha önceden yayınlandı. 

 

 

 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=jumping-dna
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Sağlık Bülteni 
 (HealthSmart Today Dergisi, Kış 2008 Sayısı, Sayfalar 16 ve 18’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer  

AVOKADOLARLA KANSERİ ÖNLEYİN 

Son zamanlarda avokado yediniz mi? Ohio State Üniversitesi’ndeki bir araştırma; avokadoların anti-kanser diyetinde 

anahtar bir bölüm olduğunu gösteriyor.Fitokimyasallar olarak adlandırılanlar, kanser hücrelerine zarar veren ve 

kanserli olan hücrelerin tümörlere dönüşmesini engelleyen doğal kimyasalları içermekteler (Cancer Bio, 04/09/07). 

Ohio State araştırmacıları, avokadoların ağız ve boğazda kanserle nasıl savaştıklarına baktılar. Avokadonun anti-

kanser tedariğinin prostat kanserinin gelişimini sınırlayabileceğinin farkına vardılar. 

Avokadolar; antioksidanlar ve Fitobesin’ler bakımından zengindirler ve sağlıklı miktarlardaki lif, C ve E 

vitaminlerini, ayrıca folik asidi içerirler. 

 BALIK YAĞIYLA DAHA İYİ GÖRÜN 

Yaşla-Bağlantılı Göz Hastalığı Çalışma Araştırma Grubu tarafından yapılan bir araştırmaya göre (Arch of Opth, 

05/07); haftada iki kez balık yağı alırsanız veya balık yerseniz, yaşlandığınızda görme gücünüzü iyi korumanız için 

daha iyi bir şansa sahipsiniz. 

Grup, 60 yaşın üzerindeki 4,500 kişiden daha fazla kişinin diyetlerini analiz ettiğinde; balık yağını ve balığı en fazla 

tükettiğini bildirenlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla görülen yaşa-bağlı körlük nedeni 

olan AMD’ye, Yaşa-Bağlı Maküler Dejenerasyon’unun en düşük riskine sahip olduklarını buldular. 

Araştırmacılar balık yağındaki yağlı asitlerin göz hücrelerinin daha uzun süreli canlı olmalarını korumaya yardımcı 

olabileceğini, kan damarları fonksiyonunu iyi halde tutabileceklerini ve iltihaplanmayı azaltabileceklerini ileri 

sürüyorlar. Bütün bu faktörler; balık yağı alanlar veya balığı sevenler için daha iyi bir göz görüşü anlamına geliyor. 

BEYİNİN KORUNMASI İÇİN BROKOLİ 

Brokoli’nin birçok sağlık faydası, pek çok bilimadamını şimdiden onun süper-yiyecek olduğuna yönlendirdi. Onun 

ününe esas olan sav, kanserle savaşmaya yardımcı olduğu gösterilen doğal kimyasal Sulforafen’dir. Araştırmacılar 

şimdi bu aynı maddenin Beyin Gücünü Körelten Travma tarafından zararla tehdit edildiğinde, beyini korumaya 

yardımcı olduğunu keşfettiler (Jrnl of Neuro, 19/09/07). 

Bilimadamları, laboratuar deneylerinde Sulforafen’in Kan-Beyin Bariyeri olarak adlandırılanı zarardan korumada 

rol oynadığını buldular. Kan akışındaki zarar verici kimyasallardan beyini korumak için antioksidan özellikleri 

kullanan bu bariyer; bir kazadan sonra koruyucu yeteneğinin bir kısmını kaybeder. Brokoli’nin Sulforafen’i, Kan-

Beyin Bariyeri’nin bütünlüğünü sağlamak ve beyini korumak için çalışır. Bu da başınızı korumak için bisiklet 

kaskınızı takmanızın yanısıra, brokoliyi ısırmanız için iyi bir neden. 

NAR, ARTRİT’İ YAVAŞLATIYOR 

Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Okulu’nda yapılan bir araştırmaya göre (Jrnl of Nut, 09/05); nar 

meyvasındaki doğal maddeler potansiyel olarak Osteo-Artrit’deki ağrı ve eklem bozulmalarını dengeleyebilirler. 

Araştırmacılar nar meyvasının özünün, 20 milyon Amerikalı’ya kaygı veren durumda, Osteo-Artrit olduğunda 

kıkırdağa zarar veren iltihaplanmayı durdurduğunu keşfettiler. 

Bir laboratuar çalışmasında, narın antioksidan olarak rol oynadığı ve eklem zararına yönelten artrit kimyasal-

değişikliklerini değiştirdiği gösterilmiştir. Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Profesörü Tariq M. Haqqi, Ph.D.  ‘’ 

Bu da, nar meyvasının tüketiminin kıkırdağı Osteo-Artrit’in etkilerinden korumada yardımcı olabileceğini ileri 

sürmektedir,’’ demiştir. 
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Ses ve Görüntü 
Beyinde ses ve görüntülerin aynı sinir hücresi koduna sahip olduğu ortaya çıktı. 

Montreal Üniversitesi ve Montreal Nöroloji Enstitüsü’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, beyinde aynı sinir 

hücresi kodunun söz ve müzik gibi farklı sesler ile görüntüleri nasıl ayırdığını gösterdi. 

Bilim adamları, beynin farklı müzik aletlerinin sesini, konuşmadaki kelimeleri ve çevredeki sesleri nasıl algıladığını 

anlamak üzere 3 saat katılımcılar üzerinde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) sistemini kullandı. 

Araştırmaya imza atanlardan Marc Schonwiesner, beynin sesleri ve farklı görüntüleri kodlamak için aynı yöntemi 

kullandığını belirtti. Schonwiesner, kişinin aynı nesneye ait sesi ve görüntüleri daha kolay birleştirdiğini de ifade etti. 

İkinci aşamada, beynin rock parçasındaki davul ile bir senfonideki çalgıların sesi veya Fransızca ya da İngilizce bir 

konuşma arasındaki farkı nasıl “bulduğu” araştırılacak. 

Bilim adamları, onlarca yıllık çalışma gerekse de bu aşamanın da tamamlanmasıyla bir gün fMRI’nin okunmasıyla 

kişinin duyduğu şarkının yeniden “yazılabileceği” ve ardından uykudaki beyin faaliyetlerinin kaydedilerek, rüyaların 

“resmedilebileceği” umudunu taşıyor. 

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisi ve Fransız Le Nouvel Observateur 

dergisinin internet sitesinde yayımlandı. 

 

Alzheimer Erken Teşhisi 
Biyogöstergeler Hastalığın Erken Başlangıcını Semptomlar Belirmeden Önce Tespit Ediyorlar 

(http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080718140556.htm’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

  

‘’ – Rahmetli “ADALET” vefat ettiğinde 1986 yılında, –ki annem olur kendileri– hayli üzülmüştüm… Ama, sistemin 

bir gerçeği idi bu da; paşa paşa kabullenilecekti. Öyle oldu…76 yaşında vefat etmeden yaklaşık 2 sene önce 

çevresinden kopmaya başlamıştı… Son günlerinde ise beni dahi zor tanıyabiliyordu.Teşhis konamamıştı o zaman.. 

Şeker hastalığına bağlanmıştı olay! Ancak aradan bir kaç yıl geçip “Alzheimer’s” keşfolunup, semptomları yazılınca, 

anlamıştım ki, rahmetlinin vefat sebebi de buydu !. (AH) ’’        AHMED BÂKİ, Giz’li GÜLŞEN’den 

*Alzheimer Hastalığı Nedir?  

  

Alzheimer Hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, 

nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nöro-dejenaratif bir hastalıktır.Demansın 

(İlerleyici beyin yetersizliği) en sık görülen tipidir. Çok dikkat çekici, erken semptomlardan biri de hafıza kaybıdır. 

Bu hafıza kaybı, geçmiş hafızanın korunduğu, hastalığın ilerlemesi ile birlikte sıklıkla telaffuz edilmeye başlanan 

küçük unutkanlıkların başlaması şeklindedir. Bozukluğun ilerlemesi ile bilişsel (Kognitif) yeteneklerdeki kayıp, 

frontal ve temporal lob işlevleri ile ilişkili, dil alanlarında (Afazi), beceri gerektiren hareketlerde (Apraksi) ve tanıma 

fonksiyonlarında bozulmaya doğru uzanım göstermeye başlar. Altta yatan patolojik sürecin yansıması olarak limbik 

sistem ile frontal ve temporal loblar arasındaki bağlantılarda kopmalar olur. Patolojik süreç temporoparietal 

korteksin yoğun bir şekilde tutulduğu fakat frontal lobu da etkileyen amiloid plak ve nörofibriler yumaklarla 

karakterize inflamatuvar cevabın birlikteliğinde nöron kaybı ve atrofisini içerir.  

http://www.okyanusum.com/guncel.konular/internet/118/index.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080718140556.htm'den
http://tr.wikipedia.org/wiki/Apraksi
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Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler suçlanmaktadır. Erken başlangıçlı alzheimer hastaları ve 

az sayıdaki ailesel vakalarda üç farklı gende dominant mutasyon tespit edilmiştir.  

Daha sık görülen geç başlangıçlı alzheimer hastalarında ApoE’nin duyarlılık genlerinden biri olduğu 

doğrulanmıştır. Bu hastalığı Alois Alzheimer bulmuştur. Alzheimer’a yakalanmamak için antioksidan içeren 3 

meyveyi her gün yemek gereklidir. İngiltere’de yapılan bir araştırma, antioksidan içeren meyvelerden; elma, muz ve 

portakal’ın alzheimer ve parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen ya da yavaşlatan hastalıkları önlediğini 

ortaya çıkarttı. Çalışmayı yapan Profesör Chang Lee, Batı’da ünlü olan bu 3 meyveyle yapılan günlük diyetin stres 

altındaki bünyelerde sinirleri kontrol edip, düzenlediğini ifade etti. Alzheimer hastalığının aşırı stres sonucu ortaya 

çıktığı biliniyor.  

(Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi) 

ScienceDaily, 19 Temmuz 2008 

Yaşlanan her  ‘’baby boomer’’ (Amerika’da İkinci Dünya Savaşıyla Soğuk Savaş Arasında Doğanlara Verilen Ad. 

Bir Diğer Adı da ’68 Kuşağıdır)  iyi bir nedenden dolayı Alzheimer’ın ayak sesini dinlemektedir: Hastalığın 10 

milyon Amerikalı ‘’baby boomer’’da ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Koruyucu stratejilerin Alzheimer’ın zarar 

verici, kliniksel semptomları ortaya çıkmadan çok önce en iyi şekilde geliştirilmelerinin gerekliliği çözümseldir. 

Adımları bu amaç doğrultusunda ilerletmede UCLA Nöroloji Doçent Doktoru John Ringman ve çalışma 

arkadaşları; Journal Neurology’nin şimdiki sayısında Alzheimer’ın en erken evreleri esnasında kandaki ve omurilik 

sıvısındaki belirli proteinlerin hastalık ilerlemeye başladıkça düşmeye başladıklarını, biyogöstergelerin semptomlar 

ortaya çıkmadan çok önce  tanımlamaya başladıklarını ve onların iz sürme ilerledikçe potansiyel olarak kullanışlı hale 

geldiklerini teyit etmişlerdir. 

Hastaları kliniksel olarak ‘’sessiz’’ durumda teşhis etmek; semptomların ortaya çıkmalarını önlemek için gerekli olan 

stratejileri geliştirmek için önkoşuldur. Ümit; böyle biyogöstergeleri görüntülemenin birgün kolonoskopiler ve 

mamogramlar, rutin testler gibi koruyucu hekimliğin sıradan diğer araçları olarak yerini alabilmesidir. 

Ailevi Alzheimer ve Sporadik Alzheimer, hastalığın iki temel türüdür. Alzheimer vakalarının çoğunluğu ise 65 

yaştan sonra gelişen sporadik olanlar ve geç başlayanlardır. Bu tür hastalık tipinin nedenleri tamamen 

anlaşılamamıştır. Ailevi Alzheimer (FAD); Alzheimer hastalarının yüzde 2’den daha azını etkileyen, bazı gen 

mutasyonlarından kaynaklanan hastalığın nadir türüdür.FAD, erken-başlangıçtır; yani hastalık 65 yaştan önce ortaya 

çıkmaktadır ve kalıtımsaldır. Eğer anne-babalardan bir tanesi bu hastalığa sahipse; aynı jenerasyonda olan çocukların 

hepsinde FAD’nin ortaya çıkma şansı %50’ dir. 

Araştırmacılar FAD mutasyonları olan hastalardan gelen işaretleri izlemişlerdir.UCLA’daki Alzheimer Hastalığını 

Araştırma Mary S.Easton Merkezi’nin Yardımcı Direktörü Ringman, “Birinci derece akrabaların aynı nadir 

mutasyonları kalıtım yoluyla aldığını bildiğimizden ve deneklerde hastalığın ortaya çıkması 30 seneden önce 

muhtemel olduğundan; beyin ve omurilikle ilgili sıvı ve kanda meydana gelen biyokimyasal değişimler üzerinde 

çalışabildik. Bu da bize, açıkça görülen semptomların ortaya çıkmasından önce teşhis edilebilecek işaretleri 

belirlemeye ve hastalığa neden olan olaylar zinciri hakkında pek çok şeyi anlatmaya izin vermektedir,’’ demiştir. 

Çalışma, Serebrospinal sıvı ve plazmadaki 21 FAD mutasyon taşıyıcılarında varolan çeşitli proteinlere bakmıştır ve 

onları taşıyıcı olmayanlarla karşılaştırmıştır. Araştırmacılar alzheimer’ın beyinde biçimlenen Ekstraselüler (Hücre 

Dışı) plaklarının çoğunlukla AB42 olarak adlandırılan Fibröz (Lifli) Beta-AmiloidProteini’nden meydana geldiğini 

bilerek proteine bakmışlar ve onun aşırı bunamanın gelişmesinden çok önce FAD mutasyon taşıyıcılarının 

plazmasında yükselmiş olduğunu keşfetmişlerdir. Daha sonra seviye hastalık ilerledikçe düşüyor gözükmüştür. 

Araştırmacılar buna ilaveten, AB42’nin bir diğer protein AB40’a olan oranının  FAD mutasyon taşıyıcılarının 

serebrospinal sıvısında azaldığını ve bundan başka, T-tau ve P-tau181 olarak adlandırılan iki diğer proteinin 

seviyelerinin açıkça görülen semptomlardan önce yükseldiğini göstermişlerdir. 
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Ringman, “Bu sonuçlar Alzheimer’ı önleme araştırmasının içerimlerinden ötürü belirtilmeye değerdir. Alzheimer 

Hastalığı’nın kliniksel semptomlardan önceki serebrospinal sıvı biyogöstergelerinin varlığı; Alzheimer’ın 

patolojisinin kliniksel semptomlardan önce davrandığını ve bundan başka o değişikliklerin idraksal(Kognitif) işlev 

bozukluğunun ortaya çıkmasından önce yakalanabilmesinin mümkün olabileceğini kanıtlamaktadır,’’ demiştir. 

Ringman, Alzheimer aramalarına önlem için meyilli olan araştırma deneklerini kullanarak, Otozomal 

Baskın (Dominant) Alzheimer Hastalığı çalışması için deneklerin riskli kullanımının hem etkinlik hem de zayıflık 

olduğunu söylemiştir. Diğer taraftan, ‘’ Bu popülasyon genetik olarak belirlenebilir, böylece gelecekte bu hastalığı 

edinip edinmeyeceklerini yüksek derecede kesinlikle tahmin edebiliriz. Bununla beraber, bu 

değişimler (Mutasyon) çok enderdir ve Alzheimer hastalığının bu ender biçimindeki bazı bulgular daha tipik olan Geç 

başlangıç Alzheimer Hastalığını genellemeyebilir. Tüm bunlara rağmen; FAD’nin patolojisi Sporadik Alzheimer’ınki 

ile temelde aynıysa da; bu proteinlerdeki preklinik değişiklikler, hastalığın bütün çeşitleriyle müşterektir ve daha 

fazla araştırma gerektirir,’’ demiştir. 

 

Beyin-Dalga Fonksiyonu Uyarımında “SES”in Kullanılması 
 

Çeşitli ses ve sonik titreşimli frekansları kullanan insanın, biyolojik tepkimesinin daha önceki etkin kanıtlarından bazı 

seslerin fizyolojik sistemler (örneğin:kalp atım hızı, solunum,  Galvanik deri resistansı (GSR), elektromiyografi-

kasların  kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı kas incelemesi (EMG), 

Elektroansefalogram, kafatası yüzeyinde çeşitli noktalar arasındaki elektriksel potansiyel farklarının kaydı (EEG), 

Elektrokardiogram (EKG), vücud derecesi ve diğerleri gibi) üzerinde doğrudan etkisi bulunmuştur. 

Son zamanlardaki teknoloji ve araştırmalardaki gelişmelerle insan bedeni ve beyni üzerinde sonik dalga formlarının 

ve onların etkileri konusunda geniş ve zengin bir bilgiye ulaşılmıştır. Müzik terapisine paralel “psikoakustik” adı 

altında yeni bir bilim dalı da böylelikle ortaya çıkmıştır. Bu alanın gözdesi sonik titreşim, ses ve müzik,  bilinçaltı 

tepkimeler ve fiziksel uyarılar için kullanılmakta ve  pozitif sonuçlar elde edilmektedir. 

Son zamanlarda fiziksel ve fizyolojik tepkileri elde etmek için elektronik ortamda doadaki seslerin(okyanus, dalga, 

su, rüzgâr, hayvan, insan, organik, yunus vs) gizlenerek kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu sesler elektronik olarak 

hızlanan, azalan değişik oktavlarda değişik filtrelerden geçirilir ve belirli bir ses yayarlar. Bu seslerin frekanslar, 

hedef alınan durum ne ise beyni rezonansa geçirerek o yönde bilinçaltını aktive eder. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

çeşitli merkezlerinde yürütülen çalışmalarda, müzik ve ses- frekans uygulanmasının pozitif  fizyolojik tepkileri 

gözlemlenmiştir. 

Güncel deneysel projelerin bir bölümü, güçlü tepkiler gözlemlediğimiz “İlkel-Başlangıçtan beri varolan Sesler”in 

kullanılması ile  oluşmakta. Bu sesler, bilinçaltı tarafından derinlemesine tanımlanabilir seslerdir. 

Örneğin; doğa sesleri, fiziksel organizma sesleri. Daha sonra bu seslerin bilinçli zihinin tanımaması için bir şekilde 

gizlenmiş olarak biliçüstünden gizlenerek  kullanılmasından  çok büyük sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu sonra bilinçaltı programlama tepkilerine benzer -sözel cümlelerin tanımlanmaması için hızlandırılması ya da 

yavaşlatılması-  bir mekanizmayı aktive eder. Bilinçaltının rahatlıkla mesajı duyduğu ve değişken davranışlar 

içerisinde belirgin sonuçlar ürettiği gözükmektedir. 

Daha sonra deneyde deneklere ses ortamındaki gizlenmiş “ İlkel Sesleri” açığa çıkarılıp, bunlar dinletilerek yükselmiş 

zihin yatkınlığının oluştuğu bir bilinçaltı “açıklık” durumu meydan gelmesi sağlanır. 
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Bazı durumlarda hatta nöro-hormon ve otomatik beden işleyişi bile bu belirli ses titreşim modellerine tepki verdiği 

olmuştur. Bu seviyedeki iletişimin yüksek beyin fonksiyonu ve psikoloji, öğrenme ve tedavi alanlarındaki etkileri göz 

ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 

Şu zamana kadar kullanılan pek çok ses, NASA tarafından uzayda kaydedilen bir takım seslerle çarpıcı bir şeklide 

benzerlik göstermektedir. Aslında ilkel, doğa ve organik seslerin ilginç özelliklerinden bir tanesi de bu seslerin 

değişik oktav seviyelerinde birbirlerine benzer eğilim göstermeleridir. 

Örneğin; yunus/ okyanus  seslerini 64 defa yavaşlatırsanız, insan sesine çok benzer bir ses duyulur. Yunusların sesini 

iki oktav hızlandırdığınızda kuş sesi gibi bir ses ortaya çıkar. Martı sesini iki oktav yavaşlatırsanız o zaman da o ses 

yunus sesine benzer. İnsan sesini hızlandırırsanız da ilk önce yunus sesi daha sonra da kuş gibi bir ses duyarsınız , 

vb… bunların hepsi bilinçaltında kuvvetli bir etkiyle mevcuttur. 

Daha kapsamlı  araştırmalar mevcut olan ve gözlemlenmiş beyin ve merkezi sinir sistemi tepkilerini geliştirmek  ve 

dışsal metodları kullanarak da daha üst seviyede belirli beyin fonksiyonuna geçmek için gereklidir. 

Eski çağlardan beri insanlar değişen bilinç durumlarını çoğaltmak ve geliştirmek için sesi kullanmaktalar. 

Binlerce yıldır hayatlarımızı değiştirmek, doğanın içsel ve dışsal güçlerini kontrol etmek, insan bilincinin gücünün 

sırlarını derinine incelemek için metodlar oluşturulmuştur. Çin meditasyon gongları-çanları, Tibet’te mental “öten” 

çanaklar, ziller,büyük ziller, şarkı okumalar, Hindistan’da tambur,davullar ve “durak-tonik”a bağlı çok zengin 

müzikal aletler ve buna benzer diğerler aletler tüm gezegende  pek çok kültürlerde kullanılmaktadır. 

Eskiler, çanaklar, ziller ve öten çanların, vs. nasıl sonik titreşim kalıpları yaratabilidiği ve bu titreşimlerin de beyin 

fonksiyonları ve bilincin durumlarını etkileyebilidiğine  dair gelişmiş ve sezgisel bilgiye sahiptiler. Tabii onlar eski-

teknoloji kullanmaktaydılar. Ama bugün, bilimdeki ani  ve hızlı gelişme ile yüksek-teknoloji uyarlı ses 

uygulamaları  bilincin gelişim aşamasında rol oynamaktadır. 

Dünyadaki pek çok sayıdaki üniversitelerin, hükümet araştırma merkezlerinin gerçekleştirdileri daha önceki 

araştırmalarının ulaştıkları sonuçlardan  belirli bilinç durumlarının belirli beyin dalga frekans modelleri ile bağdaştığı 

ortaya çıkmıştır. Bir diğer araştırma 1940’lara kadar gitmektedir ve bu beyin dalga frekans modellerini etkileme 

becerisi kulaklık ve hopalör yoluyla  atımlı/ayarlanmış ses frekansları kulllanılmasıdır. 

Bu eskilerin binlerce yıl önce “düşük-tekno”lu aletlerle çoktan başardıklarının “yüksek- tekno” çözümüdür. 

Beyindeki gelişmiş bilinç seviye ve durumlarını ve beynin bu bilinç durumlarına seyahatini sağlayacak çok gelişmiş 

aletler ve teknolojik bilgiyi kullanma yetimiz ile bugün, biyolojik becerilerimize ve belki de kendi evrimimize ivme 

kazandırmaktayız. 

İlk edindiğimiz tecrübelerden bir tanesi de, anne karnındaki fetusun geliştikçe sesleri duyma hissinin oluşması. Fetus, 

anne karnında anne karın duvarına kadar genişlemeden önce anne karnının içinde özgürce vücud ısılı amniyotik sıvısı 

içinde yüzmekte- etkili bir şekildeki uyaran yoksunluk odası, şamandıralı tank gibi-  bu da dokunma hissinin 

olmadığı anlamına gelmektedir. Fetusun ağzı ve burnu amniyotik sıvı ile dolu olduğu için de tat alma ve koklama 

duyuları da henüz yoktur. 

Karın duvarı dokusunun çoklu katmanları, plazanta duvarları, ve fetusun gözünün kapalı olmasından dolayı  fetusta 

görme hissi olmayıp, sadece karanlık mevcuttur. Amniyo sıvısı ayrıca fetusun kulak kanallarına dolacak ve 

kulakzarına doğru akacak ve baskı yapacaktır. Ancak, ses suda seyahat ettiği için, hava yolu ile seyahatten 5 kata 

daha verimlidir. Duyma hissi 5 kata daha fazla güçlüdür. 
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Şimdi gelin bu ses ortamının neye benzeyebileceğini  hayal edelim… İlk olarak, amniyotik sıvının şırıltı sesi 

gelebilir, sonra atardamarların atışının sesi, daha sonra kulakzarı, ve sonra plazentanın atardamarı yoluyla annenin 

nabız atışı ve sonra büyük ve küçük bağırsak sesleri (çağıldayan ve guruldayan), sonra annenin solunum sesi, annenin 

sesleri ve göğüs boşluğunu çınlatan annenin kalp atış sesleri ve son olarak  annenin genleşmiş karın duvarı yoluyla 

güçlendirilmiş  tüm dış dünya sesleri- basınçlı amniyotik sıvı-fetusun kulak zarı-.” Başlagıçta Söz vardı” demek 

başlangıçta SES vardı demekitr aslında ve ses, bilinçaltının derin seviyelerine ulaşmak için çok kuvvetli bir araç 

olarak kullanılabilir. 

Bilinçaltının en derin bölgesine kadar ulaşmasındaki uzaydan kaydedilmiş seslerin kullanılmasındaki en  büyük etki, 

belki de, psikolog Carl Jung’un ortaya attığı ilk fikirlerden kaynaklanıyor olabilir. Carl Jung’un “kollektif  bilinç dışı” 

adı altındaki fikri şuydu; eğer bir kişi yeterince bilinçaltının derinliklerine ulaşabilirse, neticede ulaşacağı seviye tüm 

insanların “ortak bilinçaltı”sı olacaktır. Kollektif bilinç dışının bir seviyesi ve bilinçaltının derin , ilkel ses tanımı ve 

enerji kalıp titreşimlerinin, aynı ilkel köklere sahip olmasıdır. 

Bu durum, bir ses ortamında bulunan kişiye orada hem tamamen yabancı hem de aynı zamanda derinden tanıdık 

gelen, içsel dengenin ve zihnin derin gevşemenin bir tecrübe yaşatır. Güneş sistemimiz içerisinde 

kaydedilip  gezegenimize geri yollanan seslerle, elektronik ortamda gizlenerek kayıt edilen doğadaki seslerin birbiri 

ile ürkütücü bir benzerliğe sahiplerdir ki bunu sadece bilinç altı zihin tanımlayabilmektedir. 

Örneğin; Voyager uzay mekiği ile kaydedilmiş  Jüpiter gezegenin yaydığı seslerin kayıtlarına bakıldığında, bu 

seslerin yunuslarla çok benzerlik gösterdiği görülmüştür. Uranüsün en küçük ayı (Miranda) nın yaydığı sesler tıpkı 

şarkı söyleyen bir koronun sesi gibidir ve Uranüs’ün halka kısımlarından gelen ses de Tibetlilerin çanak ve zil sesleri 

gibidir. 

Tekrarlanmış bu şekildeki sesin açığa çıkarılışı -ki bu içsel derinine seyahat edilecek tanıdık bir yer- zihinde 

“öğrenilmiş tepki”yi oluşturmaktadır. Bu şekildeki tekrarlanmış tecrübe, kişiyi bilincinin derine ve daha önemli bir 

kısmını çalıştırma işlemine, bir çeşit “egzersiz”e başlatıyor gözükmektedir. Tıpkı bir kasın gelişmesi için yapılan kas 

geliştirme çalışmaları gibi. İşte bu tepki, o kadar önemlidir ki insanların uzayda kaydedilmiş sesleri bu 

açıdan  düzenli olarak kullanılmasının sebebi de bu muhtemelen bu yüzdendir. 

1960’larda keşfedilen nöro-kimyasal tranmisterler (aktarıcılar) ve onların zihin gelişimindeki etkilerinin bulunması 

ile birlikte günümüze kadar uzanan yaygın kabul ediş; biyokimyasalların hafıza dahil yüksek beyin fonksiyonu 

gelişiminde  önemli bir temel teşkil ettiğidir. 

Bu kabul edişin altında yatan bir anahtar  faktör de belirli beyin durumları ve fonksiyonları ile belirli beyin dışsal 

uyarı metodları arasında bir bağ olduğunun kanıtıdır. Dışsal uyarılar vasıtası ile beyin fonksiyonunun etkileşimi 

konusunda yapılan ilk deneylerden bazıları 1950’ler Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu deneylerdeki ilk izlenimler, deneklerin beyin fonksiyonunun beyin dalgaları içinde bir “biyolojik izleme 

tepkisi”nin sebep verdiği hızla tekrarlanan elektronik flaşlarla kontrol edilebiliyor olmasıdır. Bu durum, “Duyusal 

Uyarılmış Potansiyeller” adını almış ve bu şunu göstermektedir; bedenin içsel ritm modelleri en güçlü dışsal, doğal 

olarak nabız-atım modellerini takip etmektedir. 

Mark Rosenzwerg ve meslektaşlarının zenginleşmiş ve emprovize ortamlarda fareler üzerinde sürdürdükleri daha 

önceki deneylerde, öğrenme ile beyin kimyası arasında bağlantı olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca Rosenzwerg ve 
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meslektaşları,  sonuçta beynin belirli  uyarımının  beyin fonksiyonu becerilerinin artışına yol açtığını 

gösterebilmişlerdir. 

Bu zamana kadar çok yoğun araştırma projeleri, Zihin Sağlığı Ulusal Enstitüsü; Palo Alto’daki (US) Gazi Bakım 

Hastanesi, Kaliforniya; MIT, Cornell Üniversitesi; Cal Tech (Takiji Kasamatsu); U.C. Irvine (Gary Lynch); 

Northwestern Universitesi(Aryeh Routtenberg); Johns Hopkins (Dr. Solomon Snyder, Psikiyatri ve Farmakoloji 

Profesörü); Dr. Margaret Patterson, MD; ve Marie Curie Kanser Vakfı, Surrey, England (Dr. Ifor Capel) bu adı 

belirtilen kurumlardaki ekiplerce sürdürülmektedir ve bu araştırmalar beyin elektirik aktivitesi ve nöro-kimyasal 

hormon fonksiyonu ile daha derin hafıza tepkileri ve yayılmış beyin fonksiyonlarına erişmek adına çalışmalar 

yapılmıştır. 

Kuantum Fiziği’nden de baktığımızda, maddeden yol çıkıp en küçük parçacığa kadar incelendiğinde(hücre, molekül, 

atomlar, protonlar/elektronlar, kuarklardan meydana gelmesi…) şöyle bir hakikate ulaşırız; gerçekte 

isimlendirebileceğimiz daha küçük parçacıklara erişmek yerine, ortaya çıkan şey aralarındaki  titreşim model ilişkisi 

olan Evrensel Enerji Matriksidir. Gerçekte evrende hiç bir şey katî-somut değildir. Bilincin kendisi bir titreşim 

modelidir. 

Dr Jeffrey D Thompson  

Çeviren : AylinER 

Kaynak: http://www.selfgrowth.com/articles/Thompson4.html 

 

Yanıklara Yumurta Akı 
 

Hiçbir zaman bunu kullanmak gerekmeyeceği düşünülür, ama gerektiğinde Yumurta akı kullanılarak yanıklar basit 

ve etkin biçimde tedavi edilebilir. Bu yöntem itfaiyecilerin eğitimi sırasında ders olarak verilmiştir 

Bir yanık meydana geldiğinde, kapsadığı alan ne olursa olsun ilk yardım, etkilenen alanı sıcaklık azalıncaya ve deri 

tabakalarını yakmayı bırakıncaya kadar soğuk suyun altına tutmak ve sonrasında bu bölgeye yumurta akı 

uygulamaktan oluşmaktadır.Bir kimsenin elinin büyük bir kısmı kaynar su ile yandığında, duyduğu büyük acıya 

rağmen elini soğuk su musluğunun altına tutmuş ve sonrasında 2 yumurta kırmış, aklarını ayırmış ve çırpmış ve elini 

içine daldırmıştır.Eli o denli yanmış durumdadır ki yumurta akı uygulanır uygulanmaz derisi kurumuş ve yumurta akı 

bir film tabakası oluşturmuştur. 

Daha sonra bu kişi yumurta akının doğal bir kollajen (bir tür albüminoid) olduğunu öğrenmiş ve en az bir saat 

boyunca eline tabaka üzerine tabaka gelecek şekilde yumurta akı uygulamıştır. Öğleden sonra hiçbir acı duymaz 

olmuştur. Ertesi sabah yanık bölgesinde nerdeyse belirsiz bir kırmızımsı leke kalmıştır. Elinde sürekli ve feci 

görünüşlü bir yara izi kalacağını düşünürken 10 gün sonra geride hiçbir yanık izi kalmamış ve hatta deri eski normal 

rengine yeniden kavuşmuştur! 

Yanan bölge yumurta akında mevcut ve aslında vitamin dolu bir plasenta (etene) olan kollajen sayesinde tamamen 

yenilenmiştir. 

 

 

http://www.selfgrowth.com/articles/Thompson4.html
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Beyin Tahribatı !. 
Esrar (uyuşturucu), nikotin ve alkol beyini tahrip ediyor! 

  

Burada gördükleriniz, ABD Nöroloji uzmanı ve yazar Daniel G.Amen´in şok eden çekimleridir. 

Bu resimler, sağlıklı, ve düzenli kan dolaşımına sahip bir beyini gösteriyor (sağdaki resim), ve yanında, alkol, sigara 

veya alzheimerden yıpranmış beyinlerinden geri kalanı gösteriyor (üsteki resimler). 

Resimlerdeki kara lekeler ne anlama geliyor? 

Resimdeki görüntüler; ölü, aktif olmayan bölgeleri; yani sağlıklı kan dolaşım yetisini yitirmiş bölgeleri gösteriyor! 

Daniel G.Amen “Spect-Scan“ yöntemi ile çalışıyor. Bu yöntem ile ağırılıklı olarak beyindeki kan dolaşımı 

izlenebiliniyor. Hangi bölgeye artık kan ulaşmıyorsa – “kara delikler“– oralarda büyük yıpranma belirtisi olduğunu 

gösteriyor! 

Günde üç bardak kahve veya iki paket sigaranın nikotini, beyni “delinmiş peynir“ görüntüsü haline getirebiliyor! 

Bundan dolayı oluşan “delinmeler“ (sağlıklı kan dolaşımının olmadığı bölgeler) özel çekim ile izlendiğinde, aynen 

alzheimer’den yıpranmış hasta insanların beyni ile eşit olduğunu gösteriyor! 

Beyinime zarar verdiğimi nasıl anlayabilirim? 

 

Belirtiler kişiden kişiye değişir, ve beynin hangi bölgelerinin etkilendiğine bağlıdır. 

Yıpranmış beyinler çoğunlukla çok zor konsantre olur, hafıza kayıbına uğrar ve depresyon belirtileri gösterir. 
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Beyin ve Din birbiri ile nasıl bağlantılıdır !. 
 

 “Nörobilimciler, insanların ibadet halindeyken beyinlerinin sergiledikleri performansı, beyin görüntüleme 

teknolojisi ile incelemekte ve böylelikle son zamanlarda insan beyninin dini/ruhsal ibadetler ile bağlantısı daha da net 

ortaya çıkmaktadır. Din, pek çok insanın hayatında önemli bir role sahip olduğu için, doğal olarak insanlar da din, 

Tanrı, ve ruhaniyet kavramlarının beyinde nasıl işlem gördüğünü merak etmeye başlamaları ile bilim insanları bu 

duruma tıbbi ve nörobilimsel açıdan araştırmaya yöneldiler. 

Bana göre bu tarz çalışmalardan ortaya çıkan en ilginç nokta; ibadet ve meditasyon sırasında dopamin seviyesindeki 

artış. Bu da bizlere şu soruyu sordurmakta: Parkinson hastalığında dopamin kimyasalının eksikliği hastalığın 

sebeplerinden ise, o zaman yoğun ibadet ve meditasyon, parkinson hastalığının tedavisinde ilaç olabilir mi acaba??… 

Bu tarz deney ve araştırmalar, bilim ve din arasındaki doğrudan bağlantının oluşması açısından oldukça ilham verici. 

Yakın bir zaman içinde bizler, dinin beyni nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya başlayacağız. Doktor Newberg’in de 

dediği gibi: “Beyin bir inanç makinasıdır ve öyle olmalıdır. İnançlar, hayatımızın her noktasında etkilidir. 

İnancımız bizi biz yapan unsurdur. İnançlar, varlığın özüdür.” 

Bu tarz deney ve çalışmalar, insanların kendilerini, dinini daha iyi tanımalarına ve tıbbi tedavilere de etkin katkı 

sağlamaktadır.” 

Yukarıda okuduğunuz makale aşağıdaki adresten ingilizceden türkçeye AylinER tarafından çevrilmiştir: 

http://www.digitaljournal.com/article/102107/How_are_the_Brain_and_Religion_Connected_ 

Bu makalede bana göre üzerinde durulması gereken iki nokta var: Birincisi, günümüzde tıp doktorları dahil bilim 

insanlarının“Din ve Bilimi” ayrı düşünen eskimiş ve şartlanmış düşünce kalıbından kurtulmuş olmaları geç de olsa 

insanlık adına önemlidir. 

Bir diğer nokta ise, dopamin maddesinin öneminin “ibadet” adı altındaki çalışmalarla ortaya çıkması. Dopamin, 

adrenalin, serotonin, oktopamin, histamin, gamma amino butirik asit ve glucin gibi neurotransmitter olabileceği 

düşünülen maddelerden bir tanesidir. “Nörotransmitter”ler, nöron sinir aksonu ucundan salınan bir maddedirler ve 

görevleri bir nörondan diğer nörona, kasa, organa ve diğer salgı bezlerine nörolojik bilgiyi taşırlar. 

(http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=9973) 

İşte dopaminin yüksek seviyede ve etkin fonksiyonda olması, nöronlar arası bilginin akışı ve etkin bir şekilde 

işlenmesine sebep olacaktır. Bilindiği üzere bu akışın etkin olmamasından dolayı günümüzde yaygın olarak başta 

parkinson adı altında pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz ki, insan adlı birimin kendindeki özellikleri 

ortaya çıkarması ve yaşaması da kendinde mevcut olan “bilgi”nin kullanılmasıyla gerçekleşebilmektedir ve bunun da 

en etkin yollarından bir tanesi, bilim insanlarının da nihayet kabul etmeye başladığı üzere “ibadet” adı altındaki 

çalışmaların yardımı ile olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitaljournal.com/article/102107/How_are_the_Brain_and_Religion_Connected_
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Tanrıyı Beyinde Aramak … 
 

Araştırmacılar; dinî değerlere önem veren, bir tanrı’nın tecellisine inanan rahibeler, Budistler ve diğer inançlara 

sahip insanlarla birlikte nöral karmaşadaki dinî duygunun kökenlerini keşfediyorlar. 

Donat (yağda kızarmış halka şeklindeki tatlı çörek) şekilli makina, her zaman giydiği kahverengi elbisesi ve uzun 

peçesi yerine sade bir tişört ve bol hastane pantolonu giymiş olan bir rahibeyi içine alıyor. Rahibe, bir jet motoru 

kadar gürültülü olan aletin gürültüsünü azaltmak için bir kulak tamponu takıyor ve başını köpük yastıklara dayıyor. 

Bu yüksek teknoloji denemesinde süper-serinletilmiş dev mıknatıslar, rahibe tanrı’yla konuşurken onun zihnini 

okumak için rahibenin başının etrafındaki yoğun alanları meydana getiriyorlar. 

Karmel tarikatına mensup bir başrahibe ve onun 14 Katolik hemşiresi; dinî deneyimlerin oluştuğu tahtadan dua 

bölmesiyle veya bölmeli olan bir odayla çok az benzerliği bulunan bu klostrofobik mavi tüp için manastırdaki 

hayatlarını geçici olarak terkettiler. Bu rahibelerin her biri, ‘’tanrı’yla yoğun birleşim yaşamış olan gönüllülerin 

çağrısını yanıtlamayı ve Montreal Üniversitesi’nden nörobilimci Mario Beauregard tarafından tertiplenen bir deneye 

katılmayı kabul ettiler. 

Fonksiyonel manyetik rezonans imajlama (fMRI) kullanarak; Beauregard, rahibeler hayatlarının en kuvvetli dinî 

tecellisini anımsadıklarında, o ilahî güçle derin bağlantıyı deneyimledikleri anda aktif olan beyin bölgelerinin kesin 

yerini araştırmaktadır. 

Soru şudur: Acaba beyinde bir tanrı noktası var mıdır? 

Dinî araştırma insanlığın kendisi kadar eski olabilir, fakat şimdi araştırma yapmak için yeni bir yer var: Başlarımızın 

içerisi. Araştırmacılar;  fMRI ve modern nörobilimin diğer araçlarını kullanarak, insanlar dua ederlerken veya 

meditasyon yaparlarken veya dinî şevkle ilhamlandıkları zamanlarda oluşan sözleri söylerlerken onların beyinlerinde 

neler olduğunu saptamaya teşebbüs ediyorlar.”Nöroteoloji” ve ” Dinî Nörobilim” başlıklı yeni bilim dalı gibi ilahî 

gücün nöral bağlantılarını ortaya çıkarmak için yapılan çabalar; din ve bilimi yalnızca uzlaştırmakla kalmayıp, zevk 

veren diğer dünyevî  duygulara da sahip olmayan insanları ortaya çıkarma yollarını işaret edebilir veya bu duygulara 

sahip olmayan insanlara yardımcı olabilir. 

Böyle deneyimlere sahip olan insanların üzerlerindeki pozitif etkiden dolayı; bazı araştırmacılar bu deneyimleri 

yapay olarak meydana getirme yeteneğinin insanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha iyi konsantre olan bir hale 

getirip, hayatlarını dönüştürebileceğini tahmin etmekteler. Her nasılsa, eninde sonunda nörobilimadamları bu soruyu 

çalışıyorlar; çünkü pek çok insanın hayatlarında oynayan merkezi rolün fenomeninin nöral temelini daha iyi anlamak 

istiyorlar. Beauregard, “Bu deneyimler, insanlığın doğuşundan beri varolmuştur. Onlar, bütün kültürlerde 

bildirilmiştir. Dinî deneyimin nöral temelini çalışmak; duygu, hafıza veya dilin nöral temelini çalışmak kadar 

önemlidir,”demektedir. Mistik Hedefe Ateşlemeler 

Bilimadamları ve araştırma yapanlar, uzun zamandır dinî duygunun beyindeki belirli bir bölgeye bağlı olabileceği 

hakkında tahminlerde bulunuyorlardı. 1892’de, zihinsel hastalık üzerine olan ders kitapları, ‘’dinî duygusallık’’ ve 

epilepsi arasında bir bağlantı olduğunu farkettiler. Bundan neredeyse bir asır sonra 1975’de, Boston Deneyimliler 

Yönetim Hastanesi’nden nörolojist Norman Geschwind, ilk olarak kulakların yukarısında oturan, beynin geniş 

kısımları olan temporal lobların içerisinde elektriksel olarak ateş alamayan alanı ve krize neden olan epilepsinin bir 

türünü kliniksel olarak tanımladı. 

Bu tür hastalığa sahip epileptikler; Geschwind ve diğerlerine ve Vanderbilt Üniversitesi’nden nöropsikiyatrist David 

Bear’a rehberlik ederek, beynin temporal lobunda yerleşmiş olan elektriksel fırtınaların bazen dinî veya ahlakî 

konulardan gelen saplantının temelinde yattığının tahminini doğrulamak için yoğun dinî deneyimlerini bildiriyorlar. 
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Bu analizi keşfederek San Diego’daki California Üniversitesi’nden nörobilimadamı Vilayanur S. Ramachandran; 

temporal lobunda epilepsi olan  birkaç hastasına cildin elektriksel direncinin dalgalanması olan ve galvanik cilt 

tepkisi olarak adlandırılan bir uyarma ölçüsünü kullanıp, onların duygusal reaksiyonlarının yoğunluğunu test ederken 

dinî, seksî ve nötr kelimeler karışımını dinlemelerini istedi. 

1998’de, gazeteci Sandra Blakeslee ile beraber yazdığı  Beyindeki Hayaletler (William Morrow) adlı 

kitabında,  temporal lobunda epilepsiye sahip olan insanların hakikaten de dinî duyguya doğru daha fazla meyili 

olabileceğine işaret edip, ‘’tanrı’’ gibi olan dinî kelimelerin bu hastalarda alışılmışın dışında büyük duygusal tepkiye 

neden olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını bildirdi. Ramachandran’ın tahmin ettiği gibi, anahtar; beynin iç bölgelerini 

içine kapsayan, onun duygu ve duygusal hafızasını (amigdala ve hipotalamus gibi) yöneten limbik sistem olabilirdi. 

Epileptik elektriksel aktivite, temporal lobu ve bu duygusal merkezler arasındaki bağlantıyı güçlendirip, dinî hissedişi 

harekete geçirebilir. 

Temporal lobun ilişkisini onaylamak için, Kanada Ontario’daki Laurentian Üniversitesi’nden Michael Persinger, dinî 

duyguları yapay olarak yeniden yaratmak için beynin geniş altbölümünde bir elektriksel uyarıcı araştırdı. Böylece 

Persinger, beynin yüzeyindeki belirli bölgeler üzerinde odaklanan ve zayıf elektromanyetik alanlar üreten ‘’Tanrı 

miğferi’’ ni yarattı.Geçen birkaç onyıldan fazladır yürütülen çalışmalar dizisinde, Persinger ve takımı yüzlerce 

insanın temporal lobları üzerinde aygıtlarını çalıştırdılar. Araştırmacılar böyle yaparak, aslında pekçok insanda 

hissedilen bir kişinin veya bir ruhun kimse yokken odada olması, veya evrensel hakikati meydana çıkaran kozmik saf 

mutluluğun derin halinin deneyimine sebep oldular.  Uyarmanın üç-dakikalık patlamasında, etkilenen denekler bu 

ilahî gücün algılanışını (Bunu ister Tanrı, Buda, cömert bir varlık veya evren harikası olarak adlandırın) kendi 

kültürel ve dinî dillerine çevirdiler. 

Böylece, Persinger dinî deneyimin ve tanrı’ya olan inancın ancak insan beynindeki elektriksel kural dışı şeylerin 

sonuçları olduğunu ileri sürmektedir. En yüce kişilere olan dinî eğilimlerin bile (Örneğin Aziz Paul, Musa, 

Muhammed ve Buda) böyle nöral acayiplikten geldiğini düşünmektedir. Persinger böyle deneyimlerin iyi olmasının 

popüler fikrini ‘’Tanrı İnançlarının Nöropsikolojiksel Temelleri’’ isimli kitabında (Praeger Yayımevi, 1987) dinî 

ritüellerin (âdetlerin) eğlenceli deneyimlerle eşleştiği psikolojik hallerin büyümesi olduğunu belirterek tartışmaktadır. 

Örneğin, yemekten önce dua etmek; yemek yemenin keyfini duayla birleştirmektedir. İddiasına göre de, bundan daha 

mistik olan birşey daha yoktur. 

Genişlemiş Ufuklar Persinger’ın Tanrı miğferi bulgularını kopyalama teşebbüsü, 2005 yılında İsveçli bilimadamları 

tarafından başarısızlığa uğrasa da; araştırmacılar, dinî deneyimin bazı hallerindeki temporal lobun rolünü henüz 

gözönünde bulundurmuyorlar. Neticede, buna benzer bütün deneyimler aynı değildir. Bazısı, belirli dinî geleneği 

takip etmekten ortaya çıkar, tıpkı sakin Katoliklerin tesbih çekerken dua okudukları zamanda olduğu gibi. Diğerleri 

ise ilahî güçle kontaktlarında algıladıkları kişiyi getiriyorlar. Fakat üçüncü kategori ise normal bilince şeffaf olmayan 

temel gerçekleri meydana çıkaran mistik hal olabilir. 

Öyleyse, farklı dinî duyguların beyindeki ayrı yerlerden ortaya çıkması mümkündür. Kişisel farklılıklar da 

varolabilir. Bazı insanlarda, dinî duygunun nöral koltuğu, temporal lobda yeralabilir; oysa diğerlerininki ise başka bir 

yerde olabilir.  

Hatta; Pennsylvania Üniversitesi nörobilimadamı Andrew Newberg ve onun son çalışma arkadaşı Eugene d’Aquili, 

bazı insanlarda bazı durumlarda oluşan diğer beyin bölgelerinin ilişkisine işaret etmişlerdir. Yapay dinî deneyimi 

meydana getirmektense, Newberg ve d’Aquili, geleneksel uygulamalar esnasında nöral makinada gizlice bakılan 

beyin imajlamayı kullandılar. Bu durumda, bilimadamları evrenle birlik olma gibi olan tanımlanmış dinî halleri 

başarmaya yönelip, set halindeki bir çeşit biçimlendirilmiş ayinler olan Budist meditasyonu üzerinde çalıştılar. 



 
84 

 

Budist denekler kişisel-rapor verdikleri meditasyonlarının zirvelerine, yani “ayrı bireyler olarak varolduklarının 

fikrini kaybetme haline ulaştıklarında“, araştırmacılar kan tarafından aktif beyin alanlarına taşınan radyoaktif 

izotopları onlara enjekte ettiler. Araştırmacılar daha sonra izotopun dağılımını özel bir kamerayla, tek foton emisyonu 

hesaplanan tomografi denilen bir teknikle (SPECT) fotoğrafını çektiler.2001 tarihli yazıda da tanımlandığı gibi; derin 

düşüncelere dalma, kendinden geçme halinin zirvesi hem beynin üst arka kısmını kapsayan paryetal lobun bir 

kısmında yeralan aktivitedeki büyük düşüşle ve hem de alnın arkasında yeralan sağ prefrontal korteksdeki 

aktivitedeki artışla alakalıdır. Çünkü paryetal lobun etkilenmiş olan kısmı, normalde gezinim ve uzamsal yönlenme 

ile yardım almaktadır. Nörobilimadamları, meditasyon esnasındaki anormal sessizliğin, onun fiziksel sınırlarını 

algılanan ayrılma ve evrenle bir olma hissiyle altını çizdiğini tahmin ediyorlar. Diğer tarafta, prefrontal korteks, diğer 

görevlerin yanısıra dikkat ve planlamadan da sorumludur. 

Onun algılama ve idrake ait görevlerinin yanısıra, meditasyonda zirve halinde olan takviyesi, bir kişinin   derin bir 

düşünce veya bir nesne üzerine yoğun bir şekilde odaklanmasını gerektirdiği faktörünü de yansıtabilir.Wisconsin-

Madison Üniversitesi’nden nörobilimadamı Richard J. Davidson ve çalışma arkadaşları, buna benzer birşeyi 2002’de 

dünyanın her yerinden olan birkaç yüz Budist’in beyinlerini onlar meditasyon yaparlarken fMRI’ı kullanıp, tarayarak 

yaptılar. 

Fonksiyonel MRI, oksijeni-tükenen kandan farklı olan oksijenlenmiş akışın manyetik özellikleriyle izleri takip 

etmektedir. Çünkü oksijenlenmiş kan, yüksek istemdeki yere doğru tercihen akar. fMRI ise beynin alanlarının o 

andaki en aktif olanlarını ve hatta belirli görevde en meşgul olanlarının altını çizmektedir.Davidson’ın takımı, 

Budistlerin meditasyonlarının sol prefrontal korteksdeki aktivasyonla çakıştığını da bulmuştur. Belki de bu, 

meditasyonda uzman olan kişilerin dikkatlerinin dağılmasına rağmen, onların odaklanma yeteneklerini 

yansıtmaktadır. En deneyimli gönüllüler, daha az eğitimli olanlardan daha düşük bir aktivasyon düzeyi 

göstermişlerdir. Çünkü olası bir uygulama, görevi daha kolay hale getirmiştir. 

Davidson, bu teorinin, ‘’efor harcanmadan olan’’ hale ulaştıklarını söyleyen Budist meditasyonunun tecrübelileri 

tarafından verilen raporlarla uyuştuğunu, söylemektedir.Daha da fazlası Newberg ve d’Aquili, 2003’te, birbiriyle 

uyuşan sonuçları Fransiskan mezhebine ait rahibeler dua ederlerken onların beyinlerini imajladıklarında bulmuşlardır. 

Bu durumda örnek, farklı bir dinî fenomenle alakalıdır: Beauregard’ın rahibelerinin tarif ettiği gibi, tanrı’yla yakın 

olma düşüncesi ve tanrı’ya karışma.  Newberg, “Üzerinde daha çok çalıştıkça ve farklı dinî uygulamaların temelini 

oluşturduğumuzda, bu deneyimleri daha iyi anlayacağız’’, demektedir. “Biz bu çalışmamızı İslamî ve Musevî 

dualarıyla meşgul olan kişileri toplayarak ve diğer Budist ve Hristiyan uygulamalarını tekrar araştırarak genişletmek 

istiyoruz.’’Newberg ve onun çalışma arkadaşları, diğer aktivite örneklerini beş kadın dinî hararetin anlık ifadeleriyle 

konuşurlarken taradıklarında keşfettiler. Araştırmacılar 2006’da, deneklerden o beş dinî insana nazaran, sadece ilahî 

söyleyen bir kişinin frontal lobundaki (beynin bütün önyüzü) aktivitenin düştüğünü açıkladılar. Çünkü frontal loblar, 

kişisel-kontrol için engin bir şekilde kullanılmaktadır. Araştırma takımı, aktivitedeki düşüşün, hararetli konuşmalar 

patlak verdiğinde  kontrol kaybına sebep olduğu sonucuna varmıştır. Dinî Ağ oluşturma 

Ön lobun kontrolünün serbest bırakılması dinî deneyimle bağlantılıysa da; Beauregard böyle derin hallerin diğer 

çeşitli beyin fonksiyonlarını da davet ettiğine inanmaktadır. Böyle bir fenomenin temelinde neyin yattığını kesin 

belirlemek için, Kanada Quebec’li nörobilimadamı ve onun çalışma arkadaşları 15 rahibenin beyinlerinin üzerinde 

çalışmak için üç farklı zihinsel haldeyken  fMRI kullandılar. Hallerin ikisi gözleri kapalı olarak yapılan dinlenme ve 

yoğun sosyal deneyimi tekrar toplama halleriydi. 
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Üçüncü kontrol hali ise, tanrı’yla olan etkili bir deneyimin anımsanması veya yeniden canlanmasıydı.Her bir rahibe, 

teknisyenin yeniden canlandırmasıyla bu haller arasında aktarıldıkça, MRI makinası her üç saniyede bir rahibelerin 

beyinlerinin çapraz kısımlarını ve her iki dakikada bir de beyinlerinin bütününü genel olarak yakalayıp, kaydetti. 

Nöral aktivite hesap edilip, kaydedildikten sonra; deneyciler iki kontrol halindeki aktivasyon örnekleriyle dinî 

deneyim esnasında daha enerjik hale gelmiş olan beyin bölgelerini açıklayıp karşılaştırdılar. 

Beauregard rahibeler tarayıcıdayken mistik kavuşum yaşamalarını umut etti, yapabilecekleri en iyi şey, tanrı’yla 

birleşmelerinin kuvvetli duygusal hatırasını hayal etmekti. (Montreal’daki Karmel tarikatının başrahibesi rahibe 

Diane, ona “Tanrı emirle çağrılmayı arzulamaz,” demiştir.) 

Araştırmacılar, rahibelerin yalnızca tanrı’yla konuştuklarını anımsadıkları anda canlanan 6 bölgeyi buldular. Örneğin, 

dinî hafıza  bilimadamlarının öğrenme, hafıza, yakın zamanda da aşık olma rolünü verdiğini buldukları en küçük 

merkez beyin bölgesinde, kuyruklu çekirdek’te aktivite artışını beraberinde getirmişti. Nörobilimadamları bu ilişkinin 

rahibelerin ‘kayıtsız şartsız sevgi’ olarak bildirdikleri duyguyu verdiği ipucunu çıkarıyorlar. Bir diğer sıcak nokta da, 

beden duyularını monitörleyen ve sosyal duyguları yöneten, beynin en dıştaki katmanlarının içinde yeralan erik 

büyüklüğündeki bir doku olan insulaydı. Oradaki nöral canlılık, ilahî güce olan bağlantılarla ilgili iç organlara ait 

zevk verici duygularla bağlantılı olabilirdi ve uzamsal farkında olma rolüne sahip aşağı paryetal lobundaki artan 

aktivite, (Newberg ve Davidson’ın tanık olduklarının tam tersi) rahibelerin daha büyük birşeye doğru zihinlerini 

yönelttikleri duyguyu yansıtabilirdi. Bu bölgedeki çok fazla veya çok az olan bir aktivite; bazı bilimadamlarının da 

tahmin ettikleri gibi teoride böyle bir fenomenle sonuçlanabilir. Araştırmacıların Nörobilim Dergisi’nin 25 Eylül 

2006 sayısında bildirdikleri gibi; altı çizilmiş olan bölgelerin kalanı da deneyimin memnuniyet verici oluşunu ölçen, 

bilinçli farkında olma duygusal halini yönetmeye yardımcı olan orta orbitofrontal korteksi de içine alır ve nihayet 

temporal lobun ortasını da kapsar.  Rahibelerin dinî deneyiminde alakalı olan beyin bölgelerinin sayısı ve çeşitliliği, 

manevî fenomenin karmaşıklığına işaret etmektedir. Beauregard, “İnsan beyninin temporal lobunda yegane yerleşmiş 

tek bir tanrı noktası yoktur,’’ diye sonuca varmaktadır. “Bu haller, beynin başından sonuna kadar iyi şekilde dağılmış 

bir nöral ağla birbirine haber götürmektedir.” 

Her nasılsa, beyin taramaları bu mistik hali tümüyle tek başına tanımlayamaz. Çünkü fMRI, birkaç saniyede oluşan 

kan akışına dayanmaktadır. fMRI imajları, milisaniyeler içerisinde oluşan nöronların ateşlenmesindeki gerçek-zaman 

değişimlerini yakalayamaz. Bu sebeple Beauregard; daha hızlı olan ve niceliğe bağlı, milyonlarca nörondan gelen 

toplam cevapların voltajını ölçen ve onun gerçek- zamandaki dalgalanmasının izlerini takip eden elektroensefalografi 

tekniğine (EEG) dönmüştür. Takımı rahibeleri, nöronlardan elektrik akımlarını alan, elektrodlarla çivili  kırmızı 

banyo başlıklarıyla giydirmiştir. Bu akımlar değişik frekansların beyin dalgaları olarak birleşip, görünmektedir. 

Akımlar rahibeler bir diğer kişiyle yoğun deneyim ve tanrı’yla olan derin bağlantıyı anımsadıklarında değişmektedir. 

Beauregard ve onun çalışma arkadaşları en sık rastlanan beyin dalgalarının uykuda üretilen uzun, yavaş alfa dalgaları 

olduğunu ve bu dalgaların rahibelerin rahatlamış hallerinde devamlı olduğunu keşfetmişlerdir. Daha henüz 

yayımlanmayan çalışmada, bilimadamları meditasyon ve kendinden geçme halleriyle bağlantılı olan daha da düşük 

frekanslı dalgaları prefrontal ve paryetal kortekslerde ve temporal lobda farketmişlerdir. Beauregard, “fMRI’ın 

gördüğü delta dalgalarını ve teta dalgalarını aynı beyin bölgelerinde görüyoruz,’’ demektedir. 

Akılsızın İşi mi? Beyin; nefes almadan, tanrı’nın varlığını düşünmeye kadar her olan insan deneyimine aracılık eder. 

Nöral ağlardaki aktivite bu deneyimleri arttırdığına göre, nöroimajlama henüz böyle bir aktivitenin bireysel nöronlar 

düzeyinde yerini  tam kesin olarak belirtememektedir. Bunun yerine o; genelde dinamik veya uyku halinde gözüken 

geniş alan beyin dokusunu vurgulayıp, daha kaba olan anatomik bilgiyi sağlamaktadır. Fakat insan duygularını ve 

davranışlarını böyle belirsiz yapısal ipuçlarını kullanarak açıklamak belki de bir akılsızın işidir. 
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Brown Üniversitesi’nden nöropsikolog Seth Horowitz, “Beyinde bir grup yeri, birşeyi isimlendirme anlamanıza 

müsaade edermiş gibi  listelendirirsiniz’’, şeklinde fikir yürütmektedir. Beaureagard’la deneylerinde beraber çalışan 

Vincent Paquette; daha da ileri giderek   beyin fonksiyonuyla ilgili ipuçlarını ve kafatasının şeklindeki 

düzensizliklerden olan karakter özelliklerini sezen nöroimajlamayı, Kraliçe Victoria devri bilimadamlarının deneyip, 

uyguladıkları ve sonunda da başarılı olamadıkları frenolojiye benzetmektedir. Dinî nörobilim çalışmaları, dilin derin 

meydan okumasıyla da karşılaşmaktadır. İki mistik insan, deneyimlerini aynı şekilde tasvir etmez.  İster dinî olsun, 

ister geleneksel dinî olsun, dinî deneyimlerin çeşitli türlerini birbirinden ayırmak güçtür. 

Buna belirsizliği de katarsak, bu şekilde olan duygular evrene veya doğaya duyulan haşyeti de 

kapsamaktadır. Beauregard, “Eğer bir ateistseniz ve belirli bir deneyim yaşıyorsanız, bunu evrenin ihtişamıyla 

ilişkilendireceksiniz. Eğer bir Hristiyansanız, bunu tanrı’yla ilişkilendireceksiniz. Kim bilir? Belki de ikisi de 

aynıdır,” şeklinde düşünmektedir. 

Dinî deneyimi anlamayı tanımlamayı denemektense, bazıları, onun temel bileşenlerine kısaltılması gerektiğini 

söylemekteler. Davidson, “Bir fenomen hakkında dinî bir deneyimmiş gibi konuştuğumuzda ve dikkat, hafıza ve 

algılamadaki değişimlerden söz ettiğimizde daha kesin ve net olmaya ihtiyacımız var’’, demektedir. “Bizim tek 

umudumuz; aklın bilme ve idrak kabiliyeti ve duygu çalışmalarında da yapıldığı gibi, bu altsistemlerde neler 

olduğunu belirtmek.’’Diğer araştırma problemleri de çoktur. 

Diğer tekniklerin hiçbirisi, belirli beyin bölgelerinin tam olarak şeklini çizebilir. Ve bu da esas itibarıyla, rahibelerin 

yakalamaya çalıştığı dinî deneyimle kıyaslayıp, aksini gerçekleştirip referans diye adlandırılan görevi bulmak adına 

imkansızdır. 

Neticede hangi insan deneyimi, tanrı’nın huzurunda hissedilen haşyet ve sevgiden daha farklıdır? Huzura 

ErişmekRahibeler için huzur; beyinlerindeki tanrı düşüncesinden değil, onlarla birlikte olan dünyadaki tanrı 

bilincinden gelmektedir. Beauregard’ın yakalamak istediği hatta kopyalamak istediği bu huzur ve sakinlik, herşeyle 

birleşme düşüncesidir. ‘’ 

Eğer beyindeki elektriksel veya nörokimyasal fonksiyonları nasıl değiştirebileceğinizi bilirseniz; o halde prensipte 

insanlara, mistik bir şekilde değil; elektromanyetiksel veya ışıklarla ve seslerle beyni uyaran bir aleti kullanıp, dinî 

durumlarını ortaya çıkarmada yardımcı olabilirsiniz. 

Gerçek mistik deneyimlere neden olmak, bir tür pozitif etkiye sahip olabilir. Yakın zamandaki bulgular, 

meditasyonun insanların dikkat etme yeteneğini geliştirebileceğini ileri sürmektedir. 

Davidson ve çalışma arkadaşları, 3 aylık yoğun meditasyon eğitimine tabi olan 17 kişiye ve meditasyona yeni 

başlayan 23 kişiye bir harf serisinin arasına karıştırılmış iki rakamı seçmeleri gereken dikkat görevini başarıyla 

yapmaları istemiştir. Yeni başlayanlar çoğu insanın yaptığını yapmıştır. Araştırmacılar Haziran’da açıklamışlardır: 

Denekler ikinci rakamı kaçırmışlardı çünkü, onlar hâlâ birinci rakama-  yani dikkatin göz kırpması denilen bir 

fenomene odaklanmışlardı. 

Mukayese edildiğinde, bütün eğitiImiş meditatörler tutarlı bir şekilde iki rakamı da bulmuşlardır; bu da meditasyon 

yapmanın odaklanmayı geliştirebileceğine işaret etmektedir.Harvard Üniversitesi’nden Sara Lazar ve çalışma 

arkadaşlarına göre; meditasyon, beyindeki yaşlanmanın bazı işaretlerini bile geciktirebilir. Nöro Rapor’daki 2005 

tarihli bir tez, 20 deneyimli meditatörün meditasyon yapmayan 15 kobaya nispeten bazı beyin bölgelerinde artan bir 

kalınlaşma görüldüğüne işaret etmiştir. Özellikle, prefrontal korteks (alın korteksi) ve sağ öndeki insula, 

meditatörlerde dörtle sekiz bin inç arası daha kalındı. 

Kobayların en eskisi, olağan yaşlanma sürecinin tersine kalınlıkta en yüksek artışa sahip olmaktan gurur duydu. 

Newberg şimdi meditasyonun stresi ve kanser hastalarındaki üzüntüyü azaltıp azaltamayacağını veya erken hafıza 
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kaybına uğramış insanların bilmeye veya kavramaya ait kapasitelerini genişletip genişletemeyeceğini 

araştırmaktadır.Yapay kopyalama, meditasyona hazırlık halleri, kendinden geçme halleri veya diğer dinî haller 

birbirine benzer bir şekilde zihne, beyine ve bedene faydalı olabilir. 

Örneğin, Beauregard ve diğerleri böyle mistik hallerin bağışıklık sistemi fonksiyonunu geliştirebileceğini, 

depresyonu kesebileceğini veya kesinlikle hayata dair daha pozitif bir bakış açısı sağlayabileceğini iddia ediyorlar. 

Değişiklikler uzun süreli ve dönüşebilir olabilir. Paquette, “Sağlıklı, optimal beyin şablonu oluşturabiliriz. Eğer birisi 

kötü bir beyne sahipse, iyi bir beyine nasıl sahip olabilir? Bu gerçekten de beynimize yeniden ağ döşemenin bir 

potansiyel yolu,’’ demektedir. 

Tabii ki dinî inanç, doğasında dünyevî ödüllere de sahiptir. O; gönül rahatlığı, huzuru getirir ve böyle bir inançla 

motive edilmiş hayırseverlik işleri diğer insanlara da mutluluk getirir. 

İnsanlar dinî uyanışa olan eğilimlerinde farklılık gösterebilirler. Sonuçta, herkes tanrı’yı ‘’Tanrı miğferiyle’’ bulmaz. 

Böylece, bilimadamlarının hastaya verdikleri tekniği uyarlamaya ihtiyaçları olabilir ve sonunda bazı insanların 

beyinleri o tanrısal, ilahî güce direnmekten vazgeçecektir.Üstelik, bilimadamları ne kadar nöral ilişkiler 

bulurlarsa bulsunlar, sonuçlar tanrı’nın varoluşunun doğru olduğunu veya olmadığını tespit edemez. Ateistler 

beyinde ruhaniliği bulmanın, dinin ilahî bir yanılgıdan öte bir şey olmadığına işaret etseler de; rahibeler, 

beyin taramalarının bunun kesinlikle aksini gösterdiğini öğrendiklerinde çok heyecanlanmışlardır: Tanrı’nın 

onlarla etkileşiminin teyidini sağlamış gibi gözüktüler. 

Sonuçta dinî deneyimler için beyinsel bir kaynak bulmak, tanrı’nın insanlığa ulaştığı vasıtayı tespit etmeye 

hizmet edebilirdi.Böylece, rahibelerin boru şeklindeki beyin tarayıcısına girmeleri, onların inançlarını 

zayıflatmadı. Bilakis tam tersine, bilim onlara inanmak için daha büyük bir sebep verdi. 

Yazan: David Biello  (Scientific American Mind Dergisi, Ekim 2007) 

Çeviren: Esin Tezer 

 

Dr.Deepak Chopra İle Özel Bir Röportaj 
Veronica M.Hay’in Dr.Deepak Chopra İle Yaptığı Özel Bir Röportaj 

 “Sen, “sen“liğini bırak!.. Ben, “ben“liğimi! “Sen“siz, “ben“siz olalım!. “Hiç”likde buluşalım!… 

“AŞK“, “ben“den doğar, “sen”den doğar!.Aşk, sevenle sevilen arasında perdedir!.Seven sevilende yok 

olduğunda, Aşk tamam olur!. 

Seven, sevdiğine varlığını teslim edip, O`nda yok olduğunda ikilik kalkar!. Senlik-benlik kalkar, “Bir“lik başlar; 

ve “Bir“lik “vitriyet“, 

“TEK“liğe “Vâhidiyet“e dönüşür!. “TEK“lik, “EHADİYET” içinde erir, gider. Bireysel anlayış, bilinç hükmünü 

yitirir!.Yani, her şey 

“Ahadiyyet” noktasında başlamış ve “Vâhidiyet” elifinde son bulmuştur. 

Tecelli tek bir tecellidir ki, o da “Tecelli-i Vâhid” olarak anlatılmak istenilmiştir” 

Ahmed Hulûsi, TEK’in Seyri’nden 

“Sevgi, samimiyetin hasılasıdır. Samimiyet ise perdesiz yaşamdır. Aradaki yargı perdelerini kaldır bak, 

özünle özüm bir ve birbirimizi hep sevdik, hep sevmekteyiz”   

Ahmed Bâki, Hayret’ten  (http://ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/hayret/) 
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*AYURVEDA NEDİR? 

Ayurveda veya Ayurvedik Tıp, Hindistan‘ın alt kıtasında ortaya çıkan antik bir sağlık 

sistemidir.Günümüzde Hindistan, Nepal, Sri Lanka‘da uygulanmaktadır. Çinve Tibet tıp sistemleri üzerinde etkileri 

olmuştur. Ayurveda, “Ayur” ve “veda” olarak iki kelimeden oluşmuştur. “Ayur” hayat veya hayat ilkesi anlamına 

gelen “ayus” kökenlidir, “veda” ise “bilgi” anlamına gelir. Ayurvedik bilginin Hindistan’da Rişi ve Munilere ifşa 

edilen spiritüel bilgiye dayalı olduğuna inanılır. (Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi) 

Dr.Deepak Chopra, son on yıldır holistik (bütünsel) iyileşmedeki önemli eğilimin ön planında olmuştur. Chopra, 

1980’lerin başlarından beri doktorluk yapan bir endokrinolojist olarak, mükemmel delillerini kendi keşfi olan 

zihin/beden tıbbıyla başarılı bir şekilde birleştirmektedir. Böyle yaparak; geleneksel tıbba ait çevreleri dramatik bir 

şekilde etkilemekte ve bütünsel tıbbın muazzam faydalarına halkın dikkatini çekmeye yardımcı olmaktadır. Chopra, 

iyileşme sürecini keşfederek; Kuantum İyileşme olarak adlandırdığı yeni bir paradigmayı (modeli) yaratmıştır. 

Chopra, ‘’Doktorlar olarak, kendini endişeli hisseden insanların iç huzurlarını arttırmamız için sakinleştirici ilaçları 

reçeteye yazmamız öğretilmişti. Uykusuzluğu olan insanlara uyku ilaçları veririz.Kuantum İyileşme; geçmişteki tüm 

merak edilen ilaçlardan ve modern teknolojiden, zihin ve bedenin bütünlüğünü konuşan doğal iyileşme yoluna 

bakmaktadır,’’ demiştir. Geleneksel eğitimine sırtını dönmek yerine, çok eski zamandan kalma bilgeliğin ve modern 

bilimin en iyilerini biraraya getirmek için doktorluğunun süresini uzatmıştır.1984’te, Ayurvedik Tıbbı Amerika 

Birleşik Devletleri’ne tanıtmıştır ve bir yıl içerisinde Lancaster, Massachusetts’teki Ayurvedik Stres Yönetimi ve 

Davranışsal Tıp Sağlık Merkezi’ni kurmuştur. O, Ayurvedik Tıp Amerikan Derneği’nin de Kurucu Başkanıdır. O 

zamandan beri, Doğu ve Batı şifasının yaratıcı birleşiminin dünyanın önde gelen destekçilerinden biri olarak yer 

almaktadır. Chopra, yaşlanmanın etkilerinin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu göstermek için, çok eski zamanlardan 

kalma zihin/ beden bilgeliğini bugünkü yaşlanma karşıtı araştırmayla birleştirmektedir. Yaşlanma algılamanızı 

değiştirirek ve bedeninizin ve o bedeninizin zekâyı ve deneyimi işlemden nasıl geçirdiğinin farkına vararak; nasıl 

yaşlandığınızı değiştireceksiniz. Chopra; Cenova’daki Dünya Sağlık Organizasyonu, Birleşmiş Milletler ve 

Londra’nın Kraliyet Tıp Cemiyeti gibi birkaç önemli Amerikan Tıp Enstitüleri de dahil olmak üzere, tüm dünyada 

önemli şirketlere ve organizasyonlara sunumlar yaparak ders vermektedir. 

RÖPORTAJ 

Veronica: Birinin yaşlanma üzerindeki algılamasını değiştirerek, yaşlanmamızı değiştirebiliriz. Nasıl? 

Dr. Chopra: Pekâlâ, pek çok insan yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu düşünür ve bilimsel veri bunun doğru 

olmadığını göstermektedir. İnsanlar yaşlılıktan ölmezler; yaşlılık beraberinde gelen hastalıklardan ölürler ve onlar da 

önlenebilir. Pek çok insan, yaşlanmanın değiştirilemez olduğunu düşünür ve biz; insan makinasında bile beslenme 

düzeninin düzeltilmesi, antioksidanlar, vücuttan toksinlerin atılması, egzersiz, yoga, nefes alma teknikleri ve 

meditasyon aracılığıyla yaşlanmanın tersine çevrilebilir olmasına izin veren mekanizmaların olduğunu biliyoruz. 

Birçokları yaşlanmanın normal olduğuna inanıyor, fakat normal yaşlanmanın ne olduğunu kimse tanımlamıyor. 

Normal olarak adlandırdığımız, averajın psikopatolojisi olabilir. Pek çok insan yaşlanmanın genetik olduğunu 

düşünüyor, ama anne-babanız 80+ yaşa kadar yaşadıysalar; bu sizin hayatınıza üç yıl katabilir. Düşünme biçiminiz, 

davranma biçiminiz, yeme biçiminiz hayatınızı 30 ila 50 yaş etkileyebilir. Çoğu kişi, yaşlanmanın evrensel olduğuna 

inanır, fakat asla yaşlanmayan biyolojik organizmalar vardır. Pekçokları yaşlanmanın ağrı verici olduğuna inanır ve 

biz biliyoruz ki; ağrı hastalıklardandır ve önlenebilir, yaşlanmaktan değildir. İnsanlar yaşlanma kavramlarını 

değiştirmeliler, onları gerçek dışı bir düşünceye dayanarak değil; bilimsel-olgusal gerçeğe dayanarak böyle yapmaya 

davet ediyorum. Onu değiştirdikleri zaman; çok geçmeden yaşlanma algıları değişecek ve onlara; yaşlanmak, daha 

bilgili hale gelmek, daha yaratıcı hale gelmek, yaratıcılık için sıçrama tahtası haline gelmek ve varlık daha anlaşılır 

bir hale gelecek. Tüm fenomendeki algılamanız bir kez değiştikten sonra; realiteniz değişecek, çünkü realiteniz sizin 

onu algılamanızdan başka bir şey değildir. 

Veronica: Yaşlanmama niyetini eğer etkili olarak tetiklersek; bedenin bunu otomatik olarak gerçeğe dönüştüreceğini 

belirttiniz. Bunu açıklayabilir misiniz? 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tibet
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Dr. Chopra: Evet, çünkü niyetler bedendeki dönüştürülme için olan tetiklerdir. Eğer ayak parmaklarınızı hareket 

ettirmek isterseniz; onu niyet aracılığıyla yaparsınız. Bedeninizdeki biyolojik bilgiye iki öğe vardır: Birisi niyet, 

diğeri de dikkattir. Öyleyse size verdiğim örneğe, ayak parmaklarını hareket ettirmeye geri dönün.İlk olan şey, 

dikkatinizin oraya gitmesi ve ikinci olan şey de, orada niyetin olmasıdır; böylece bu dikkatle ve niyetle olan biyolojik 

bilgi, hangi biyolojik bilginin verildiğidir. Biyolojik bilgi gibi davranan farkındalık; öğelere, daha sonra bilgilendirme 

amaçlı olan öğeye gider ve daha sonra lokalize olmuş bir öğe vardır ve bu da bedenin nasıl davrandığıdır. Eğer ayak 

parmaklarınızı niyetin önemsiz bir titreşimiyle kımıldatabiliyorsanız; biyolojik saatinizi neden yeniden 

ayarlayamazsınız? Pek çok insanın onu yapamamasının nedeni, ilk olarak onu asla düşünmemeleri ve ikinci olarak da 

belirli şeylerin diğer şeyleri yapmaktan daha kolay olduğunu düşünmeleridir. Örneğin ayak parmaklarını 

kımıldatmak, biyolojik saati yeniden ayarlamaktan daha kolaydır; fakat o, batıl inançtan kaynaklanan bir 

inançtır. Eğer insan bedeninin bir bilgi ve enerjinin iletişim ağı olduğunu anlayabilirsek; o zaman aynı prensiplerin 

bedenin heryerinde uygulandığını görürüz. 

Veronica: O söylemek üzere olduğum şeydi. Meselelerin özünü kavrayacak kadar yaşlanma sürecini durduran veya 

aslında yaşlanma sürecini tersine çeviren, birinin çalışması için derin seviyede yerleştirileceğini düşündüğü şeydir. 

Dr. Chopra: Hayır, o aynı mekanizmadır. Sadece bazı şeylerin daha kolay, bazı şeylerin daha zor olduğuna 

inanmamız bize aşılanmış. Neticelere her zaman beklentiler karar verir! 

Veronica: Siz bedenlerimizin de fiziksel ifadeye dönüştürülmüş deneyimler olduklarını, bir başka deyişle; 

bedenlerimizin düşünce sistemimizin içini dökmesi olduğunu söylediniz? 

Dr. Chopra: Ve deneyimler. Bundan dolayı eğer endişeyi deneyimliyorsanız; 

vücudunuz adrenalin ve kortizon yapmakta, eğer sakinliği deneyimliyorsanız; vücudunuz diyezepam yapmaya 

başlar, eğer canlılık ve neşeyi deneyimliyorsanız; vücudunuz kanser karşıtı güçlü ilaçlar 

olan interlökinleri ve interferonlarıyapar. Bundan dolayı bedeniniz, deneyimlerinizi sürekli olarak moleküllere 

dönüştürmektedir. 

Veronica: Ve dünya yorumumuzu veya deneyimimizi her an değiştirebiliriz. 

Dr. Chopra: Bu doğru. Bir kişinin düşmanı, bir diğer kişinin en iyi arkadaşıdır. Benim en favori yiyeceğim sizin 

cildinize kaşıntı yapabilir, vesaire. Her deneyimimiz bize mahsustur, çünkü onun yorumunu derin düzeyde yapıyoruz. 

Veronica: Siz hatta daha da ileri gidiyorsunuz ve kendinizi zamansız, ölümsüz bir varlık açısından gördüğünüzde; 

her hücrenin yeni bir varoluşun farkına vardığını ileri sürüyorsunuz. 

Dr. Chopra: Çünkü, beden zekânın son ürünüdür ve zekânızın sizin realitenizi nasıl şekillendirdiği ise, vücudunuzun 

realitesini şekillendirecektir. Beden; düşüncelerin alanıdır, yorumlamalar alanıdır ve siz kendi kimliğinizin 

deneyimini ilahi bir varlığa dönüştürdüğünüzde beden, o ilahi realitenin fiziksel dışavurumunu ifade eder. 

Veronica: Gerçek ölümsüzlüğün burada ve şu anda, bu yaşayan bedende deneyimlenebileceğini söyleyecek kadar 

ileri gidiyorsunuz. O, varlığın aşılamasını her düşündüğünüz ve yaptığınızın içerisine çizdiğinizde meydana gelir. Bu, 

zamansız zihin ve yaşsız bedenin deneyimidir. 

Dr. Chopra: Evet. 

Veronica: Coşkuyla yaşamak, bir rüyaya sahip olmak, bir yaşama nedeni ondan mı önemli, eğer o rüya sadece kendi 

neşeniz için olsa bile? 

Dr. Chopra: Benim düşünceme göre; bir arzuya sahip olmak, bir rüyaya sahip olmak, hayatta bir amacının olması, 

çok önemli bir tamamlayıcıdır. Ve, o amaca üç tane tamamlayıcı vardır: Bir tanesi sizin gerçekten ne olduğunuzu 

bulmanız, Tanrıyı keşfetmek, ikincisi diğer insanlara hizmet etmek, çünkü biz onu yapmak için buradayız ve 

üçüncüsü de kendinize özgü yeteneklerinizi ifade etmenizdir. Kendinize özgü yeteneklerinizi ifade ederken zamanın 

izini kaybedersiniz. 

Veronica: Birçok insan zamanı birinci derece olarak düşünür ve ne var ki bazılarımız ondan yeterince olduğunu 

düşünür. O durmaksızın akıp gitmektedir. Neredeyse bütün hayatımız kum saati gibidir ve kumların arasından akıp 

gitmektedir. Ne kadar kumumuzun kaldığını bilmiyoruz, öyleyse her anın tadını çıkarmalıyız.  
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Bu tür düşünce, tanıdığımız bir kişinin ölümüyle yüzleştiğimiz her bir an daha da çok pekiştirilir. Bu tür, zaman akıp 

gittiği ve ona durmamacasına sahip olmadığımız için her anın tadını çıkarmalıyız motivasyonu, herhangi tür bir 

zaman endişesine sahip olmadan ona sanki sonsuza değin sahipmişiz gibi güle oynaya yaşamakla nasıl karşılaştırılır? 

Dr. Chopra: Onu yapabilmenizin tek yolu; kendinizin o kısmının aslında sonsuz olduğunu bildiğiniz zamandır. 

Kendinizin değişmeye maruz kalmayan bir kısmı vardır, o sahnenin arkasındaki sessiz tanıktır. O; özünde 

ruhunuzdur, soyut (mücerret) olan, fakat hakiki kuvvet olan ruhtur. O; yerçekimi kadar gerçektir. O; zaman kadar 

hakikidir. O; anlaşılamayandır. O; gizemlidir, fakat kuvvetlidir ve ebedidir. O; başlangıcı olmayan, sonu olmayandır. 

Hiçbir boyutsallığa sahip değildir. O; boşluksuz, zamansız, boyutsuz, başı ve sonu olmayan, sonsuza 

dek’tir. Kendinizin o parçasıyla temasa geçebildiğinizde; o zaman, aslında şu andaki varoluşun, bütün ömrün 

sonsuzlukta titreşimden başka bir şey olmadığını, sonsuzlukta bir parantez, sonsuzluk bağlamında gecenin yarısında 

bir kelebeğin küçük bir ışıltısı olduğunu göreceksiniz. Faniliği; o bilgiyle, o deneyimle ölçülen bir ölümsüzlük olarak 

deneyimlemeye başlıyorsunuz, zamanı ölçülen bir öncesizlik-sonrasızlık olarak görmeye başlıyorsunuz ve onu 

gerçekten ne olduğunuzun perde arkasının karşısından gördüğünüzde, o zaman günlük varoluşun endişesi ortadan 

kayboluyor. Bu nedenle bir kişi; pek çok insanda stres yaratan küçük mücadelelerden, günlük varoluşun incir 

çekirdeğini doldurmaz şeylerinden dolayı hem dertlenmekten, hem de etkilenmekten kurtulur.Böylece, çok daha 

neşeli hale gelir ve şimdiki anın olması gerektiği gibi olduğunun farkına varır, başka çaresi de yoktur. O; tüm diğer 

anların zirvesi ve sonsuzluğun merkez noktasıdır. Bundan dolayı, her anın içerisinde ne olduğuna dikkat ediyorsunuz. 

Ve onu yaptığınız zaman; o zaman, Tanrının varlığının heryerde olduğunun idrakına varıyorsunuz.Sadece onu 

dikkatinizde bilinçli olarak benimsemelisiniz. Ve o, sevindiriciliğe neden olan şeydir. Realiteyi bilmelisiniz ve realite 

de bizim ölümsüz olduğumuzdur. 

Veronica: Hayata bakmanın ilk yolunun aslında sağlıksız olduğunu farzediyorum o zaman. 

Dr. Chopra: Doğru. 

Veronica: Yeni paradigma bize, kuantum düzeyde sürekli olarak bedenlerimizi ürettiğimizi ve üretmediğimizi; 

bunun da saklı olan potansiyelimizi durmadan gözler önüne serdiği manasına gelmekte olduğunu anlatmakta. Bu 

kuantum düzey hakkında konuşabilir misiniz? 

Dr. Chopra: Eğer herhangi bir şeye fiziksel olarak bakarsanız; kuantum düzeyde onun fiziksel-olmayan olduğunu 

keşfedeceksiniz. Beden, atomlardan ve etraftaki muazzam boşluklarda ışık hızıyla hareket eden atomaltı 

parçacıklarından meydana gelmiştir ve beden, muazzam boşluktaki enerji ve bilginin dalgalanmalarını dışarı yayar. 

Bundan dolayı, bedeniniz gerçekte galaksiler arası uzay kadar orantılı olarak boşluktur, hiçbirşeyden meydana 

gelmiştir; fakat o boş hiçbirşey aslında bilginin ve enerjinin kaynağıdır. Eğer o düzeye yaklaşsaydınız; o zaman 

bedenin bir çıktı olduğunu ve bilgisayarlı yazılım sistemini değiştirerek, programlamayı etkileyerek ve programla 

bağlantıya geçerek, yeni bir bedeni istediğiniz herhangi bir zaman yaratabileceğinizin farkına varırdınız. 

Veronica: Şu anda yaşamak, asla yaşlanmamazlığa nasıl bir katkı sağlıyor? 

Dr. Chopra: Şu anda yaşamak sonsuzluğun deneyimini yaratır. O, okyanustaki her bir damlanın bütün bir okyanusun 

tadını kapsaması gibidir. Bundan dolayı; eğer o anda yaşayabilirseniz, zamandaki her an da sonsuzluğun tadını 

kapsamaktadır. Fakat pek çok insan gerçekten sahip oldukları tek zamanda, anda yaşamıyorlar. Onlar ya geçmişte 

veyahut da gelecekte yaşıyorlar. Eğer anda yaşayabilseydiniz, sonsuzluğun tadını görürdünüz ve sonsuzluğun 

deneyimini metabolize ettiğinizde de bedeniniz yaşlanmıyor. 

Veronica: Meditasyon biyojik yaşınızı azaltıyor. Nasıl? 

Dr. Chopra: Daha sonra bedeni sakinleştiren zihni sakinleştirerek. Ve beden daha az kavgacı olduğunda, kendini 

daha çok iyileştirir; iyileştiren mekanizmalar kuvvetlenir. Aslında bilimadamları DNA’nız ne kadar iyi olursa; 

genetik makinanızın kendini iyileştirmede olduğunu, daha uzun yaşayacağınızı gösterdiler. Bu da meditasyonun 

biyolojik yaşınızı nasıl azalttığıdır. 

Veronica: Sevginin iyileştirme veya asla yaşlanmamadaki, başka birinin sevgisindeki veya kendimizi sevmemizdeki 

gücüne ne dersiniz? 
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Dr. Chopra: Evet sevgi, fakat gerçek mânâda, sadece bir hassaslık veya bir duygu olarak değil; 

fakat BİRLİK (Vahdet) BİLİNCİ’nin deneyimi olarak; yani, evrendeki herşeyle bağlantılı olduğunuzu bilmenizdir. 

Yalnızca evrendeki herşeyle bağlantılı değil; başkalarıyla farklı dış görünüşlerdeki aynı varlık da olabilirsiniz. 

Öyleyse o deneyimlenmiş bilgiye sahip olduğunuzda, insanları incitme yeteneğini kaybedersiniz ve insanlar 

tarafından da incinme yeteneğini kaybedersiniz. Bu, sevgidir. 

Veronica: Tıbba olan yaklaşımınız Hindistan’dan gelen *Ayurveda’ya dayanmakta. Bunu nasıl tanımlarsınız? 

Dr. Chopra: Ayurveda, hayatın bilimidir ve o çok temel, basit türde; evrenin bir parçası olduğumuz, evrenin akıllı 

olduğu, insan bedeninin kozmik bedenin bir parçası olduğu ve insan zihninin kozmik zihnin bir parçası olduğu, atom 

ve evrenin tamamen aynı şey oldukları, fakat farklı bir formla oldukları ve bu herşeyin geldiği daha derin realiteyle 

ne kadar çok bağlantıda olursak; o kadar çok kendimizi iyileştirebileceğimizin ve aynı zamanda da gezegenimizi 

iyileştirebileceğimizin yaklaşımına sahiptir. 

Veronica: Gelecekte tıp neye benzeyecek? 

Dr. Chopra: Gelecekte tıp, herkese kendi kendisinin en iyi tedavi edicisi olma yeteneğini verecek. 

Veronica: Teşekkür ederim Dr. Chopra. Bu, gerçeği söylemek gerekirse, aydınlatıcı bir söyleşi oldu. 

Yazan: Veronica M.Hay  (‘Rüyada Herşeyi Yapabilirsiniz’ E-Kitabının Yazarı) 

(http://www.intouchmag.com/chopra.html ’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

 

Atom-Parçalayıcısının “Tanrı parçacığını!” Bulma Çabası, Evrenin 

kodunu kırmak! 
 

Avrupa’nın atom parçalayan bilim laboratuvarı CERN’de, olağanüstü bir araştırma için yerinaltına yerleştirilen 

muazzam büyüklükteki dev makina (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) ile büyük patlamadan (Big Bang) kısa süre sonra 

oluşan koşulları yeniden yaratarak, maddenin temel doğasını incelemek ve var olduğu düşünülen higgs parçacığını 

diye adlandırılan “sonsuz küçüklüğü” bulmak! Eğer herşey planlandığı gibi gelişirse, parça fizik tarihindeki bu en 

büyük deney ile atomaltı parçacığın hakikati gözler önüne serilecek. 

Bu deney, İsviçre-Fransa sınırında, 27 kilometrelik bir tünele kurulan sistemde, atom altı parçacıklar, karşıt yönlerde 

birbirlerine doğru ışık hızına yakın hızlarda yol aldırılarak çarpıştırılacak ve çarpışma sırasında oldukça karmaşık 

detektörlerle yapılacak gözlemler sayesinde, “Tanrı parçacığı” diye adlandırılan maddenin oluşumuna ilişkin 

bilginin ortaya çıkması beklenmektedir. 

Aşağıdaki linkte türkçeden ingilizceye çevirdiğim, bu deneyin nasıl gerçekleşeceğini anlatan görsel-şematik 

açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum: 

http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/achenbach-

text http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/particle-interactive.html 

(sol tarafta “go inside the god particle-Tanrı parçaçığının içine doğru…” adlı başlık) 

*Proton makeup ( Proton oluşumu): Protonlar çok küçük paçacıklardan oluşurlar; 3 kuarkın yoğun gluonlarla bir 

arada durmaktadır. Hatta buna kuark-gluon plazması denmekte ve kuark ve gluonlardan oluşan bir çorba plazma da 

denilir. 

1. Smashing protons (Parçalanan protonlar): Trilyonlarca proton ışık hızının 99. 9999991 oranında bir hızda 

çarpışırlar. “Higgs” adı verilen “Tanrı parçacığı” diye adlandırılan enrjiyi yaratmak üzere, protonların içindeki 

kuarklar ve gluonlar bu muazzam enerjiye ulaşmak için çarpışırlar. (İki numaralı şekle bakınız) 

http://www.intouchmag.com/chopra.html%20'den
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/achenbach-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/achenbach-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/particle-interactive.html
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2.Higg Particle (Higgs parçacığı): Muhtemelen protonun kütlesinden100-200 kat daha fazla kütleye sahip olan Higgs 

parçacığı kararsız bir yapıdadır: Başka parçacıkların serpintileri içinde bozunmadan önce, saniyenin milyar kere 

milyar kere milyonda bir anında varolacaktır. 

3.Evidence of Higgs (Higgs parçacığı kanıtı): Higgs parçacının varolduğunun kanıtı, geniş Hadron çarpıştırıcı 

dedektörü içindeki çarpışmadan sonra oluşan enerjinin spiral ve çizgiler şeklinde yayılması. 

*Next Frontiers beyond the Higgs (Higgs parçacığı ötesi) 

Teorik olarak, büyük patlama ile madde ve antimadde eşit oranda oluşmalıydı ve birbirini yok ederek, geriye geniş 

boş bir evren bırakmış olmalıydı! Gerçekten de durum bu şekilde ise, neden o zaman evrenimiz maddeden 

oluşmaktadır? Uzak galaksilerin ve supernovanın hareketleri bizlere geniş ve uzayıp giden bir alan içerisinde çok 

daha fazla madde ve enerji olduğunun ipuçlarını vermektedir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile gerçekleştirelecek 

deneyler ile, işte bu görünmeyen ve kara madde, kara enerji olarak adlandırılanın ardındaki sırrın çözülmesine ve 

maddenin özüne ulaşılmasına yardımcı olabilecektir. 

Bu deney için her ne kadar “tanrı parçacığını bulma” denilse de, mikro evrendeki atomaltı boyutta gerçekleştirelecek 

bu seyr’le tüm düşünen beyinlere akıl ötesi bir yolculuk sunmaktadır!… 

 

Rus DNA Keşifleri İnsanı ’Doğaüstü’ Olayları Açıklıyor 
 

Ezoterik ve manevi eğitim verenler uzun zamandır bedenimizin dil, kelime ve düşünceyle programlanabilir olduğunu 

biliyorlardı. Bu şimdi bilimsel olarak kanıtlandı ve açıklandı. 

İnsan DNA’sı biyolojik bir İnternet ve bir çok bakımdan yapay olandan daha üstün. Son Rus bilimsel araştırmaları 

durugörü, önsezi, ani ve uzaktan terapi eylemleri, kendi kendini iyileştirme, olumlama teknikleri, kişilerin etrafındaki 

ışık/aura (yani maneviyatta ustalar) aklın iklim yapısı üzerindeki etkisi ve bir çok fenomeni daha doğrudan yada 

dolaylı olarak açıklıyor. 

Ayrıca, söz ve frekanslarla bir tek geni ÇIKARIP EKLEMEDEN DNA’yı etkiyen ve yeniden programlayan yepyeni 

bir çeşit ilaca dair kanıtlar var. DNA’mızın sadece 10% protein oluşturmak için kullanılıyor. Bu DNA kümesi batılı 

araştırmacıların ilgisini çekiyor, inceleniyor ve vasıflandırılıyor. Geriye kalan %90 “çöp DNA” olarak 

değerlendiriliyor. 

Rus araştırmacılar, bununla birlikte, doğanın aptal olmadığını düşünerekten %90 olan”çöp DNA” yı araştırmak için 

dilbilimci ve genetikcilerle bir araya geldiler. Sonuçları, bulguları ve vardıkları kanaat devrim niteliğinde! 

Bulgularına göre, DNA’mız sadece bedenimizin inşaasından değil veri saklama ve iletişimden de sorumlu. Rus 

dilbilimciler genetik kodun – özellikle görünürde ”yararsız” %90 – bütün insani dillerle aynı kodu izlediğini 

keşfettiler. 

Bu sonuca göre sözdizim kurallari (kelimelerin söz ve cümle oluşturmak için bir araya getirilişi), anlambilim ve 

gramerin temel kurallarını karşılaştırdılar. DNA’mızın alkalikleri düzenli bir grameri izliyor ve tıpkı dilimiz gibi 

kurallar dizisinin olduğunu keşfettiler. Bu nedenle insan dilleri tesadüfen ortaya çıkmadı ve özümüzde olan DNA’nın 

bir yansıması. 
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Rus biyofizikci ve moleküler biyolog Pjotr Garjajev ve meslektaşları DNA’nın titreşimsel davranışlarını da 

incelediler. Sonuç kısaca şöyle: ”Canlı kromozomlar tıpkı bir endojen (içsel) DNA lazer radyasyonu kullanan 

holografık bir bilgisayar gibi işliyor. Belirli ses frekans modellerini, DNA frekanslarını ve böylece genetik bilginin 

kendisini etkileyen lazer tarzı bir ışına, modüle etmeyi örnek olarak başardılar. 

DNA alkalin eşleri ve dilin temel yapısı (daha önceden açıklandığı gibi) aynı yapıya sahip, DNA şifresini çözmeye 

gerek yok. Sadece dilin kelime ve cümleleri kullanılabilir! Bu da, deneylerle kanıtlanmıştır! 

Canlı DNA maddeleri (canlı dokularda ki, laboratuar ortamında ya da yapay koşullardaki değil) dil ile modüle 

edilmiş lazer ışınları ve radyo dalgalarına her zaman tepki verirler tabi eğer doğru frekans (ses) kullanılır ise. Bu 

nihayet ve bilimsel olarak neden olumlamaların, hipnozların ve benzerlerinin insanlar ve bedenleri üzerinde bu kadar 

kuvvetli tesirleri olabildiğini açıklıyor. DNA’mızın dile tepki vermesi tamamen normal ve doğal. 

Batılı araştırmacılar bir tek geni DNA sarmallarından kesip başka yerlere eklerken Rus araştırmacılar hücresel 

metabolizmayı modüle edilmiş radyo ve ışın frekanslarıyla etkileyen ve böylece genetik bozuklukları onaran cihazlar 

yarattılar. 

Belli bir DNA’nın bilgi modellerini dahi ele geçirip ve başka bir tanesine aktardılar bu şekilde başka bir genom için 

hücreleri yeniden programladılar. Başarılı bir şekilde, örneğin, sadece DNA bilgi modelini aktararak kurbağa 

embriyolarını semender embriyolarına dönüştürdüler! Bu şekilde, DNA’dan bir tek geni kesip eklerken oluşan hiçbir 

yan etki ve uyuşmazlık olmadan tüm bilgi aktarılmıştır. 

Eski kesme prosedürü yerine sadece titreşim (ses frekansları) ve dil ekleyerek uygulanan bu prosedür inanılmaz, 

dünyayı değiştiren bir devrim ve sansasyonu gösteriyor 

Bu araştırma organizmaların oluşumunda, alkalik dizilişlerin biyokimyasal işlemlerinden, çok daha fazla etkiye sahip 

olan dalga genetiğinin muazzam gücüne dikkat çekiyor. 

Ezoterik ve manevi eğitim verenler uzun zamandır bedenimizin dil, kelime ve düşünceyle programlanabilir olduğunu 

biliyorlardı. Bu şimdi bilimsel olarak kanıtlandı ve açıklandı. 

Frekans tabi ki doğru olmak zorunda. Ve bu herkes aynı derecede başarılı değil yada her zaman aynı kuvveyle 

yapamadığının nedeni. DNA’yla bilinçli bir iletişim kurabilmek için bireysel kişi içsel süreç ve gelişimi üzerinde 

çalışmak zorunda. 

Rus araştırmacılar bu faktörlere bağımlı olmayan ancak DAİMA, doğru frekansın kullanılması şartıyla, çalışabilecek 

bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Bir bireyin bilinci ne kadar gelişmiş ise, her hangi bir cihaz için gereksinim o kadar 

az ve kişi tek başına bu neticelere ulaşabilir. Bilim nihayet bu tarz fikirlere gülmeyi bırakacak ve sonuçları onaylayıp 

açıklayacak. Ve orada bitmiyor. 

Rus bilimadamları DNA’mızın bir boşluk içerisinde bozucu modeller oluşturabileceğini keşfettiler, böylece 

manyetize edilmiş solucan delikleri oluştarabilir. Solucan delikleri karadeliklerin çevresindeki Einstein-Rosen diye 

adlandırlan köprülerin mikroskobik karşılığı. 
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Bunlar evrendeki mekan ve zamanın dışında bilginin aktarılabildiği tamamen farklı alanların arasındaki tünel 

bağlantılar. DNA bu bilgi bitlerini kendine çekiyor ve bilincimize iletiyor.  Bu hiper komünikasyon işlemleri 

(telepati, kanalize olma) en etkili gevşeme durumunda oluyor. 

Stres, kaygı yada hiperaktif bir zihin, hiper komünikasyonu engelliyor yada bilginin tamamen bozulmuş ve yararsız 

olmasını sağlıyor. Doğada hiper komünikasyon milyonlarca senedir başarılı bir şekilde uygulandı. Böceklerin 

organize hayat akışları bunu çarpıcı bir biçimde kanıtlıyor. Modern insan bunu sadece çok daha sübtil bir seviyede 

“önsezi” olarak biliyor. Ama bizde, ondan yeniden bütünüyle faydalanabiliriz. 

Doğadan bir örnekle, bir kraliçe arı kolonisinden uzak düştüğü zaman, geride kalan işçi arılar planlarına göre gayretli 

bir şekilde yapımlarına devam ediyorlar. Oysa, eğer kraliçe arı öldürülürse kolonideki bütün işler duruyor. Hiç bir arı 

ne yapacağını bilemiyor. Anlaşılan, kraliçe arı ”yapım planlarını” uzaktayken dahi toplumundakilere grup bilinci 

aracılığıyla aktarıyor. Hayatta olduğu sürece istediği kadar uzakta olsun. 

İnsanlarda, hiper komünikasyonla kişi aniden bilgi tabanı dışındaki bir bilgiye erişim sağladığında karşılaşılıyor. Bu 

hiper komünikasyon o zaman ilham yada önsezi olarak deneyimleniyor (trance challenging de aynı şekilde). Örneğin 

İtalyan besteci Giuseppe Tartini rüyasında bir gece bir şeytanın başucunda oturduğunu ve keman caldığını gördü. 

Ertesi sabah Tartini parçayı hafızasından oldugu gibi yazabildi. Ona the Devil’s Trill Sonata (Şeytan Sonatı) adını 

verdi. 

42 yaşında bir erkek hemşire senelerce rüyasında bir çeşit bilgi CD-ROM’una bağlı olduğunu  gördü. Düşünülebilen 

bütün alanlardan doğrulanabilir bilgiler ona aktarıldı ve sabah hatırlayabildi. O kadar yoğun bir bilgi akışı vardı ki 

sanki bütün bir ansiklopedi o gece aktarılmıştı. Bilgilerin çoğu onun kişisel bilgi tabanı dışındaydı ve hakkında hiç bir 

bilgisi olmadığı teknik detaylara kadar uzanıyordu. Hiper komünikasyon oluştuğunda, kişi DNA da, insanda olduğu 

gibi mucizevi fenomen gözlemleyebilir. 

Rus bilimciler DNA örneklerini lazer ışığıyla ışınladılar. Ekranda tipik bir dalga modeli oluştu. DNA örneğini 

kaldırdıklarında dalga modeli kaybolmadı ve kalmaya devam etti. Bir çok kontrollü deney şekilin kaldırılmış 

örnekten gelmeye devam ettiğini gösterdiler, anlaşılan enerji alanı kendiliğinden geride kalmaya devam ediyordu. Bu 

etkiyi şimdi fantom DNA etkisi deniyor. Zaman ve mekan dışında enerjinin DNA kaldırıldıktan sonra aktive edilmiş 

solucan deliklerinden akmaya devam ettiği tahmin ediliyor. İnsan hiper komünikasyonundaki en çok karşılaşılan yan 

etkiler ilgili kişinin çevresindeki açıklanamayan elektromanyetik alanlar. 

CD çalar gibi elektrikli aletlerin etkilenip saatlerce çalışmadığı olabiliyor. Elektromanyetik alan yavaşça yok 

olmasıyla beraber aletler tekrar normal çalışmaya başlıyor. Bir çok şifacı ve fizikçi bu alanı çalışmalarından dolayı 

biliyorlar: ortam ve enerji ne kadar iyi olursa, o anda çalışmayı durmasıyla beraber kayıt cihazları için daha zor 

olabiliyor. Çoğu zaman ertesi sabah herşey normale dönmüş oluyor. 

Bunu okumak çoğu kişiyi rahatlatıcı olabilir, çünki bu onların teknik olarak beceriksiz olmaları anlamına gelmediği, 

onların hiper komünikasyonda iyi olmaları anlamına geliyor. 

Grazyna Gosar ve Franz Bludorf Vernetzte Intelligenz kitaplarında kesin ve açık bir şekilde bu bağlantıları 

açıklıyorlar. Yazarlar ayrıca erken dönemlerde insanlığın tıpkı hayvanlar gibi, çok güçlü bir şekilde grup bilincine 

bağlı olduğu ve bundan dolayı grup olarak hareket ettiğini, varsayan kaynaklardan alıntı yapıyorlar. Oysa bireyselliği 

geliştirmek ve deneyimlemek için biz insanların hiper komünikasyonu neredeyse tamamen unutmak zorundaydık 
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Şimdi biriysel bilincimizde oldukça stabil iken, zorlanmadan yada bu bilgiyle ile ilgili ne yapacağımıza dair uzaktan 

kontrol edilmeden DNA’mızla bütün bilgiye erişim sağlayabileceğimiz yeni bir grup bilinci şekli oluşturabiliriz. Şuan 

biliyoruz ki interneti kullanınca, DNA’mız doğru bilgiyle ağı besler, ağdan veri alabilir, ve ağdaki diğer katılımcılarla 

bağ kurabilir. Uzaktan terapi, telepati yada “uzaktan hissedebilme” bu şekilde açıklanabilir. Kimi hayvanlar 

sahiplerinin eve dönmeyi düşündüklerini uzaktan bilebiliyorlar. Bu henüz grup bilinci ve hiper komünikasyonla 

kavramlarıyla yorumlanabilir ve açıklanabilir. 

Belirgin bir bireysellik olmadan hiçbir kolektif bilinç anlamlı bir biçimde kullanılamaz, yoksa kolay manipüle 

edilebilir bir sürü içgüdüsüne geri dönüyor olurduk. Yeni milenyumdaki hiper komünikasyon tamamen farklı bir 

anlama geliyor. 

Araştırmacılar bireyselleşmiş insanlar tekrar grup bilincini yeniden elde ederse, yaratmak değiştirmek ve 

şekillendirmek için ilahi bir gücünün olacağını düşünüyor. VE insanlık kitlesel bir şekilde yeni bir grup bilincine 

doğru ilerliyor. 

Sistem herkesi bir araya topladığından ve kişilerin buna uyum sağlamasını beklemesinden dolayı çocukların yüzde 

ellisi okula gitmeye başladıkları andan itibaren bir sorun olacaklar. Bugünün çocuklarının bireysellikleri o kadar 

güçlü ki uyum sağlamakta direnecekler ve her şekilde kişisel özelliklerinden vazgeçmekte direnecekler. 

Aynı zamanda her geçen gün durugörülü doğan çocukların sayısı artıyor. Bu çocuklarda bir şeyler bu yeni grup 

bilincine doğru çabalıyor ve daha fazla bastırılamıyor. 

Bir kural olarak, örneğin hava sadece bir birey tarafından etki altına alınamaz. Ama grup bilinci tarafından 

etkilenebilir (kimi yerli kavimlere göre bu yeni bir şey değil. Hava Dünya rezonans frekansları (Schumann 

frekansları) tarafından güçlü bir şekilde etkileniyor. Aynı frekanslar bizim beyinlerimiz tarafından da oluşturuluyor, 

yada birçok kişi düşüncelerini senkronize ettikleri zaman yada bireyler (maneviyatta ilerlemişler, örnek olarak) 

düşüncelerini lazer benzeri bir biçimde odaklandırdıklarında, bu durumda hava üzerinde etkili olabilmeleri şaşılacak 

bir şey değil. 

Grup bilinci oluşturan günümüzün bir uygarlığının çevresel sorunu yada enerji yetersizliği olmaz, çünkü eğer birleşik 

bir medeniyet olarak bu tarz zihinsel güçleri kullanacak olsalar kendi gezegeninin enerjilerini doğal olarak 

kontrollerinde olurdu. 

Çok sayıda insan iyi bir niyet için örneğin barış üzerinde tefekkür etmek gibi, bir araya geldiklerinde – aynı zamanda 

şiddet potansiyeli de yok olur. 

Anlaşılan, DNA normal beden ısısında çalışabilen organik bir süperiletken olduğu gibi aynı zamanda görev 

yapabilmesi için 200 ve 140 arası A C gibi aşırı derecede düşük ısılar gerektiren yapay süperiletkenlerle de çalışıyor. 

Buna ek olarak, bütün süperiletkenler ışık ve böylece bilgi saklayabiliyorlar. Bu ayrıca DNA’nin nasıl bilgiyi 

saklayabildiğini açıklıyor. 

DNA ve solucan deliklerine ilişkilendirilen başka bir fenomen daha var. Normalde, bu aşırı küçük solucan delikleri 

son derece dengesiz ve sadece saniyenin çok kısa bir süresi var oluyorlar. Sağlam solucan delikleri belirli şartlar 

altında kendilerini organize edebiliyor, örneğin yerçekimini elektriğe dönüştürebilecek kendine özgü boşluk alanları 

yaratıyor. Boşluk alanları kendiliğinden ışık yayan iyonize edilmiş ve önemli miktarda enerji içeren gaz toplarıdır. 

Rusyada sıklıkla bu tarz ışıyan topların görüldüğü bölgeler var. 
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Bunu takip eden karışıklıktan dolayı Ruslar büyük çaplı araştırma programları başlattılar ve nihayetinde kimi 

yukarıda belirtilen keşiflere neden oldu. Çok kişi boşluk alanlarını gökyüzündeki parlak balonlar olarak biliyor. 

Dikkatli kişi onlara hayretle bakarak kendine onların ne olabileceğini sorar. 

“Hey yukarida ki. Eğer bir UFO isen, üçgen şeklinde uç” diye düşünmüştüm bir keresinde. Ve aniden, ışık topları 

üçgen şeklinde hareket ettiler. Yada bir buz hokeyi topu gibi gökyüzünde boyunca atıştılar, sıfırdan başlayarak 

sessizce yüksek hızlara çıkarak. Bakakalarak bende, birçokları gibi onların UFO olabileceğini düşünmüştüm. Beni 

memnun etmek için üçgen şeklinde uçmalarından dolayı, dostane birileriydi anlaşılan. 

Ruslar boşluk alanlarının çoğunlukla görüldüğü bölgelerde kimi zaman ışık topu gibi yerden yukarıya gökyüzüne 

doğru uçtuklarını keşfettiler. O zamandan sonra boşluk alanlarının, beynimiz tarafından da oluşturulan, düşük dalga 

frekansları yaydıkları keşfedildi ve bu dalgaların benzerliğinden dolayı bizim düşüncelerimize tepki verebiliyorlar. 

Heyecan verici olsada yerdeki bir tanesiyle karşılaşmak çok iyi bir fikir olmayabilir çünkü bu ışık topları muazzam 

bir enerji içerebilirler ve bizim genlerimizi mutasyona uğratma kapasitesine sahipler. 

Bir çok ruhani eğitmen derin meditasyon yada enerji çalışması esnasında bu tarz, kesinlekle hoş duygulara neden olan 

ve hiç zarara neden olmayan, görünebilir ışık topları yada sütunları oluşturabiliyorlar. 

Anlaşılan bu boşluk alanının içsel düzenine, kalitesi ve orijine de bağlı. Örnek olarak genç ‘Englishman Ananda’ gibi 

kimi ruhani eğitmenlerde ilk başta hiçbir şey görünmüyor ama o oturup konuşuyorken yada hiper komünikasyonla 

meditasyon yapıyorken fotoğraf çekmeye çalıştığınızda sadece sandalye üzerinde bir beyaz bulutun resmi çıkıyor. 

Kimi, Dünya şifa projelerinde olduğu gibi, bunun gibi ışık etkileri fotoğraflarda da görülebiliyor. Basitçe söylemek 

gerekirse, bu fenomen solucan deliklerinin daha sağlam şekillerinden olan yerçekimi ve anti yerçekimi kuvveleriyle 

ve bizim zaman ve mekan strüktürümüz dışındaki enerjilerin hiper komünikasyon görüntüleriyle ilgili. Bu hiper 

komünikasyon ve görünür boşluk alanlarını deneyimleyen önceki jenerasyondakiler onlardan önce bir meleğin 

belirdiğine inanıyorlardı, ve biz hangi bilinc şekillerine hiper komünikasyon kullanarak erişim sağlayabileceğimizden 

emin olamayız. 

Varlığına dair bilimsel bir kanıtları olmadığı için, bu tarz deneyimler yaşayan kişiler halüsinasyondan mağdur 

DEĞİLLER. Hakikatımızı algılamada büyük bir adım daha attık. Resmi bilim dünyadaki yerçekimi anomalilerinin 

boşluk alanlarının oluşumunda katkıda bulunduğunu biliyor. Roma’nın güneyinde, Rocca di Papa’da yerçekim 

anomalilerine rastlandı. 

Bütün bilgi ‘Vernetzte Intelligenz’ Grazyna Fosar ve Franz Bludorf tarafından yazılan kitaptan, ISBN 3930243237 

Barbael tarafından özetlenmiş ve yorumlanmış. Kitap maalesef şuan sadece almanca olarak var. Yazarlara buradan 

ulaşabilirsiniz: 

Kontext – Forum for Border Science 

http://www.fosar-bludorf.com 

Çeviri : Hülya Altınkaya 

Kaynak: http://www.fosar-bludorf.com/index_eng.htm 
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Beyni yeniden yapmak mümkün mü? 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan nöropsikiyatride nanotüp kullanılarak beynin hasar gören bölgesinin düzeltilebileceğinİ 

belirtti.Elektrofizyoloji ve nörobilim alanındaki çalışmalarının ele alındığı Atlanta Georgia’da yapılan ECNS 2009 

Kongresi’ne katılan NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. 

Nevzat Tarhan, kongrede çok önemli konuların masaya yatırıldığını söyledi. 

ROBOTiK TEDAVİ GiBi 

Nöropsikiyatride nanotüp kullanımı ve gelecekle ilgili önemli bilgiler tartışıldığını aktaran Tarhan, “Kongreye 

sunulan bazı hayvan deneyleri aşamasında farelerin beyninin ön bölgesinde hasar oluşturulduğunda farelerin dikkat 

ve öğrenme testlerinin bozulduğu tespit ediliyor. Daha sonra bu farelerin beyninin ön bölgesine karbon nanotüpler 

yerleştiriliyor. Karbon nanotüp yerleştirilen farelerin, yerleştirilmeyen diğer farelere oranla süratle iyileştiği, tekrar 

eski sağlığına kavuştuğu gözleniyor” diye konuştu. Bu akademik çalışmanın özellikle otizmin tedavisinde ve beyin 

travmalarında ufuk açan bir durum olduğunun altını çizen Prof. Tarhan, “Karbon nanotüpler beynin hasar gören 

öğrenme bölgesinde yeniden düzelmeyi sağlıyor” ifadesini kullandı. 

Beyinin lif haritası 

Çalışmada karbon nanotüplerin sinir hücresinden daha küçük, ince ve uzun tüpler olduğunu aktaran Tarhan, 

nanotüplerin metallerin ısıtılması ile yapıldığını belirtti. Tarhan, “Karbon nanotüp üretimi nano teknolojiyle 600-1200 

derece metal ısıtılarak yapılıyor. Bu sırada metallerdeki karbonla yeniden dizliyor ve saç telinin yüz bin de biri kadar 

incelikte içleri boş tüpler oluşuyor. Karbon nanotüpler tek sıra karbon atomları olarak diziliyor. Bu şekilde elde 

edilen tüplerle, bir bakıma robotik bir tedavi yapılmış oluyor” şeklinde konuştu. Tedavi hakkında da bilgi veren 

Tarhan, “O kişinin beyin sinir hücreleri tüplerin içinde ilerliyor, bir bakıma yol açmış olunuyor. Bu nöropsikiyatri’de 

yeni bir uygulama olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Bu tedavide beynin lif haritası çıkarılıyor” diye konuştu. Mevcut 

tedavilerde beynin elektriksel haritası olan EEG ile beynin fonksiyonel durumunu, oksijen metabolizmasının 

haritasını ise MR ile alındığını aktaran Tarhan , “Beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların sağlık, durumlarına 

bakılıyor. Şizofrenlerin beynindeki lifler darmadağınık iken sağlıklı kişilerde muntazam” dedi. 

Beyin şehir trafiği gibi işliyor 

Tarhan, şöyle devam etti: “Beyindeki bilgiler de şehirdeki otomobiller gibi adeta. Yollar ne kadar düzgünse ve ışıklar 

ne kadar sağlıklı çalışıyorsa, beyinde bilgi trafiği de o kadar iyi çalışmaktadır. Artık yapılan çalışmalarla beyindeki 

sinyal trafiğinin haritaları çıkarılabildiğinden beyindeki sinyal trafiğini ölçebiliyoruz bu araştırmalara göre. 

Ölçülebilir sinyal trafiği beyinde bozulmuşsa ona göre manyetik uyarılarla, ilaçlarla o bölüme müdahale edilebiliyor. 

Beynindeki sinyal trafiğini yönetmeyi öğretiyoruz o kişiye. Beyindeki sinyal trafiğini iyi yönetebilmek iyi ruh 

sağlığına sahip olmak demektir” 

Düşünce gücüyle hareket 

Prof. Tarhan, nanoteknolojide beyinde bozulan hücreye yönelik nanokarbon tüplerle direkt ilaç verildiğini kaydetti. 

Hedefe yönelik ilaç verilmesi nanoteknoloji ilaçları ile mümkün hale geleceğini belirten Prof. Tarhan şunları söyledi: 

“Nanoteknoloji sayesinde uyaran terapi yapılarak beyindeki lifler düzgün hale getiriliyor. Bu çalışmada beyindeki 

düşünceler sinyale çeviriyor. Kolunu kaldır komutu verdiğinde beyin onu sinyale çeviriyor ve ardından kişi kolunu 

kaldırıyor. Burada beynin niyeti, düşünceyi, duyguyu sinyale çeviren bir alet olduğu çok net ortaya çıkıyor.” 

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/85771-beyni-yeniden-yapmak-mumkun-mu-haberi.aspx 

 

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/85771-beyni-yeniden-yapmak-mumkun-mu-haberi.aspx
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Beynin İçindeki Manzarayı Seyreden Kim? 
Bir cisimden gelen ışık, retina üzerine düşer ve daha sonra işlem görmesi için beyinde otuz kadar farklı görme 

merkezine iletilir. 

Göz merceğinden geçen ışık, gözün arka tarafındaki ağ tabakanın üzerine baş aşağı ve iki boyutlu bir görüntü bırakır. 

Ağ tabakadaki çubuk ve koni hücreler, bazı kimyasal işlemlerden sonra bu görüntüyü elektriksel akıma dönüştürür. 

Bu elektriksel akımlar, göz sinirleri aracılığı ile beynin arka kısmında yer alan görme merkezine götürülür. 

Beyin ise bu gelen sinyali anlamlı ve üç boyutlu görüntüler haline getirir. Craig Hamilton’un belirttiği gibi, “bu 

şimdiye dek hiç kimsenin tatmin edici bir çözüme ulaştıramadığı bir problemdir. Fakat yine de bizim 

anlamamız gereken, gözlerinizin her biri resmin farklı bir kısmını görür ve beyniniz ise bunu bir bütün haline 

getirir“. 

Yapılan bu tanımlar, oldukça genel anlamda gözün nasıl gördüğünü tarif etmektedir. 

Gözler, bize dış dünyadaki, aslını hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir görüntünün oluşum safhalarının ilk aşamasını 

temsil ederler. Dışarıda var olan dünya, gözden geçen ışık sayesinde, elektrik sinyalleri yoluyla, içimizde, beynimizin 

oldukça küçük bir noktasında var olur. 

Başımızı kaldırıp etrafımıza şöyle bir baktığımızda gördüğümüz görüntü uçsuz bucaksız da olsa, aslında beynimizin 

içindeki bu küçük noktada oluşur. Bu uçsuz bucaksız görüntünün aslının, gördüğümüz görüntüye benzeyip 

benzemediğini ise hiçbir zaman bilemeyiz. 

Cambridge Üniversitesi matematik ve teorik fizik bölümünden Peter Russell, bu gerçeği şu şekilde özetler: 

Bir ağaca baktığımda, doğrudan ağacı görüyormuşum gibi gelir. Ama bilim, tamamen farklı bir şeyin gerçekleştiğini 

söylemektedir. 

Gözden giren ışık retinada kimyasal reaksiyonları tetikler, bunlar beyne giden sinir lifleri boyunca hareket eden 

elektrokimyasal impulslar meydana getirirler. Beyin aldığı verileri analiz eder ve sonra dışarıda var olan şeye dair 

kendi görüntüsünü meydana getirir. 

Daha sonra ben, ağaç görüntüsünü görürüm. Ama benim asıl gördüğüm ağacın kendisi değildir, sadece zihnimde 

oluşan görüntüsüdür. Bu, tecrübe ettiğim her şey için geçerlidir. Bildiğimiz, algıladığımız ve hayal ettiğimiz her şey, 

her renk, ses, duygu, her düşünce, her his zihinde meydana gelen bir şekildir. Bunların tümü zihnin kendi 

şekillendirmesidir. 

Tüm bunlar, bizi önemli bir gerçeğe götürmektedir: Biz hayatımız boyunca, dünyayı bizim dışımızda zannederiz. 

Oysa dünya, her şeyiyle bizim içimizdedir. Bizler, dışımızda zannettiğimiz dünyayı aslında beynimizin içindeki 

küçücük bir noktada görürüz. 

Dışarıdaki dünyanın aslını doğrudan göremediğimize ve her şey beyinde oluşan bir algı olduğuna göre, acaba gören 

gerçekten “göz“müdür? 

Bizler, hayatımız boyunca tüm dış dünyayı gözlerimizle gördüğümüzü zannederiz. Oysa gözün görme işlevini 

gerçekleştirmesi için yapılan bilimsel tanım, görenin göz olmadığını anlatmaktadır. Gözler ve gözlere ait olan 

milyonlarca sinir hücresi, sadece görme olayının gerçekleşmesi için beyne mesaj ileten kablo görevine sahiptirler. 

Retina, kendi üzerine düşen ışık parçacıklarını algılar ve bunları elektrik sinyaline dönüştürerek beyne iletir. 
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Yani burada söz konusu olan; havadan gelen ışık dalgaları, yağ, protein ve sudan oluşmuş retina ve iletilen elektrik 

sinyalleridir. Beyinde; bahçede koşuşan çocuklar, mavi bulutsuz bir gökyüzü, denizi yararak yüzen gemiler yoktur. 

Var olan şey, sadece elektrik sinyalleridir. 

Peki beynimizde tüm bu algıların oluştuğu, görüntülerin canlandığı, seslerin duyulduğu, kokuların oluştuğu bir yer 

var mıdır? Beyni dikkatlice inceleyecek olsak, birbiriyle etkileşim içindeki nöronlar ve bunların arasındaki kimyasal 

ve elektriksel bağlantılarla karşılaşırız. Ama beynin hiçbir yerinde renklerin, şekillerin, yazıların ve dış dünyaya ait 

diğer şeylerin görüntülerini bulamayız. 

Beynin hiçbir yerinde, yaprakları hareket eden yeşil bir ağaç, alışveriş yapan kalabalık, evler, arabalar, mobilyalar 

yoktur. Beynin hiçbir yerinde bize gülümseyen bir dostumuz, annemiz veya babamız yoktur. Okumakta olduğunuz bu 

kitabın görüntüsü, beynin hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Kısacası, etrafımızda gördüğümüzü zannettiğimiz dünya, 

ne dışarıda ne de beyindedir. 

Görüntünün beyinde olduğunu iddia eden bilim adamlarının şu soruya cevap vermeleri gerekmektedir. Eğer beyinde 

bir görüntü meydana geliyorsa, bu durumda bu görüntüyü izleyen kimdir? 

Kaliforniya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Nörobilim Programı profesörü ve Beyin ve Algılama Merkezi Başkanı 

Vilayanur S. Ramachandran, Phantoms in the Brain (Beynin Aldanışları) isimli kitabında bu durumu şu şekilde 

açıklamıştır: 

Elinde tuttuğu bardaktaki içeceğe baktı. “Göz küremin içine bu bardağın ters bir görüntüsü düşüyor. Açık ve 

koyu renkli görüntülerin hareketleri retinamın üzerindeki fotoreseptörleri aktifleştiriyor ve şekiller, bir yol 

boyunca –bu yol optik sinirdir tek tek pikseller halinde aktarılıyor. Beynimin içindeki ekranda da 

görüntüleniyor. Bu bardağı da aynen bu şekilde görmüyor muyum? Elbette, beynimin tekrar görüntüyü 

çevirip düzeltmesi gerekiyor.” 

Onun fotoreseptörler ve optik hususundaki bilgileri etkileyici olsa da, beynin içinde bir yerlerde görüntülerin 

izlendiği bir ekran olduğu şeklindeki açıklamasında ciddi bir mantık hatası vardır. Çünkü eğer iç nöronlara bağlı bir 

ekranda bardağın görüntüsünü izleyebiliyor olsaydınız, beyninizin içinde bunu görmesi için bir başka küçük insana 

ihtiyaç duyardınız. 

Bu da problemi çözmeyecektir, çünkü bu kez onun kafasının içinde görüntüyü izleyebilmesi için daha da küçük bir 

insana ihtiyaç duyacaktınız ve bu böylece sonsuza dek devam edecekti. Sonuç olarak ise idrak sorusunun gerçek 

cevabını bulamadan hiç bitmeyen gözler, görüntüler ve küçük insanlar ile başa çıkmanız gerekecekti. 

Ramachandran’ın burada değinmekte olduğu nokta son derece önemlidir. Beynin içinde görüntü olduğunu 

varsaydığımızda, bu görüntüyü beynin içinde izleyen bir kişinin varlığı gerekecektir. Beyinlerin içinde görüntüler, 

görüntüleri izleyen küçük insanlar ve onların beyinlerindeki görüntüyü izleyen küçük insanlar kesintisiz olarak 

devam edecektir. 

Beynin içindeki görüntüyü izleyen bir varlık olmadığına göre, beynin içindeki görüntü iddiası gerçek dışı ve 

mantıksızdır. Beynin içi kapkaranlıktır, ışıksızdır, sessizdir. Beynin içinde renkler, birbirinden güzel görüntülü 

çiçekler, sıcaklık hissi veren mangal ateşi ve cıvıl cıvıl öten kuşlar yoktur. 
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O halde beynin içinde oluşan şey nedir? Ramachandran, bunun teknik açıklamasını şu şekilde yapar: 

… idrak konusunu anlamak için ilk adım beyindeki görüntüler fikrinden kurtulmak ve nesneler ile olayların dış 

dünyadaki temsili tarifleri üzerinde düşünmektir. 

Bu sayfada yazılı olan paragraflar gibi bir paragraf, temsili tarif ifadesini çok iyi açıklayabilecek bir örnektir. Eğer 

Çin’deki arkadaşınıza dairenizin nasıl göründüğünü anlatmak isteseydiniz, dairenizi Çin’e nakletmeniz 

gerekmeyecektir. Tek yapmanız gereken dairenizi tanımlayan bir mektup yazmaktır. Fakat mektubunuzdaki 

kelimeleri ya da paragrafları meydana getiren mürekkep hiçbir şekilde fiziksel anlamda odanıza benzerlik göstermez. 

Mektup, sizin dairenizin temsili bir tarifidir. 

Beyindeki temsili tarifin anlamı nedir? 

Elbette mürekkep damlaları değil, fakat sinir iletilerinin dilinden söz edilmektedir. İnsan beyninde görüntülerin 

işlenmesi için çok sayıda alan bulunmaktadır, bunların her biri görüntüden belirli türde bilgileri almakta uzmanlaşmış 

karmaşık nöron ağından oluşur. Her bir nesne, bu alanların içerisinde sadece o nesneye ait bir dizi faaliyeti harekete 

geçirir. 

Örneğin bir kaleme, kitaba ya da bir insan yüzüne baktığınızda her durum için farklı bir sinirsel faaliyet şekli 

tetiklenir ve sizin neye baktığınızla ilgili daha üst beyin merkezlerini “bilgilendirir.” Bu faaliyetlerin biçimi, aynen 

kağıdın üzerindeki mürekkep damlalarının sizin odanızı temsil veya sembolize etmesi gibi, görsel nesneleri temsil 

eder ya da sembolize eder. Görsel süreçleri anlamaya çalışan biz bilim adamları için hedefimiz beynin bu sembolik 

tarifleri oluşturmak için kullandığı şifreyi çözmektir, tıpkı bir şifre çözücünün yabancı bir metni deşifre etmeye 

çalışması gibi… 

Fakat tek başına bu haritanın varlığı görmeyi açıklayamaz çünkü beynin içinde önceden de belirttiğim gibi primer 

görme korteksinin üzerinde gösterilenleri izleyen küçük bir insan yoktur. 

Richard L. Gregory ise, bunu şu şekilde tanımlar: 

Gözlerin, beyinde, nesnelerin algılarından oluşan bir görüntü oluşturdukları düşüncesinin cazibesinden kaçınmak 

önemlidir. Beyinde görüntü fikri, bütün bunları görecek bir iç gözün de bulunmasını beraberinde getirir. Ama bu da, 

bu görüntüyü görebilecek bir başka gözün bulunmasını başka görüntüler için başka gözleri vs. gerektirecektir. Bu ise 

hiçbir sonuca ulaşmadan sonsuza kadar bu şekilde devam eder. 

Iowa Üniversitesi Nöroloji Departmanı profesörü ve başkanı Antonio Damasio, “oldukça dürüst bir şekilde şunu 

söyleyebilirim; bilincin ilk problemi, nasıl ‘beyinde bir film‘ oluşturabildiğimizdir,” açıklamasını yaparken, bilim 

adamlarının bu konu ile ilgili içinde bulundukları açmazı açıkça itiraf etmektedir. 

Açıktır ki, 21. yüzyıl bilimi, “Gören kim?” sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Bilim adamları, beynin içinde bir 

izleyicinin olduğu varsayımını kuşkusuz terk etmişlerdir. Ama bu durum, beyinde oluşan görüntü kavramını 

bilim adamları açısından daha büyük bir problem haline getirmiştir. Beynino içindeki tek bir nokta, bize, sayısız 

detaya sahip olan, mükemmel netlikte ve kusursuz ayrıntılar taşıyan bir dünya sunmaktadır. Hem de kesintisiz olarak. 

Bunun teknik ve bilimsel açıklaması budur. Peki acaba oluşan “görüntü” nerededir? 

Oxford Üniversitesi’nden psikolog yazar Susan Blackmore, şu yorumu yapar: 

Crick, “gözlerimizin önünde gördüğümüz dünyanın canlı görüntüsü“nün bağlantılarını bulmak istediğini 

söylüyor. 

Damasio ise bunu “beynin içindeki sinema” olarak adlandırıyor. Ama eğer görsel dünya büyük bir illüzyon ise, bu 

durumda bu kişiler aradıkları şeyi hiçbir zaman bulamayacaklar, çünkü ne beynin içindeki sinema ne 

de canlı görüntü beyinde bulunmamaktadır. Bunlar da illüzyonun bir parçasıdır. 

Susan Blackmore’a göre muhatap olduğumuz her şey, yalnızca bir illüzyondur. Aslında illüzyon tanımı burada ortaya 

çıkan durumu tam olarak açıklayamamaktadır. İllüzyon, zihnimizde meydana gelen olayları fiziksel gerçeklerle 
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karşılaştırdığımızda ortaya çıkan bir durumdur. Ancak burada insan, dışarıdaki dünya ile yani karşılaştırma 

yapabileceği bir fiziksel gerçeklikle muhatap değildir. Bunların tümü, zihnin ürettiği şeylerdir ve zihin, dışarıdaki 

gerçekliği hiçbir zaman görememekte, duyamamakta, hissedememektedir. Bunlar yalnızca 

bize ait gerçeklerdir. Bu durumda burada gerçekleşen durumu illüzyon değil, daha çok hayal olarak tanımlamak daha 

doğru olacaktır. 

Sahip olduğumuz dünya, sadece bizim algılarımızda oluşur. Bu dünyayı bizim gördüğümüz gibi gören, bize ait 

algıları hissedip algılayan, bizim dünyamıza şahit olan hiç kimse yoktur. Gördüklerimiz, beynimizin de bir parçası 

değildir. Beyin de sahip olduğumuz bu hayali görüntüye aittir. Bizim algılarımız; bize seyrettirilen, bizim için var 

edilmiş bir dünyayı oluştururlar. Dışarıda gerçek, maddesel bir dünya vardır ama insan buna hiçbir zaman 

ulaşamamaktadır. Kuantum fiziğinin kaşiflerinden Erwin Shrödinger’in belirttiği gibi, “her kişinin dünya 

görüntüsü, kendi zihninin oluşturduğu kavramdır ve daima öyle kalacaktır. Bu dünya görüntüsünün, başka 

bir varlığa sahip olduğu hiçbir zaman kanıtlanamaz“. 

Gözümüzün önünde zannettiğimiz bir nesneye, örneğin bir kitaba bakarak edindiğimiz deneyimi, onu sadece 

düşünerek de edinebilmemiz bu gerçeğin önemli delillerindendir. Beynin içinde, gerçekte var olmayan bir varlığın 

görüntüsünü elde etmekteyiz. 

Washington Üniversitesi’nden psikolog Michael Posner ve nörolog Marcus Raichle, beynin bu olağanüstü 

mekanizması için şu sözleri söylemektedirler: 

Gözlerinizi açın, bir manzara hiç çaba göstermeden sizin görüntünüzü doldurmaktadır; gözlerinizi kapatın ve o 

manzarayı düşünün. Bu şekilde o manzaranın bir görüntüsünü çağırabilirsiniz, kesinlikle sizin gözlerinizle 

gördüğünüz manzara kadar canlı, kesintisiz ya da eksiksiz değildir. Fakat hala manzaranın temel özelliklerine sahip 

olan niteliktedir. Her iki durumda da manzaranın bir görüntüsü zihinde oluşmaktadır. 

Gerçek görsel deneyimlerle oluşan görüntü, hayal edilen bir görüntüden ayırt edilebilmesi bakımından “algı” olarak 

adlandırılmaktadır. Algı retinaya çarpan ve daha sonra beyinde işlemden geçirilecek olan sinyalleri gönderen ışığın 

ürünü olarak oluşmaktadır. Fakat bu sinyalleri göndermek için hiçbir ışık retinaya çarpmadığında bir görüntüyü nasıl 

oluşturabilmekteyiz? 

Bir nesneyi, bu nesnenin aslı yokken zihnimizde var eden şey, aslının var olduğunu zannettiğimizde onu zihnimizde 

var eden mekanizma ile aynıdır. Dolayısıyla, dış dünya olarak gördüğümüz görüntülerin varlığı, yalnızca bir 

yanılsama, bir hayaldir. Gördüğümüz her şey, karşımızdaki renkli dünya, dostlarımız, çevremizdeki insanlar, hatta 

kendi bedenimiz bu hayalin bir parçasıdır. Tüm bunların kaynağı sandığımız şey, yani dış dünyanın aslı, bizler için 

daima bir bilinmez olarak kalacaktır. 

Bu gölge dünya; çalıştığımız iş yerini, evimizi, çevremizdeki insanları, arabamızı, yediğimiz yemeği, seyrettiğimiz 

filmi, kısacası yaşantımızdaki her şeyi kapsar. Evimize girdiğimizde, gerçek evimizden içeri girdiğimize dair bir his 

duyarız. Oysa gerçek evimizin, ona tıpatıp benzeyen, hatta görüntü olduğuna dahi ihtimal vermediğimiz bir kopyasını 

zihnimizde izleriz. Evin içinde karşılaştığımız herkesin görüntüsünü yine zihnimizde seyrederiz. Bütün hayatımız, 

beynimizin içindeki küçük bir mekanda geçer. 

Bu konu üzerinde araştırma yapan nörolog ve psikologların birçoğu, buraya kadarki sonuca rahatça ulaşırlar. Ama 

“algılayanın kim” olduğu sorusunun cevabını vermekten genellikle uzak dururlar. Beyinde küçük insanlar arar, tüm 

bunları algılayan bir maddesel varlığı bulmaya çalışırlar. 

Bunu kitaplar, makaleler, konferanslar boyunca tartışır, konuyu çözememiş diğer bilim adamlarını örnek gösterir ve 

işin içinden çıkamadıklarını iddia ederler. Oysa tüm teknik ve bilimsel gerçeklerin açıkça gösterdiği sonuç, bütün 

bunları algılayan, gören ve hissedenin, insanın sahip olduğu ruh olduğudur. Bilim adamlarının beyinde aradıkları şey, 
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yani “gören varlık” ruhtur. Bizim “dış dünya” olarak kabul ettiğimiz yaşama ait her şey, bu ruha izlettirilen 

görüntülerden ibarettir. 

Bu gerçek, bazı bilim adamlarının yüceliğine inandıkları materyalizmi ortadan kaldırmaktadır. Her şeyin maddesel 

varlıklardan ibaret olduğunu iddia eden materyalistler için ruhun varlığı, kesin olarak kabul edilemezdir. İşte bu 

nedenle, “algılayanın kim” olduğu sorusu, materyalistler için daima cevapsız kalacaktır. 

İnsana sahip olduğu ruhu veren Allah’tır. Bu ruha işittiren, izlettiren, hissettiren Allah’tır. 

Mükemmel netlikte, kusursuz detaylı ve olağanüstü canlılıkta bir dünyayı bizler için yalnızca hayal olarak yaratan, 

ruha tüm bunları yaşıyormuş hissi veren, her şeyi yoktan var eden Yüce Allah’tır. Allah, ayetlerinde 

bu gerçeği insanlara haber vermiştir: 

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O’dur. 

Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. 

Sonra onun soyunu bir özden (sülale’den), basbayağı bir sudan yapmıştır. 

Sonra onu ‘düzeltip bir biçime soktu‘ ve ona Ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. 

Ne az şükrediyorsunuz? (Secde Suresi, 69) 

Alıntı 

 

Beynin İçinde Neler Oluyor?. fMRI Tekniği ile Beyini Gözlemek!. 
Bir kaç tek attığınızda ya da bir hata yaptığınızda ya da bir karar verdiğinizde beyninizin içinde neler oluyor 

acaba?…. Araştırmacılar, fMRI tekniğini kullanarak, beynin bir uyaran karşı verdiği tepki doğrultusunda beyindeki 

kan akışını izlediler. Araştırmacılar, bu gibi çalışmalarla insan zihninin gizemli işleyişine biraz olsun ışık tutmayı 

amaçlamaktadırlar.Nature Neuroscience adlı dergide yayınlanan bir çalışmada, beynin karar verme (düğmeyi sağ ya 

da sol elle basma kararı) sürecindeki aktivitesi incelendiğine yer verilmektedir. Araştırmacılar, kişinin kararı 

almasından en fazla 7 saniye önceden beyni aktive olduğunu bulmuşlar. Bir başka deyişle, araştırmacılar deneğin 

düğmeyi hangi elle basacağının kararını, kendisi karar vermeden önce bilgisayar monitöründeki beyin aktivitesinden 

tahmin etmektedirler. 

Bir diğer çalışma da Proceedings of the National Academy of Science’da araştırmacılar, bir deneğin basit ya da 

düşünmeden, dikkatsizce yaptığı hatayı, deneğin o hatayı yapmadan 10 saniye öncesinde inceledikleri beyin 

aktivitesinden hatayı yapabileceğini saptarlar.National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’de bir araştırmacı 

da alkolün beyin üzerindeki etkisini yine fMRI tekniği kullanarak incelemiştir. Kandaki alkol seviyesi 0.08 olan (bu 

seviye bazı eyaletlerde alkol almış olarak kanunen sayılmamaktadır) insanlar beyin bölgelerindeki aktivitenin arttığı 

ve beynin risklere karşı oluşturduğu korku tepkisinde değişim olduğunu gözlemlemiştir. 

Bu makale AylinER tarafından İngilizce’den Türkçe’ye aşağıdaki adresten çevrilmiştir: 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90135255 

 

Bizim bile daha bilmediğimiz ama saniyeler sonra gerçekleştireceğimiz fiile geçecek düşüncelerimizin dışar!dan bir 

gözlemcinin beynimizin içine girip, gözlemlemesi!!! Bunu belki daha önceleri bize söyleselerdi “sadece fantastik 

filmlerde olur derdik!”. Ama şimdi o filmlerde kurgulanan deney ve gözlemler beynimizin içinde neler olup bittiği 

gözlemlenmekte! İşin bu noktasını bir kenara koyarsak, esas düşündürücü olan, bilinçli! olduğumuzu ve yaptığımız 

her fiilin bilinçli! bir şekilde bizim tarafımızdan meydana geldiğini düşünen bizler için, yapacağımız hatanın ya da 

vereceğimiz kararın fiil olarak ortaya çıkıp bizim tarafımızdan fark edilmeden önce zaten olup bittiği!… 

 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90135255
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Nöronun Kendinden Kendine Programını Okuması 
AylinER 

Weill Cornell Medical College’da bir grup bilim insanı, nöronların sinir uyarılarını taşıyan nöron uzantısı olarak 

bilinen aksonların, hücre çekirdeğindeki yazılımı nasıl etkilediğini belirlemişler. Ayrıca bu çalışmada gen aktivitesini 

etkileyen proteinlerin genetik yazılımı nasıl etkilediğini de daha net açığa çıkarmışlardır. 

Bu ekipten Dr. Samie R. Jaffrey, nöron gövdesinden sinir uyarılarını taşıyan lif şeklindeki uzantının (akson) ucunda 

oluşmuş koni şeklindeki yapının (büyüme konisi) çok önemli sinyalleri hücrenin çekirdeğine gödererek, hücrenin 

yaşamasını sağlamakta olduğunu tespit ettiklerini, bu yolla, sinir sistemi bir çıkışı olmayan yol yerine, güvenilir nöral 

yollar seçerek, zamanla gelişmekte olduklarını ve bu işlemin nöron ucundaki büyüme konisi ile çekirdeği arasındaki 

iletişimi anlatmakta olduğunu açıklamaktadır. 

Dr Jaffrey, bu durumu detaylı olarak şu şekilde anlatır: 

Gelişen fetus doğumdan sonraki evreye göre çok daha fazla nöron taşımakta, ve bu yeni oluşmakta olan nöronlar, 

uzun dallar şeklinde aksonları belirli bir hedefe mesela ayağa ya da göze yollarlar. 

Aksonlar-nöron uçları hedefe ulaştığında, (belki bu uzaklık hücre çekirdeğinden santimetrelerce uzağa) hedef 

dokudan sinir büyüme faktörü (Nerve Growth Factor) diye bir sinyal alırlar. Pek çok akson ulaşılması gereken hedefe 

ulaşamaz ve bu yüzden de nöronlar önceden belirlenmiş bir program dahilinde ölürler. 

Hedefe uygun olarak ulaşan aksonlar ise sinir büyüme sinyalini alır -“hayır sen başardın, yaşayacaksın” sinyalidir- 

ve yaşaması için nörona iletilir. Burada önemli olan diğer bir nokta da, aksonların ucunda büyüme konisinin tespit 

ettiği bu kritik bilginin tekrardan hücrenin kumanda merkezi olan çekirdeğine geri nasıl iletildiğidir. 

Bunu tespit etmek için bilim insanları, belirli proteinlerin üretilmesine yardımcı olan genetik materyal olan aksonal 

büyüme konilerinin içindeki MRNA ve proteinleri incelemişler. mRNA yazılım faktörü diyebileceğimiz “CREB” 

adlı proteini üretmektedir ve daha önceki çalışmalar göstermiştir ki “CREB” adlı protein hücre yaşamı için 

önemlidir. 

İşte aksonların ucunda büyüme konilerinde üretilmekte olan bu “aksonal CREB” adlı protein, nöronların yaşaması 

ya da nöronun kendi kendini imha etmesinde rol alan unsurdur. Öyle ki, eğer bir nöron yaşayacaksa, “aksonal 

CREB” proteini hücreye girer, ve gelişen nörona yaşayacağını bildirir.    

 

http://news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2008/02_19_08.shtml 

 

Yukarıdaki bilimsel olarak anlatılan nöron hücresinin “beden” adlı sistemde yaşamını ve bu yaşamda nasıl bir işlevi 

olacağını belirleyici unsurun, bir nöron için uzak(!) olarak kabul edilen bir noktadan OKUnan bilginin 

bir okuyan tarafından (nöronlardaki aksonlarda bulunan bir protein) okunması ki, bu okuyan nöron hücresinden ayrı 

bir birim değil, kendinden kendine bir okuyuş ve hücrenin yukarıda yazıldığı gibi nöron açısından bakıldığında 

önceden belirlenmiş programa göre işlevini yerine getirmesinden ibaret!!! Bu da bilginin her bir nöronda ortaya 

çıkışı, bilincin kendinden kendine seyri ve sureti değil midir? 

 

 

 

 

 

 %20%20%0bhttp:/news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2008/02_19_08.shtml
 %20%20%0bhttp:/news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2008/02_19_08.shtml
 %20%20%0bhttp:/news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2008/02_19_08.shtml
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BEYNİN GÖNÜLLÜ KOMUT ZİNCİRİ BİR KUMANDAYLA 

DEĞİL, İKİ KUMANDAYLA YÖNETİLİYOR 
Kaynak: Science Daily, 21 Haziran 2007  

Çeviren: Esin Tezer 

St. Louis, Washington Üniversitesi Tıp Okulu’ndaki nöro-bilimadamlarına göre, insan beyninin komut zincirinin üst 

kademelerinde yapılan bir araştırmada beynin içerisinde bir tane değil, iki tane gönüllü kumanda olduğuna dair 

kuvvetli deliller bulunmuştur. 

Beynin üst kısma uzanan kumanda hiyerarşisini keşfeden bilimadamları, beyin görüntüsünde değişik renklerle 

renklendirilmiş bölgelerle temsil edilen bir değil iki tane sorumlu beyin ağını bulduklarında hayretler içinde kaldılar. 

Hangi alanların birbiriyle çalıştığını belirlemek için; birbirinin içerisinde grup halde bulunan birkaç beyin bölgesinin 

(beyindeki bölgeler) tepeden-aşağı kontrolüyle başlayıp, yeni bir beyin-tarama tekniği kullandılar.Sonuçları, değişik 

beyin alanlarını temsil etmek için şekiller kullanıp ve birbiriyle çalışan beyin alanlarına çizgilerle bağlanıp 

grafikleştirdiklerinde (alt-yarı); alanların grup halinde iki hattın içerisinde beraber olduklarını keşfettiler. Her bir 

ağdaki alan birbiriyle sık sık konuştu, fakat diğer ağın içerisindeki beyin bölgeleriyle hiç konuşmadı. 

Bu sanki, Kaptan James T. Kirk ve Jean-Luc Picard’ın ikisinin de köprüde bulunması ve aynı yıldızgemisini, 

yıldızgemisi Enterprise’ı kumanda etmeleri gibi. Gerçekte, bu iki kaptan birbirleriyle görüşmeyen fakat hala ortak bir 

amaçla çalışan—gönüllü, hedefe yönelik bir davranışın kontrolü olan beyin bölgelerinin ağları. Bu, bir kelimeyi 

okumaktan bir yıldızın şarkı söylemesini araştırmaya kadar çok geniş alandaki aktiviteleri kapsar, fakat nabız atışı 

veya sindirim gibi gönüllü olmayan aktiviteleri kapsamaz. 

Kıdemli Yazar Steven Petersen, Ph.D., ve bilmeye-kavramaya ait Nörobilim ve Nöroloji, Psikoloji Profesörü James 

S. McDonnell, ‘’Bu büyük bir sürprizdi. Tepeden aşağı kontrole katkıda bulunan birkaç beyin bölgesini 

biliyorduk, pek çoğumuz en sonunda birbirine bir sistemde bağlı bütün bu bölgeleri gösterecektik, o tepede 

herkese ne yapacağını söyleyen küçük bir adam var” demektedir. 

Bulgular, bu hafta Bilimler Ulusal Akademisi Muamelelerinde çevrimiçi (online) hatta yayınlandı. Bu bulgular, beyin 

hasarının etkilerini anlamadaki ve böyle hasarları iyileştirmek için olan yeni stratejileri geliştirmedeki çabalara 

yardımcı olabilir. 

M.D./Ph.D. öğrencisi ilk yazar Nico Dosenbach ‘’Mesela, ender bulunan zamanlarda beyin hasarlı olan hastalar 

uyarıcıya-bağlı davranışlar geliştireceklerdir. Ne zaman belirli bir uyarıcıyla karşı karşıya gelseler, tamamen 

aynı şekilde yanıt veriyorlar. ‘’Beyin hasarlı olan bir adam bir yatak gördüğünde mobilya mağazasında veya 

kendi yatak odasında olsun soyunmaya başladı. Bu araştırma, bu hastalara ne olduğuna dair anlayabilmemize 

yardım edebilir” demektedir. 

Bu çalışma; Dosenbach, Petersen ve diğerlerinin 2006 yılında yazdıkları bir tezin devamıydı. 

Daha önceki deneylerde; araştırmacılar sürekli aktif olan beyin bölgelerini gönüllüler zihinsel bir göreve 

hazırlanırken tespit ettiler. Bölgelerin görev gruplarını ve planları; çeşitli beyin bölgelerinin bir hedefi başarmada 

uzmanlaşmış yeteneklerini kullanmak için yarattığını öne sürdüler. 
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İsteğe uyarlanmış şekillerdeki beyin gücünün uygulaması, beynin korkunç kabiliyetlerinin merkezindedir. Bu şu 

manaya gelir, beyin tek bir uyarıcı alır (örneğin, sayfada yazılı olan ‘‘köpek” kelimesini görmek) ve bununla pek çok 

farklı şeyler yapar. (bunu sesli okur, zihinsel bir resim yaratır veya onunla ilişkilendirilmiş fillerin listesini üretir.) 

Petersen’ın grubu, en sonunda beyin bir görev üzerinde çalışmaya gitmeden önce her zaman aktif olan 39 beyin 

bölgesini teşhis etti. Bunu da; gönüllüler zihinsel görevlerini tamamlarken, belirli beyin bölgelerindeki kan 

oksijenlenme düzeyi izlerinin fonksiyonel manyetik rezonans imajlama (MRI) taramaları yoluyla yaptılar. Kan 

oksijenlenmesinin belirli bir beyin bölgesinde artması, o bölgenin göreve katkıda bulunduğunu göstermektedir. 

Yeni bir çalışma için; Dosenbach, Petersen ve onun çalışma arkadaşlarıyla birlikte Master öğrencisi Damien Fair ve 

Bradley Schlaggar, M.D., Ph.D., dinlenme düzeyi fonksiyonel bağlantılı MRI denilen farklı bir beyin tarama tekniği 

kullandılar. Bu teknik için, gönüllülerin beyinleri taranırken başka bir görevle uğraşmaları yerine rahatlamaları 

istendi.Yazar Marcus Raichle, M.D., laboratuarda ve başka yerdeki araştırmacılar MRI tarama sonuçlarının 

gönüllüler boştayken bile oluştuğunu, ve bu değişimlerin beyin fonksiyonuna ve mimarisine faydalı bir kavrayış 

getirmesi için araştırılabilir olduğunu söylediler. 

Dosenbach ve Petersen analizlerini geliştirmek için, görsel grafiklerin çift objeleri arasındaki ilişkisi olan bir 

matematik branşına, grafik teorisine döndüler. Petersen ‘’ Benzer yaklaşım, Kevin Bacon’ın Altı Derece grup 

oyununda kullanılmıştır” diye belirtmiştir. ‘’ Kevin Bacon ve o anda belli olmayan diğer oyuncuyu birbirine 

bağlayan bağlantı zincirini teşhis edene kadar sinemadaki aynı görüntüleri, evlilik ilişkilerini, bir aktörden 

veya bir aktristen ötekine kadar çiftli bağlantıları kullanırsınız.” 

Bilimadamları; orijinal olarak Raichle’nin grubu tarafından geliştirilmiş olan analitik tekniği kullanarak, kan oksijen 

düzeyleri yükselen ve senkronik halde birbirleriyle yaklaşık olarak aynı anda düşen, beraber çalışır halde gözüken 

bölgeleri gösterip, beyin bölgelerinin çiftini teşhis etmek için dinlenme hali fonksiyonel bağlantısı olan MRI’ı 

kullandılar. 

Sonuçların grafiğini, her bir beyin bölgesini bir şekille temsil ederek çıkardılar. Çiftli olan beyin bölgeleri arasına 

‘kan oksijenlenme modelleri birbirleriyle yeteri kadar karşılıklı ilişkiliyse eğer diye’ bir hat çizdiler. 

Dosenbach, ‘’ Herşeyin herşeye bağlı olduğunu bekleyebilirsiniz ve bir çeşit de büyük karışıklıkla 

karşılaşırsınız, fazla bir bilgiyle karşılaşmazsınız” demiştir. ‘’Fakat bizim bulduğumuz şey bu değildi.Karşılıklı 

ilişkinin düşük olan düzeylerinde bile, bu grafiklerde iki taraf vardı.Her iki taraftaki beyin bölgesi kendi 

tarafındaki diğer bölgelerle çok yönlü bağlantılara sahipti, fakat ters taraftaki bölgelerle asla bağlantı 

kurmadı.” 

Bağımsız şekilde iki veya daha çok yöneteni olan daimi bir sisteme sahip olmak eşi bulunmaz bir durum değildir. 

Aslında bu kompleks, adapte olabilen sistem diye bilinen sistem,sıradan bir modeldir. Bilimadamları ağ dinamiği 

denilen bir yaklaşımı; bu sistemleri, biyoloji, ekoloji,ekonomi, bilgisayar bilimi, sosyoloji ve diğer bilim dallarını da 

araştırmak için kullanıyorlar. 

Kompleks uyarlanır sisteme diğer örnek olarak, birçok bağımsız faktöre bağlı düzenlenen, (ter bezleri, metabolizma 

ve aktivite düzeyi de dahil) vücut derecesini kanıt göstermektedir. Kontrol eden bir faktör ters giderse, diğerleri onu 

dengelemek için çalışırlar. 

İki kontrol ağının da varolduğunu tespit ettikten sonra, ağların rollerinin içyüzünü kavramak için araştırmacılar, 

fonksiyonel beyin taramalarına döndüler. Bir ağ, ‘’devam eden” bir sinyale bağlı olan singuloperküler ağını çağırdı. 

Petersen, ‘’Göreve başladığınızda, bu sinyal harekete geçer” diye açıklamıştır. ‘’Görevi yaparken sabit durur, 

ve sonra görevi bitirdiğinizde de kapanır.” 
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“Buna karşın frontoparyetal ağı, zihinsel görevlerin başlangıcında ve hatalar düzeltilirken daima aktiftir. Dosenbach, 

‘’ Bu ağ dinamiğinde ve adapte olabilen sistemlerde yaygın olan, diğer fikrin de haritasını yapması” 

demektedir. ‘’ Bu adapte olabilen sistemleri kontrol eden faktörler sık sık değişik zaman dilimlerinde 

davranırlar.Frontoparyetal ağ, belki daha çok çevrimiçi (online) olabilir, hızlı-adapte olan bir kontrol edici 

olabilir; fakat singuloperküler ağ, daha kararlı ve yerleşmiş bir ağdır,arka plandaki kontrol edicidir.” 

Bu singuloperküler ağın değişikliği çağırmadığı manasına da gelmiyor tabii ki. ‘’ Şimdiye kadarki yaptığınız bütün 

görevi dikkatsizce kafanızdan atmayasınız diye o bunu daha yavaş bir zaman diliminde yapar ‘’ demiştir 

Dosenbach. ‘’Bu hayret verici: Bir yanda, beyin çok esnek olabilir ve değişen geri bildirime çabucak adapte 

olabilir, fakat ayrıca bir şeye de kilitlenebilir ve o iş tamamlanana kadar da dikkatini dağıtan şeyleri ayarlar. 

Ve bu iki ayrı, aynı hedefe doğru çalışan, aslında birbirleriyle konuşmayan kontrol sistemleri bu kuvvetli olası 

esnekliği yaratırlar. 

Çalışmayı tamamlamak için; Petersen ve çalışma arkadaşları kontrole katkıda bulunan daha fazla beyin bölgesini de 

dahil etmek için analizlerini genişletiyorlar. Onlar ayrıca beyin hasarlı veya engelli olan değişik yaş gruplarından olan 

gönüllülerin ve hastaların bu beyin ağlarındaki farklılıklarını da tarıyorlar. 

(Dosenbach NUF, Fair DA, Miezin FM, Cohen AL, Wenger KK, Dosenbach RAT, Fox MD, Snyder AZ, Vincent JL, 

Raichle ME, Schlaggar BL, Petersen SE.) 

(İnsanlarda adapte olabilen ve sabit görev kontrolü için olan farklı beyin ağları.) 

Bu araştırmayı; Ulusal Bilimsel Akademi tutanakları (online basım), Ulusal Sağlık Enstitüsü, John Merck Bilginleri 

Fonu, Burroughs-Wellcome Fonu, Dana Kurumu, Washington Üniversitesi Rektörü’nün Bursu ve UNCF Merck 

Master Bilim Araştırma Tezi Bursu desteklemiştir. 

 

Tanrı Ne Kadar İyidir 
Bugün dünyada DİN, tuhaf bir yer işgal ediyor. Dinî inanç hiçbir zaman olmadığı kadar kuvvetli, fakat bilim ve 

aydınlanma’nın daha önce hiç düşünülmeyen meydan okuması sonrasında artık din, saldırıya uğramış durumda. 

Richard Dawkins gibi eleştirmenler bunun aldatıcı ve de tehlikeli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Dawkins, ahlak 

kaynağı olan dinin geleneksel bakış açısına meydan okuyan pek çok düşünürden bir tanesi. Dinin ahlak kaynağı 

olmasını savunacakları yerde; ahlak dışı davranışları temize çıkarmak için bir vasıta olduğunu iddia ediyorlar. 

Görüşleri, yakın zamanda ahlakın beyinlerimizin içerisinde olduğu kanıtının ortaya çıkmasıyla desteklendi. Öyle 

görünüyor ki, biz doğru ve yanlışın mantığıyla doğmuşuz. Dinî düşünce sisteminin esasları bizim en temel ahlakî 

içgüdülerimizi değiştirmeyecektir. 

Ne var ki, pek çok biyolog buna benzer radikal görüşlerden ikna olmamaktadır.Yakın senelerde, dinin insan davranışı 

üzerindeki etkilerini değerlendiren  araştırmacılar tarafından heyecanlandırıcı aktiviteler görülmüştür. Bu bilim için 

zor bir alan; fakat konuyu, din nasıl ilerleyebilirdi, hangi maksada hizmet edebilirdi ve sizi gerçekten de ahlaklı bir 

insan yapabilir mi, veya ahlaksız bir insan yapabilir mi açısından ele almaya başladılar.Bu çalışmanın sonucu olarak 

da, din ve ahlak arasındaki bağlantı hakkındaki basit düşüncelere meydan okuyan yeni bir görüş daha ortaya 

çıkmıştır. Şimdilerde bazı araştırmacılar,dinin ahlakın veya ahlaksızlığın kaynağı olması yerine; ahlak ve dinin 

ikisinin de insan doğasının derin ve köklü halleri olduğuna inanıyorlar.  

‘Ahlaklı yaşamlar için dine ihtiyacımız yok, fakat onsuz olarak da ahlak hiçbir zaman tekamül edemezdi’, bu çeşit bir 

düşünce; ispatlanan dini inançlar ve ahlaki davranış arasındaki karmaşık ve çelişkili görünen  ilişkiyi açıklayabilir. 
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Bu, dinin inanılmaz kalıcı olan gücüne de bir anlam kazandırırdı hem de inananların inançlarını rasyonel bir 

tartışmayla terketmeye ikna etme gibi olan abes teşebbüsleri vurgulamayı. 

Nitekim dinin iyi için bir güç olduğunu destekleme durumu hakkındaki araştırmada bir sıkıntı yoktur. 1970’li ve 

1980’li yılların sonlarında sosyolojistler Rodney Stark ve William Sims; Bainbridge’de ve sonra da Seattle’daki 

Washington Üniversitesi’nde, dinî inançların ahlaki davranışlarla olan bağlantı çizgisini şiddetle tartıştılar. Onların 

çalışmaları, kiliseye katılımın ve dinselliğin kollektif ahlak normlarını arttırdığını ve insanları suç ve 

cinayetlerden uzaklaştırdığını göstermiştir. Daha yakın bir zamandaki çeşitli incelemeler, normal şekilde dinî olan 

insanların daha mutlu, daha yardımsever, daha adil ve merhametli olduklarını ve hayır cemiyetlerine daha çok 

para bağışladıklarını ileri sürmektedir. Diğer çalışmalar, dinin insanlara sigarayı, uyuşturucu ve alkolü 

bırakmada yardım edebileceğini göstermektedir.Din insanların seksüel ahlakını da etkileyebilir. Kâr amacı 

gütmeyen bir Amerikan idare araştırma grubu tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, HIV virüslü olan 

dinî inançlı insanların, dinî olmayan insanlardan daha az seks partnerine sahip olduğunu bulmuştur.(Journal of 

Sex Research, vol 44, p 49) 

Bununla beraber, inananlar için bile dinî inanç tek başına bir ahlak kılavuzu değildir. RAND araştırması; HIV-pozitif 

çıkan Katoliklerin,  Katolik kiliselerinin doğum kontrol üzerindeki yasağına rağmen, diğer gruplardan daha fazla 

kondom kullandığını bulmuştur. Çalışmanın yazarlarından biri olan David Kanouse, ” Katolikler kendilerini ahlak 

otoritesi kaynağıymışcasına kişisel bilinç olarak artan bir şekilde düşünme 

eğilimindeler,’’demektedir. Çalışma; ahlak değerlerinin içeriden geldiği görüşünün aksini kesinlikle iddia 

etmemekte, bunun yerine dinin özümüzdeki doğru ve yanlış kanısını değerlendirmeye yardım etmek için olan ilave 

rasyonalizasyon kaynağını sağladığını ileri sürmektedir. (see “Born to be moral”) 

Dinin kötü insanlar ve kötü toplumlar için yapıldığı iddiaları nasıl bağdaşıyor? Dawkins ve diğerleri, pek çok dinî 

inançları kullanım örneğinin nefret ve düşmanlığı mantıklı kılmasına işaret ediyorlar. Onlar ayrıca ahlaki olarak 

ayıplanacak davranışların mukaddes kitapta (İncil’de) onaylanmasını da delil olarak gösteriyorlar. (örneğin: zina 

yapan erkeği, kendi kilisesinin itikatlarına karşı geleni ve homoseksüelleri taşlama; itaatsiz çocukları dövme veya 

öldürme, köleliğin kabulü, kendi kızını fahişeliğe sevketme gibi olan davranışlar). Dinin yalnızca diğer bilmeye ve 

kavramaya ait işlemlere bir vasıta olduğunu ve ahlakımızın temelini oluşturmayla hiçbir alakası olmadığını 

savunuyorlar. Bunun yanısıra onlara göre, pek çok ateist Tanrı olmadan da iyi olmayı becerebiliyor ve dinî inanca 

sahip olanlar, hiç inanca sahip olmayanlara nazaran kendi ahlak kodlarını uygulama takibinde daha iyi değiller. 

Boston’daki Tufts Üniversitesi’nden Filozof Dan Dennett, cezaevi nüfusunun (en azından Amerika Birleşik 

Devletleri’ndekinin) toplumun geri kalanıyla aynı dinî temele sahip olduğunu ve Hristiyanlar arasındaki boşanma 

düzeylerinin dinî inanca sahip olmayan Amerikalılardan daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

“Pek çok ateist Tanrı olmadan iyi olmanın üstesinden geliyor’’ 

2005’de, Maryland, Baltimore’dan bağımsız bir araştırmacı olan Greg Paul, dinin negatif etkilerini ölçen bir 

araştırmayı yayınladı.(Journal of Religion and Society, vol 7, p 1). O, gelişmekte olan 18 ülkedeki çeşitli sosyal 

bozuklukların göstergeleriyle dindarlık düzeylerini karşılaştırdı.İnanç ve ibadet seviyesi daha yüksek olan ülkelerde 

cinayet, çocuk ve genç ölümleri, cinsel yolla bulaşan hastalıkların, genç kız hamileliğinin ve kürtajın daha yüksek 

düzeylerde olduğu sonucuna vardı.Paul, şimdi ahlakın dinden gelmediğini ve dinin toplumdaki güvensizlikten ortaya 

çıktığını söylemektedir. “Tanrı’ya olan kitlesel inanç, aslında yetersiz seviyedeki finansal durumları 

sağlamlaştırmaya, korku ve endişeye dayalı verilen bir cevaptır. Derin nörobiyolojiksel, genetik veya diğer bir temele 

sahip değildir’’, demektedir. 

Fakat onun çalışması da eleştirilmiştir. Bazı araştırmacılar, onun ülke seçimi ve ahlak sağlığı göstergelerinin seçici 

olduğu üzerinde tartışmışlardır. Daha özenli bir test sağlama amacıyla; Tennessee, Nashville’deki Vanderbilt 

Üniversitesi’nden sosyolog Gary Jensen, Paul’ün göstergelerinden bir tanesinin (cinayetin) çeşitli dinî inançlarla olan 

http://www.sexscience.org/uploads/media/Galvan.pdf
http://www.sexscience.org/uploads/media/Galvan.pdf
http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19526190.400-is-god-good.html;jsessionid=IGNCCFPLAHNA#bx261904B1
http://moses.creighton.edu/JRS/pdf/2005-11.pdf
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korelasyonunu görmek için daha detaylı bir analiz yürütmüştür. Toplumlarda olan en güçlü korelasyonun iki inanç 

olan iyi ve kötü, Tanrı ve şeytan inançlarında olmasına rağmen; cinayet oranlarının ateşli inançlarla gerçekten de 

bağlantılı olduğunu bulmuştur. En yüksek oranlar Filipinler, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Afrika da dahil, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştür (toplumun yüzde 96’sı Tanrı’ya inanmaktadır ve yüzde 76’sı da şeytana 

inanmaktadır). Korelasyon Tanrı’ya inanan toplumlarda çok daha zayıftır, fakat şeytana inancın zayıf olduğu İsveç’de 

toplumun sadece yüzde 18’i her ikisine de inanmaktadır. Jensen, ‘’Tanrı meseleyi (madde) yi yapar, fakat teklif 

edildiğinden çok daha karmaşık bir tavırla yapar’’, demektedir.(Journal of Religion and Society, vol 8, p 1) 

Buna benzer karmaşık olan bir resim, sonsuza kadar bir güç olarak kalacak olan dinin rolü hakkında olmuştur. 

Lawrence’deki Kansas Üniversitesi’nin sosyal psikoloğu Daniel Batson, iki kategoriye de bakmıştır: Tanrı’ya olan 

” esas dinî inanç” ve ” esaslı inanç olmayan” kiliseye katılma motivasyonu. “Esaslı olmayan dinî inancın“, yani 

kiliseye gitmenin aslında çoğu kez kişisel bir kazanç sağlama yerine sosyal aktiviteler olarak görüldüğü dinî inanç 

olduğunu bulmuştur. Esaslı olan dinî inançlar ve şefkat veya azalmış önyargı arasında bazı korelasyonlar bulmuştur. 

Eğer karşılaştırırsak, esaslı olmayan dinî inanç artan önyargıyla bağlantılıdır. Bu gruptaki insanlar diğer insanlara 

nazaran daha az yardımcı olma eğilimindedirler ve yardımcı olduklarında da bu “doğru” sınıftan gördükleri insanlara 

olur. 

Batson da üçüncü kategoriyi “araştırmacı” dinî inanç olarak tanımlamaktadır, yani maneviliğin daha sorgulayıcı 

formu. Onun deneyleri bu kategorideki insanların davranışta hoşgörüsüzlük gösterdiklerini ve kendi değerlerini bozan 

davranışlar sergilediklerini, yine de böyle davranışlar sergileyen insanlara karşı çok daha hoşgörülü ve yardımcı 

olduklarını göstermiştir. 

Böyle çalışmalar, dinin ahlak davranışını etkilediği düşüncesini desteklemektedir. Bununla beraber, inananın kendi 

sosyal grubu içinde mi yoksa bunu daha evrensel sevecenlikle ve fedakarlıkla mı yaptığı sorusunu da doğurmaktadır. 

Kaliforniya Üniversitesi’nden Kültürel Evrim Uzmanı Peter Richerson ve İnsan Ekolojisti Brian Paciotti, Davis’in bu 

farklılığı araştırmak için ekonomik oyunlar kullandığını söylemişlerdir. 

Diktatör oyunu, insanların fedakarlığını ve adil olmasını test etmektedir. Bir kişi $10 almakta ve bu paranın bir 

kısmını bir diğer kişiye, isimsiz bir oyuncuya teklif etmesi söylenilmektedir. Teklif edilen miktar ilk oyuncunun 

hakkıdır. Alıcı, iki tarafın da paylaşımı koruduğu teklif edilen miktarı kabul edebilir veyahut da farkedilen 

adaletsizliği teklifi reddederek cezalandırır, böylece de hiçkimse ödeme almaz. Güven oyununda, bir kişiye $10 

verilir ve o kişi herhangi bir miktarı bir diğer bilinmeyen kişiye verebilir, fakat bu sefer de verdiği yekün çifte 

katlanır ve alıcı daha sonra ne kadar geri vereceğini seçer. Buradaki en iyi strateji, bütün parayı vermektir. Alan kişi, 

sizin güveninizin karşılığını vermektedir. Sonunda; halk malı oyununda, insanlar organize eden insanlar tarafından 

ikiye katlanan ve eşit olarak paylaştırılan halk fonuna katkıda bulunurlar.Oyun isimsiz olarak oynanır ve her türlü 

ahlaki şeyleri test eder ( fedakarlık ve aldatma miktarı da dahil). Eğer herkes maksimumu bağışlarsa grup en iyisini 

yapar, fakat genelde pek çok insan aldatır. 

Richerson ve Paciotti üç oyunu da hem dinî olmayan hem de kilise servisine yeni katılan insanlarla yürütmüşlerdir. 

Onlar dinî olmayan ve dinî olan insanların farklı davrandıklarını buldular. Paciotti, ” Dinine bağlı olduğunu söyleyen 

insanların diğerlerinden daha fazla verdiğini gösteren etkiler gözükmüştür. Bu, dinin evrensel desteği 

gayretlendirdiğini öne sürebilir. Her nasılsa, Batson gibi, takım da dinine bağlı veya dindarlığı sorgulayan insanların 

daha cömert ve güvenilir olduğunu ve haksız yere daha az ceza verdiklerini bulmuştur. Dini sosyalleşme olarak 

kullanan insanlar dışsal açıdan aslında dinî inancı olmayan insanlardan daha az fedakardır. Richerson, dinin ne ahlak 

için hayati önem taşıdığını ne de her zaman negatif etki taşıdığını bulduklarında ise  

“Sonuçlar kimseyi sevindirmeyecek“, demiştir. Paciotti bulguların; dinin, o ahlakî davranışın doğasını ve kapsamını 

tanımlamaya hizmet edip, kiminle işbirliği içerisinde olduğumuzu etkilediğine, insanların ahlaklı ve işbirliği ile 

donanımlı oldukları fikrini de desteklediğine inanmaktadır. 

http://moses.creighton.edu/JRS/pdf/2006-7.pdf
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Ahlaktaki dinin etkilerinin birbirinden ayrılmasının zor olmasının bir diğer nedeni diktatör oyununu kullanan yeni bir 

çalışma tarafından da vurgulanmıştır. Vancouver, Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden psikolologlar 

Azim Shariff ve Ara Norenzayan insanlara ilk önce düzenlenmiş olan bir kelime oyunuyla dinî veya dinî olmayan 

tabirler sunarak, ateistlerin bile dinî kelimelerin ortaya konulmasıyla ismi açıklanmamış partnerlerine karşı daha 

cömert olabildiklerinin önemli etkisini bulmuşlardır.(Psychological Science, in press). Araştırmacılar bu önemli 

etkinin bilinç dışı olduğunu öne sürerek, ” İnsanlar oyunun dinî temaya sahip olduğunu farketmemiştirler” 

demektedirler. 

Buna benzer bir şekilde, Michigan Üniversitesi’nden psikolog Brad Bushman ve Ann Arbor; hem Hristiyan hem de 

dinî inancı olmayan insanların bu hikayenin İncil’den geldiğini veya Tanrı’nın kocanın şiddetini onayladığını 

kapsayan ilave ayetler olduğunu duyduklarında, kocanın karısına işkence yapıp, onu öldürüp nasıl intikam aldığını 

anlatan dinî metni okuduktan sonra daha saldırgan davrandıklarını bulmuştur. (Psychological Science, vol 18, p 204). 

İzleniyorsunuz 

Öyleyse dinî kavramlar niçin ahlakî davranışı, inancı olmayanları bile harekete geçirmektedir? “Bu çünkü hem din 

hem de ahlaki evrimsel adaptasyonlardır“, demektedir Birleşik Kraliyet, Belfast’taki Queen’s Üniversitesi Biliş ve 

Kültür Enstitüsü’nün başı olan Jesse Bering. Kendisi, çoğunlukla tartışılan ‘Ahlak, dinden kaynaklanmaz’ fikrini 

ileri sürmektedir. “Onlar ayrı ayrı gelişmektedirler, her ne kadar sosyal çevremizdeki aynı güçlere, kuvvetlere 

cevap verseler de. Bir zamanlar atalarımız dil ve zihnin teorisini edindiler, yani başkalarının ne düşündüğünü 

anlama yeteneğini. Herhangi bir kişinin itibar haberi kendi gruplarından çok daha öteye yayılabilirdi. İleri 

derecede sosyal davranma meyiline sahip olan herhangi bir kişi avantajdadır“, demektedir Bering. “Ahlak 

davranışımız hakkında endişelendiğimiz şey, başka insanların hakkımızda ne düşündüğüdür. Böylece ahlak, 

uyarlanır hale gelmiştir. Aynı zamanda da, dinî inanç için olan kapasite de doğmuş olabilir. Biz, bilinçli 

atalarımız tarafından yayılan izlenme ve yargılanma duygusunu deneyimlemiş olabiliriz“, demektedir. Zihnin 

temelini oluşturan idrak, kavrama, biliş sistemi hiç olmadığı zaman bile; zihin manasallığa ve manayı da bir 

nedene bağlamayı araştırmaktadır ve bu da süper doğasal kaynaklara halihazırda neden olabilir. Böylece ahlaka 

yönlendiren adaptasyonlar, dinin evrimini de geliştirmiş olabilir. 

Bu arada, New York Üniversitesi’nden evrimsel biyolojist David Sloan Wilson, grup uyumu için dinî uygulamaların 

da önemli olduğunu ve bu nedenle grup seçimine de tabi olduğunu söylemiştir. (group selection). İnsanlar 100,000 

sene içerisinde daha sosyal oldukça ve özellikle 10,000 yıl önce toplumlarda tarım büyük bir kısmı yönlendirdiğinde, 

din ve ahlak; sosyal uyumu artırma yolları olarak yavaş yavaş gelişmiş olabilir. “Din bizim ahlak doğamızı 

verirken can alıcı bir rol oynamıştır, en azından evrimsel konuşmak gerekirse” demektedir Virginia 

Üniversitesi’nden psikolog Jonathan Haidt. 

Şimdilerde, diye ilave etmekte Bering, “Tanrı’ya inanalım veya inanmayalım, sanki çok kötü davranırken 

yakalanabilirmişiz gibi davranmamıza neden olan beyin mimarisi hâlâ bizde vardır. Bunun sonucu olarak da, 

ateistler inançlı olanlardan daha ahlaksız değildirler” Hakikaten de, kendi deneyimleri göstermektedir ki; herşeye 

rağmen insanlar süperdoğasal varlıklara inansalar bile, hem yetişkinler hem de çocuklar, Bering kendilerini izleyen 

bir “tanrı” veya “hayalet“in izleyebileceğini talimat verdiğinde kendi başlarına kaldıklarında daha az 

aldatmaktadırlar. 

Haidt’a göre, kültürel ve teknolojik ilerlemeler de yaşadığımız şekli değiştirmişlerdir. Batı liberal toplumları din ve 

ahlak arasındaki bağlantıyı anlamak için olan zayıf modelleri yaratmışlardır, kültürel ve teknolojik ilerlemeler de 

yaşadığımız şekli değiştirmişlerdir. Haidt, bizim şimdi atalarımızdan çok daha fazla bireysel olduğumuzu 

savunmaktadır. “Teknoloji yaşamlarımızı değiştirdi, böylece yeni şekillerde de yaşayabiliriz. Şimdi dine sahip 

olmadan da ahlaklı olabiliriz. Sosyal kontrolün (hukuk, polis güçleri ve CCTV kameraları gibi) başka şekilde 

olanlarını da geliştirdik” demektedir. 

Yine de din hâlâ herhangi bir toplumdaki bireyleri harekete geçirme gücüne sahiptir. Pennsylvania Üniversitesi’nden 

Andrew Newberg tarafından yapılan Beyin-imajlama deneyimlerinin, dinî olan ve meditasyon hallerindeki insanların 

http://www.psych.ubc.ca/~azim/shariffnorenzayanrevision.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01873.x
http://www.newscientist.com/article/mg16722464.600-all-for-one.html
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bedenimizin haritasını temsil eden bölgelerde ve zeka, beyin aktivitelerinde geçici bir düşüş yaşadıklarına işaret 

etmektedir. Dinî duygular gerçekten de her yönüyle kişisel olmayan-menfaatsiz olarak gözükebilir ve bu da dinin en 

cezbedici yönüdür. Pek çok insan müzik festivallerinden askeri göreve kadar olan aktiviteleri grubun kenetlenmesi 

için kuvvetli bir dürtü olarak kullanır. Haidt, egoist ilgilerimizin ötesinde kendimizi yüceltmek için daha yardımcı 

olabilen, grup odaklı ve özverili seviyeye sahip gelişmiş arzulara da sahip olduğumuza inanmaktadır. Haidt bu 

yüceltme hissine oksitosin adlı, kendimizi iyi ve mutlu hissetmemizi sağlayan bir hormonun salgılanmasındaki 

psikolojik cevabın aracılık ettiğini söylemektedir. Haidt, yüceltme pek çok şekilde gelebilir: “Biz onu yüce bir 

hedefi kovalarken, iyi davranırken, çok güzel bir düzyazı (nesir) okurken, marifetli bir şeye tanıklık ederken, 

korkuyla karışık şaşkınlık deneyimlerken veya kendini iyi hisseden bir insanla duygularımızı paylaştığımız 

zaman deneyimleyebiliriz” demektedir. 

Hâlâ dinî insanlar, pek çok ateistin sahip olmadığı bakış açısının ekstra kaynağına sahiptir. Dawkins gibi olan 

bilimadamları da dine karşı en mantıksal ve açık bir şekilde ifade edilen bu tartışmanın evrimsel mananın mantığını 

kökünden söküp atamayacağını çok iyi bir şekilde farketmektedirler. Pek çoğu, dine sosyalleşme veya ahlaki yol 

gösterme olarak artık ihtiyaç duymasalar ve ateizmin tek mantıklı yol olduğunu düşünseler bile; biz yine de, dinin 

evrimsel tarihimizde çok önemli bir rol oynamış olduğunu kabul ediyoruz. O hâlâ bizim ahlak değerlerimizi ve 

yaradılıştan olan ahlak mantığımızı sağlamlaştırabilir. Din, inançlarımızı kabul etmeyen ahlaksız bir davranışa karşı 

haklı çıkma için de kullanılabilir. Beğenin veya beğenmeyin, ne olduğumuzun önemli kısmında din, olduğu gibi 

durmaktadır. 

New Scientist dergisinin 2619 nolu sayısından, 1 Eylül 2007, sayfa 32-36 

Ahlaklı doğmak 

Doğuştan doğru ve yanlış mantığına sahip olduğumuz düşüncesi, Harvard Üniversitesi’nin biliş psikoloğu Marc 

Hauser tarafından, “Ahlaklı Zihinler’’ isimli kitabının yayınlanmasıyla yeniden önem kazanmıştır. O, ahlakı lisana 

ve onun Allah vergisi olan özünü de dilbilgisi mantığımızın özüne benzetmektedir. Bir başka deyişle, insanın ahlak 

kodlarının kalbinde doğuştan alışagelmiş kurallar ve nitelikler yatmaktadır. 

Hauser, her kültürün ve jenerasyonun ahlakî dilbilgisini yorumlamayı birbirinden farklı şekillerde öğrendiğini, fakat 

beynin biyolojisinde sabit duran kuralların aynı kaldığını iddia etmektedir. 

Buna inanmasının bir sebebi de, ahlakın kökenlerinin; fedakarlık ve dürüst davranmak, gruba dayalı yaşayan ve fazla 

ciddi olan kuzenlerimizde, akrabalığa sadakat davranışlarında, hırsızlığa hoşgörüsüzlükte ve aldatmayı cezalandırma 

davranışlarında görülmesidir. 

Diğer bir sebep de ahlak kararlarının bilinçli veya mantıklı olmaktan çok, sezgiyle verilmesidir. İnsanlar belirli ahlak 

ikilemiyle karşılaştıklarında aynı cevaplarla karşılaşıyorlar, fakat Hauser ve çalışma arkadaşları insanların cevaplarını 

muhakeme etmelerinin seçimler yapıldıktan sonra olduğunu ileri sürerek cevapların değişken ve tutarsız olduklarını 

göstermişlerdir. Onlar değişik inançlardan olan binlerce insan tarafından yapılan temel ahlak seçimlerinde hiçbir fark 

bulamamışlardır ve hiçbirinin soru anketlerine ahlak ikileminde yanıt verdiklerini bulmamışlardır. Bu da içeriye 

işlenmiş olan ahlakın öğrenilmiş olan dinî kodlardan bağımsız olduğunu ileri sürmektedir. 

İnkar edilemeyecek bir şekilde; kölelik, ırkçılık, ölüm cezası ve kürtaj konularındaki davranışlara zaman içerisinde ve 

kültürlerde farklılıklar oluşmuştur. Hauser; hatta yaradılıştan olan mantığın aynı kaldığını, değişen şeyin ise 

yorumlama olduğunu savunmaktadır. Öyleyse, ahlak nasıl beyinlerimize işlenmiştir? Beyin bilimadamları 

(nörologlar) arasındaki fikir birliği; korku, suçluluk ve gururun son derece önemli olduğudur. 

Virginia Üniversitesi’nden Jonathan Haidt, hipnoz deneyini duyguların ne kadar önemli olduğunu göstermek için 

kullanmıştır. Hipnozla,  insanları iki gelişigüzel kelime duyduklarında nefret duymaya ikna etmiştir.  
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Bu kelimeler daha sonra ahlak ikilemleriyle bağlantılı olarak ortaya çıktıklarında, hipnotize olmayan insanlar 

vermese de, denekler belirli senaryoların yanlış olduğuna hüküm vermişlerdir. Kendi seçimlerini savunmaları 

istendiğinde de, araştırmacıların memnuniyetine karşın öyle yapamamışlardır. Neden veya niçin olduğunu bilmeden, 

duyguları doğru ve yanlış mantığında değişiklikler yaşamıştır. 

Beyin-tarama çalışmaları; sosyal duygulara ev sahipliği yapan beyin bölgelerindeki zararla, anormal ahlak 

seçimlerini yapma eğilimi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Hâlâ, duygudan çok ahlak vardır. Pek çok 

araştırmacı; kararların nasıl yapıldığındansa, duyguların, ahlak kararlarımızın eylemlere veya seçimlere dönüşme 

yolunu etkilediğini düşünmektedirler. Empatiyle ilgili olan diğer beyin bölgeleri ve niyetlerle ilgili izafeten olan 

inançlar da önemlidir. 

(New Scientist Dergisi, 1 Eylül 2007) 

Yazan: Helen Phillips 

Çeviren: Esin Tezer 

 

Nöronlara 3 Boyutlu Bakıştan Paralel Evrenlere !. 
AylinER 

Nöronların birbiriyle girdikleri etkileşimi izlemek için Houston, Texas’da bulunan Baylor College of Medicine bilim 

insanları tarafından yeni bir teknik geliştirildi!. Pek çok mikroskopla, hücre fonksiyonları 2 boyutlu açıdan 

incelenirken, bu yeni geliştirilen teknikle, hızlı-hareket eden lazer ışını özel bir mikroskop ile biraraya getirilerek, 

dokulara farklı optik düzlemlerde bakılmakta ve bu bilim insanlarına bir saniyenin bindebiri kadar bir süre içerisinde 

gerçekleşen nöronlar arası etkileşimi, 3 boyutlu olarak izleme olanağı sunmaktadır. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080427194715.htm 

 

Mikro evrende bir nöron hücresi iki boyutlu incelenen bir düzlemden, yeni bir teknikle yani bir bakıma ek bir 

kapasite ile 3 boyutlu olarak incelenmeye başlanırken, makro evrende de aynı paralellikteki düşüncelerle 3 boyutlu 

olarak incelenen ve bilinen evren, son yıllarda “Paralel Evrenler” başlığı altında çoklu boyutlu olarak 

incelenmektedir. Öyle ki; zaman, en, boy ve derinlik açısından bakılıp, değerlendirilen bilindik evren, yeni 

düşüncelerin ışığı altında bambaşka bir mercek ve mikroskopla incelenmekte ve bunu inceleyenlerin başında gelen 

Stephen Hawking’e göre, bildiğimiz evrenin aslında içiçe geçmiş birbirini şekillendiren ve belki de birbirine paralel 

çok sayıda evrenlerin bulunduğu sonsuzluğun bir kesiti olabileceği şeklindeki düşüncesi ve bunu destekleyen “bran” 

teorisi ile bizlere değişik bakış açısı getirmektedir. 

Bu konuda detaylı bilgi için; 

http://video.google.com/videoplay?docid=-8199289394415625763&hl=tr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080427194715.htm
http://video.google.com/videoplay?docid=-8199289394415625763&hl=tr
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Bilinci ve beyni anlamak için neden kuantum mekaniği gereklidir? 

– Dr. Sultan Tarlacı 
Bilinci ve beyni anlamak için neden kuantum mekaniği gereklidir? Ya da sinir bilimi, fiziği neden 80 yıl geriden 

takip ediyor?  

Dr. Sultan Tarlacı 

Son on yıldan daha fazla zamandır, kuantum mekaniğinin bilinç/zihin teorisinde işlevi olabileceği veya olamayacağı 

konusunda tartışmalar artarak keskinleşmektedir. Bu tartışmanın bir tarafında geleneksel sinir bilimciler yer alır ve 

beyin biliminin anlamak için sinir hücrelerine bakılması gerektiğini iddia ederler. Diğer yandaki belli fizikçiler 

bilinç/zihin dinamiklerinde kuantum mekaniğini kurallarının etkisi olabileceğini öne sürerler. Bununla birlikte, bilinç 

ve zihin maddeden ayrılamaz. İnsan beyninin mikroskop altı dünyası bilinci, zihni doğurur. Zihin ve madde arasında 

keskin bir ayrımı asla yapmayız. Sonuçta “madde”den ayrılabilecek “zihin” ve “zihin”den ayrılabilecek “madde 

yoktur. 

 

Kognitif sinir bilim, duyusal girdiler, bunları algılama ve tanıma, geri çağırmak üzere bellekte kaydetme, karar verme 

ve motor (devinimsel) kontrol, içselliği dil ile aktarmayla ilgilenir. 

Ancak, bu süreçler esnasında ortaya çıkan, bilgisayarlarda olmayan, bilinç ve düşünme ile çok ilgilenmez. 

Beyin karışık bir fiziksel sistem olarak Makroskobik sinir hücresi sistemi ve ek bir mikroskobik sistemden oluşur. 

İlki, sinir akımı yollarından oluşur (akson gibi). İkincisi, Makroskobik sinir hücresi sistemi ile etkileşen kuantum 

mekanik çok parçacıklı sistemdir. Beyinde böyle çok parçacıklı sistemler vardır. Genel görelilik ve kuantum 

mekaniği teorisi bizim bilimsel dünyaya bakışımız ve fiziğin temel direğidir. Bilim tarihi içinde, başka hiç bir teori bu 

derece güçlü deneysel olarak doğrulanmamıştır. Birçok kuantum fizikçisi, kuantum teorisi ve bilinç arasında sıkı 

benzerlikler olduğunu öne sürmüştür. Bu benzetmeler, kuantum fiziği ve sinir biliminin “kurucu babaları” tarafından 

çok erken dönemde öne sürülmüştü. Bunlar arasında Fizikçiler David Bohm (1951), Niels Bohr (1958), John von 

Neumann (1955), Roger Penrose (1989 ve 1994) ve sinir bilimci John Eccles (1986) sayılabilir. 

Kognitif Sinir Bilim Yeterli midir? 

Günümüzde beynin içinde ne oluyor sorunsunun yanıtını anlamaya çalışan kognitif sinir bilim ya da bilişsel sinir 

bilimdir (cognitive neuroscience). Hem kognitif sinir bilim hem de rock ‘n’ roll tarihi birbirine paralel seyreder. 

Öncelikle her ikisi de aynı yaştadır. Her ikisi de 1950’lerde Amerika’da ortaya çıkmış ve oradan tüm dünyaya 

yayılmıştır.  
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Zamanla en geçeli yaklaşımlardan biri haline gelmişlerdir. Özellikle, 1950–1990 arasında müzik en çok dinlenen, 

kognitif bilim ise psikolojide en sık üzerinde durulan alan haline gelmiştir. Genel olarak bakıldığında, zaman 

içerisinde rock ‘n’ roll’da kullanılan müzik aletlerindeki değişim gibi, kognitif bilimin kullandığı tanısal yöntemler de 

(manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografisi gibi) zaman içerisinde değişmiştir. Bugüne egemen 

olan kognitif sinir bilim, psikanaliz ve davranışçılığı takiben ortaya çıkmıştır. Davranışçılık bilinci reddederek sadece 

dışarıdan izlenen davranışları dikkate aldı. Diğer yandan psikanaliz bilinçaltı süreçlere daha çok önem verdi ve o da 

bilinci bir kenara bıraktı. Bu dönemde canlanan kognitif sinir bilimin bilinci sahipleneceği düşünüldü ancak o da 

bekleneni vermedi. 

Bilimsel ekoller ve kavramlar birden bire ortaya çıkmaz. Bilimin ve akımların tarihsel seyrine bakıldığında, bir yeni 

akım daha önceki akımlardan ve dönemin bilimsel ruhundan etkilenerek ortaya çıkar. Dönemin ruhunu iyice 

özümsemiş akımlar, daha sert ve kalıcı bir çıkış yaparlar ve dönemin akımlarını bile baskılar duruma gelirler. 

Kognitif sinirbilim dönemin akımlarının omuzları üzerine adeta zıplamış ve 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Ortaya 

çıktığı dönem ve öncesindeki bilimsel ruha da bir göz atalım. Sinir bilimsel açıdan, Edgar Douglas Adrian, sinir 

hücrelerinde “hep ya da hiç” prensibini ortaya atmış (1913), Hans Berger beynin elektriksel akımını kaydetmeyi 

başarmış (1929), ilk aksiyon potansiyeli sinir hücrelerinden kaydedilebilmiş (1929), Hodgin-Huxley-Katz, voltaja 

bağlı iyon akımı olduğunu ortaya koymuş (1952) ve W. Penfield ve T. Rasmussen, beyin kabuğunu haritalamayı 

başararak (1957), beynin belli alanlarının belli işlevler için özelleştiği ortaya koymuşlardır. Genel bilimsel açıdan ise, 

Kurt Gödel, Gödel teoremini yayınlamış (1933), Alan Turing, hesaplanabilirlik-algoritmalar üzerine makalesini 

tartışmaya açmış (1936), ilk bilgisayar ENIAC (1945) yapılmış ve bundan iki yıl sonra da (1947) transistor icat 

edilmiştir. Yine aynı yıl Claude Shannon, bilgi teorisini denklemler haline getirerek, bilginin hesaplanabilir bir 

özelliği olduğunu ortaya koymuştu. Francis Crick, James D. Watson ve Rosalind Franklin DNA yapısını keşfetmesi 

(1953), biyolojik canlılarında dörtlü kod ile programlanabileceği fikrini güçlendirdi. Ek olarak Norbert Wiener, 

“bilgin”nin tanımını yaparak Sibernetik biliminin doğmasına ilk adımları attı (1961). Bütün bu alanlara bakıldığında, 

hepsinin ortak teması ve anahtar kelimeleri hesaplama, bilgi işleme, bilgisayar ve bilgisayar ağlarıdır. Bu bilimsel 

eğilimler ortasında, bunların doğurduğu hayal gücünden kognitif sinir bilim canlanmış ve beyni dönemin 

akımlarından kaynaklanarak bir bilgisayara benzetmekle işe başlamıştır. Buradan kognitif sinirbilim şu deliller 

üzerine kurulur: bilgi işleyen (ardışık aşamalarla davranışın ortaya çıktığı), bu işlemeyi de hesaplama ile yapan bir 

bilgisayardır. Beyin bir bilgisayar (ıslak bilgisayar yani hardware değil wetware), zihin de onun softwaredir. Bu 

bilgisayarın temel birimleri sinir hücreleridir. Her sinir hücresi 0-1 şeklinde değer alır. Tıpkı bir bilgisayardaki gibi 

işlem görür. Sinir hücreleri birbirlerine bağlanır ve bağlanma ile oluşan sinir hücresi ağları bir araya gelerek 

beynimizi oluşturur. Zihin de bu ağlar üzerinde işlem görür. Ancak bugün kabul edilen ve değişik delillerle da ortaya 

konulan şudur: beyin bir bilgisayar gibi çalışmaz ve en azından klasik bir bilgisayar değildir. 

Kognitif sinir bilim, anlaşılacağı üzere bilgi işleme ile ilgilenir. Bu bilgi işleme aşamalı oluşur. Giren bilgi algılanarak 

ve tanınarak, ona uygun bir anlam verilir. Aynı zamanda bu girdiler, daha sonra geri çağrılmak üzere depolanır 

(bellek). Duruma uygun olarak bu bilgilerden, gelecekteki durum hakkında karar verme ve çıkarım yapma sağlanır. 

Aynı zamanda işlenen bu bilgi davranışlarımıza rehberlik eder (devinimsel kontrol) ve sonuçları başkasına aktarmayı 

sağlar (dil). Bu işlemler esnasında da bilinç ve düşünce dediğimiz şey ortaya çıkar. Bütün bu döngü kognitif sinir 

biliminin temek ilgi alanıdır (Şekil 1). Buradan da anlaşılacağı üzere (günlük yaşamda bilgisayar kullanıcılarının da 

fark edeceği gibi) beyin bir bilgi işleyen bilgisayardır.  

Çünkü girdi, bunu depolama, gerektiğinde geri çağırma, bilgiyi işleme ve çıktı üretme günümüz bilgisayarlarının 

temel özellikleridir. Ama daha önce söylediğimiz gibi beyin bir klasik bilgisayar değildir. 
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Kognitif sinirbilim açısından, bilinç deneyimi olmaksızın sinir hücresel olayların doğasını gayet iyi anlıyoruz. Buna 

örnek aksiyon potansiyeli (sinirsel elektrik akımı) oluşumu, iyon değişimi, enerji kullanımı, aksonal transport, vezikül 

siklüsü, sinir ileticisi yapımı, salınımı ve yıkımını gayet iyi anlıyoruz. Ancak, deneyimlerin et beynimizde nasıl 

oluştuğu ve bilincin, bilinçsiz olan maddesel araçlardan nasıl doğduğunu anlayamıyoruz. Özellikle içselliği olan 

deneyimleri anlamak için bize sunduğu bir yanıt yoktur. Örneğin; renk, ses, koku, tat, ağrı, görsel imajı hatırlama, 

hayal etme, karar verme, rüya, aşk, orgazm… 

Elime bir iğne battığında ya da elim yandığında, serbest sinir uçları yanan yerde uyarılır ve ağrıyı taşıyan sinir 

liflerinde bir elektriksel akım aksiyon potansiyeli) oluşur. Bu aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu ve beyne nasıl 

ulaştığını biliyoruz. Ama neden ağrı denen duyumu yaşadığımıza kognitif bilimin verdiği yanıt yetersizdir. Bununla 

aynı olarak, müzik dinlerken kulağımıza ulaşan ses dalgalarının belli frekansı ve titreşimidir. Ama müzik 

deneyiminin ne olduğu ve nasıl beynimizde müzik deneyimi yaşadığımıza yanıt yine yoktur. Bu yanıtlardaki 

yetersizlikler muhtemelen, kognitif bilimin kullandığı yöntemlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kognitif bilimin kullandığı yöntemler, kesitsel ve zamansal çözünürlülüğüne göre ayrılabilir. Ancak burada bir açık 

alan vardır. Bu seviye uzay-zamansal olarak mili saniye düzeylerinde ve dendrit-sinaps altı büyüklüğü kapsar. Bu 

alanı çalışan bir yöntem kognitif bilimin elinde yoktur. Ölçeksel olarak bakıldığı zaman bu düzey kuantum 

mekaniğinin düzeyidir (sol alt içi soru işaretli kutu). PET: pozitron emisyon tomografisi, MRG: manyetik rezonans 

görüntüleme, MEG: manyetoansefalografi, OBP: olaya bağlı potansiyeller, TMS: saçlı deriden beyni manyetik 

uyarım. 

Kognitif sinir bilimin kullandığı yöntemler, kesitsel ve zamansal çözünürlülüğüne göre ayrılabilir. Zamansal 

çözünürlük; bilişsel olayların ortaya çıktığı ve devam ettiği süreyi gösterir. Elektroansefalografi (EEG), 

magnetoansefalografi (MEG), beyin kabuğunu saçlı deriden uyarma (TMS) ve tek hücre kayıtlarının milisaniye 

çözünürlüğü vardır. Pozitron emisyon tomografisi (PET) ve işlevsel manyetik rezonans (fMRG) dakikalar ve 

saniyeler içinde olan olayları ortaya koyar. Kesitsel açıdan (büyüklük) bakıldığında ise, görüntüleme yöntemleri 

MRG, PET beynin bütünü hakkında bilgi verirken, tek hücre kayıtları tek bir sinir hücresi hakkında bilgi verir. Ancak 

burada bir açık alan vardır. Bu seviye uzay-zamansal olarak mili saniye düzeylerinde ve dendrit-sinaps altı büyüklüğü 

kapsar. Bu alanı çalışan bir yöntem kognitif bilimin elinde yoktur. Ölçeksel olarak bakıldığı zaman bu düzey, hem 

zamansal olarak hem de kesitsel olarak kuantum mekaniğinin düzeyidir. Kognitif bilimin elinde, en azından bugün 

için, bu alanı araştıracak ya da inceleyecek bir yöntem bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu noktada kuantum 

mekaniği/fiziğinin kurallarından yararlanmamız gerekmektedir. Bu kurallardan yararlanmayacak olursak, o zaman 

kognitif bilimi sadece klasik fizik kuralları içine sınırlamış ve hapsetmiş oluruz. 
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Kuantum Beyin Fazladan Ne sağlar? 

Kuantum mekaniğinin özellikleri olan kuantum bit, yerel olmama ve dolaşıklık, tünelleme, parçacıklar arası 

etkileşimler, Bose-Einstein Yoğunlaşması, maddeye eşlik eden dalga ve alanlar bize beyni anlamada yeni ufuklar 

açabilir. Bir kuantum bit, klasik bitin sağladığı seçenekler olan 0 ve 1’den çok çok daha fazlasını sağlar. Bir kuantum 

bit’i, dünyamız gibi küre olarak düşünürsek, sadece tam kuzey ve güney kutupları 1 ve 1’e karşılık gelir. Dünyanın 

Meridyen ve paralelleri gibi, kürenin yüzeyinde sonsuz olasılıkta kesişme noktasına imkan verir. Her kesişme noktası 

ayrı bir değer ifade eder. Diğer yandan, bilgi işlemedeki temel birimler sinir hücreleri (nöron) olmayabileceği 

yönünde güçlü kanıtlar vardır. Temel işlem birimleri mikrotübüler tübülinler ya da dendrit üzerindeki dikensi 

çıkıntıların olabileceği yönünde kanıtlar vardır. Diğer yandan, klasik bilgilere göre, kalsiyum ve potasyum gibi 

iyonlar kendilerine ait iyon kanallarından seçici olarak geçerler. Ve her iyon bir iyon kanalından geçer. Ancak, 

kuantum fiziksel açıdan bakıldığında bir iyon sadece bir iyon kanalından geçerek etki etmez. Bir iyon bir iyon 

kanalından geçmesine karşı, diğer komşu iyon kanalları üzerinde de belli bir etkide bulunur. Örneğin, kalsiyum 

iyonunun çapı santimetrenin yüz milyarda biridir. Kuantum belirsizlik ilkesine göre, bir kalsiyum iyonunun 

belirsizliği 0,04 cm ya da binde dört santimetredir. Bu değere bakıldığında, belirsizlik etki alanı, kendi asıl çapının 

100 milyon katı bir alana yayılır. İyon kanallarının mikrometre karede 2000 ile 12 bin arasında olduğu 

düşünüldüğünde ve beyinde milyar milyar kalsiyum kanalı göz önüne alındığında bu etkinin inanılmaz olduğu 

görülecektir. Aynı durum sadece iyonlar için değil, sinir ileticileri için de geçerlidir. Bir sinir ileticisi tek bir alıcısına 

(reseptöre) bağlanmakla beraber, aslında yakın komşuluğundaki diğer reseptörlere de etki eder. Örneğin, 8 nanometre 

(nm) çapındaki bir sinir ileticisi 63 nm genişliğinde bir alanda etki eder. Etki olayı sadece klasik fizikte olduğu gibi, 

bir anahtarın bir kilit içine girmesi ve kapıyı açması şeklinde değildir. Bir anahtar bir kilit içine girer ama diğer 

kapıların açılmasına da katkıda bulunur ve hatta katkıdan çok daha etkide bulunur. Bu etki doğrudan klasik fizikte 

olan doğrudan temasla kuvvet aktararak gibi değil, kuantum fiziği kuralları içinde olan, uzaktan etkileşimlerle olur. 

Diğer yandan kuantum fiziğinde her bir parçacık bağımsız değildir. Uzaktan etki ile diğer parçacıklarla da etkileşim 

içindedir. Bir parçacığın durumundaki bir değişiklik diğerinin durumunu da anında belirler. Örneğin, n sayıda 

parçacıktan oluşan bir sistemdeki parçacıklardan birindeki bir değişim, 2n parçacığın durumunu anında etkiler. Bu 

vuduu büyüsü gibidir. Arada bir bağ yoktur ve etkileşim uzaklıktan bağımsızdır. Beyindeki sinir ileticileri ve iyonlar 

aynı zamanda bu etki altındadır. Sonuçta, her bir iyon kısa mesafeli ve mesafeden bağımsız olarak birbiri ile karşılıklı 

ilişkidedir. 

Bunun yanında, kuantum mekaniğine özgü olan tünelleme, muhtemelen sinir ileticilerinin kimyasal bağlantı 

noktalarında (sinaps) serbest bırakılmasında , veya iyonların hücre zarından geçişlerinde de devreye girer. Bu 

tünelleme beyinde sürekli olan düşünce akışımız, elektriksel olarak kaydedilen beyindeki zemin gürültüsü ve 

minyatür son plak potansiyeli denen boşalımlardan (20-40 Hz) sorumlu olabilir. Hele hele insan dahil memelilerde 

olduğu gösterilen elektriksel sinir hücreleri arası bağlantı bölgelerinde (sıkı bağlantı bölgeleri) büyük bir olasılıkla 

tünelleme yoğun olarak devreye girmektedir. Çünkü bu sıkı bağlantı bölgelerindeki etkileşim doğrudan elektrikseldir. 

Tünelleme olayı, beyne bütüncül olarak baktığımızda bilincimizi oluşturan önemli bir etken olabilir. 

Beynin en önemli özelliği, bütüncül beyin çalışması ve eşdurum halidir. Bu eşdurum halini ve bütüncül beyin 

çalışmasını sadece sinir hücrelerinin oluşturduğu, basit iyon geçişleri ile birbirine bağlanan ağlarla açıklamak zor 

görünmektedir. Normal düşünce hızımız ve akışımız, beynin bütüncül çalışmasına klasik yönden bakıldığında çok 

çok hızlıdır. Bu bütünlüğü ve eşdurumlu çalışmayı açıklamak için klasik anlayıştan daha fazlası gerekmektedir. 

Kuantum mekaniğinde olan Bose-Einstein yoğunlaşması bu durumu açıklamak için ideal bir yaklaşım olabilir. Bose-

Einstein yoğunlaşması cansız maddede sıklıkla ortaya konulabilmesine karşın, biyolojik olan canlılarda da benzer 
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durumun, dışarıdan enerji desteği ile mümkün olabileceği öne sürülmektedir. Bu şekilde gerçekleşebilecek bir 

bütüncül çalışma; bilinç, zihin, düşünce, kişilik ve bir bütün olarak hissettiğimiz BEN’liği oluşturuyor olabilir. 

Kabaca bakıldığından aslında her an bedenimizde kuantum mekaniksel olaylar işler. Kumsalda güneşlenirken 

bronzlaşma, dış dünyadaki nesneleri görme kuantum mekaniksel olaydır. Güneş ışınları ya da göze (retina 

tabakasına) gelen ışınlar kuantum temel parçacığı olan fotonlardır ve frekansının, Planck sabiti ile çarpımı kadar 

enerji aktarır. Planck sabiti olan her denklem kuantum mekaniksel bir denklemdir. Diğer yandan sinir bilimciler 

tarafından da göz ayrı bir organdan ziyade beynin uzantısı olarak kabul edilir (diğer yandan gözler kalbin değil 

beynin aynasıdır). Yine aynı mekanizma ile derimizde aktif vitamin D3 oluşur. Ek olarak fotosentez de başlı başına 

kuantum mekanik bir enerji dönüşümüdür. Bütün bunlar kuantum fotokimyasal tepkimelerdir. Bedenlerimizdeki 

kuantum mekanik olaylar sadece bunlarla sınırlı değildir: mitokondrial ve hücresel H iyonu değişimi, solunum 

zincirindeki elektron transferleri, hücrede enerji elde etmek için çalışan Krebs döngüsü… Bütün bunlar kuantum 

mekanikseldir. Beyinde de olasılıkla (hücrede enerji üretimini ya da görmenin nasıl olduğunu bilmediğimiz 

zamanlardaki gibi) bir kısım kuantum mekaniksel olaylar gerçekleşmekte ve bunlar bizim belleği, bilincimizi ya da 

içimizdeki beni oluşturmaktadır. Bugün için kanıtlarımız sağlam olmasa da kanıtın yokluğu, olmadığı anlamına 

gelmez! 

Kuantum Beyin Yeterli midir? 

Kuantum mekaniği, fizik biliminin son aşaması değildir. Deneylerle mükemmel uyuşan kesinliğine ve güvenilirliğine 

rağmen zaman içerisinde mutlaka başka kavramlara dönüşme ve hatta kuantum fiziği ötesi yeni bir fiziğe dönüşecek 

ya da sıçrayacaktır. Bu bilimin genel yaklaşımıdır. Her teori ne kadar ideal ve güçlü kabul edilse de zaman içerisinde 

mutlaka yerine daha iyileri geçecektir. Tıpkı geçmişte çok doğru kabul ettiğimiz ve artık başka teoriye gerek yok, 

bunun kuralları tüm evreni açıklamaya ve hatta Tanrı’nın aklından ne geçtiğini anlamaya yeterlidir dediğimiz klasik 

(Newton) fiziği gibi. Hâkimiyeti 300 yıl çok güçlü bir inançla sürdü… Sonra, inanç bir anda çöktü… Aslında bu 

bilimin doğal seyriydi ama bunu bilmeyen birçok kişide derin hayal kırıklıkları yarattı. Ardından kuantum mekaniği 

mucizesi çıktı. Kuantum mekaniğinin sinir sistemi ve et beyinlerimizde devreye girdiğini ortaya koymak bize birçok 

şeyi daha iyi anlama fırsatı verecektir. Elimizdeki klasik fizikle anlamakta zorluk çektiğimiz bilinç, bilincin birliği, 

bellek, zihin içeriği (qualia), farklı bilinç durumları, içimizdeki “ben” duygusu, parapsikolojik fenomenleri ve hatta 

ölümden sonra bilincimize/düşüncelerimize ne olacağına bir açıklama getirebilir. 

Kuantum mekaniği en kötü ihtimalle beyin çalışmasında işe karışmıyor olabilir! Bunu kabul etsek bile, bilincimiz ve 

diğer beyin özelliklerini kuantum mekaniği özellikleri ile bir araya getirmek, en azından, bize yeni bakış açıları ve 

farklı düşünme şekilleri kazandırabilir. En azından, beynimize hiçbir zararı olmayacak şekilde bize zihin jimnastiği 

yaptırır. 

Alıntı : http://www.kuantumbeyin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=284:bilinci-ve-beyni-

anlamak-icin-neden-kuantum-fizii-gereklidir-ya-da-sinir-bilimi-fizii-neden-80-yl-geriden-takip-

ediyor&catid=84:bilincin-kuantum-mekanii 
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Kuantum Fiziği ve Holografik Modeli Yeniden Kopyalama 
Yazan: Stephen Linsteadt, NHD 

Çeviren: Esin Tezer 

Einstein, ‘’ürkütücü’’kelimesini kullandığında; madde realitemizi inşa eden bloklar vasıtasıyla aynı anda  hem 

parçacıklar, hem de dalga formları gibi var olan atomdan küçük olan fenomenden bahsediyordu. Bu bir elektronun 

evrende heryerde aynı anda olmasını mümkün kılar. Bu,‘’Üstdüşüm’’ olarak bilinir.      

Üstdüşümün ‘’ürkütücü’’ olması, gözlemlenmediği veya ölçülmediği zamanlarda meydana gelmesindendir. Bu 

fenomen ölçülmeye başlandığı zaman; heryere yayılmış dalga formundaki ölçülen parçacığın üstdüşümü, uzay-zaman 

boyutlarıyla tek bir parçacığa çöker. Bu ölçülebilir olay olduktan sonra, ölçüm yapan cihazı tahmin eden üstdüşüm 

çökecektir. 

Bu, üstdüşüme heryerde ve her zaman hazır olmasına ilave olarak; belirli bir yere veya bölgeye ait olmayan her şeyi 

bilme özelliğini de verecektir. Einstein, bu  belirli bir yere veya bölgeye ait olmayan kuantum ölçümünün 

durumunu ‘’uzaklıktaki ürkütücü hareket ’’olarak tanımlamıştır. 

Üstdüşüm, parçacığın bütün diğer parçacıklarla etkileşim kurduğu tüm olanakları kapsar. Bu nedenle o; sınırsız 

kuantum potansiyeli halindedir. Bu halin, hiçbir şeyin dalga formunun çatışma modeli yaratmadığı mükemmel 

uyumluluk hali olduğu söylenmiştir. Bu durumun uyumuna müdahale eden ve filtre gibi hareket eden, parçacığın 

pozisyonunun maddeleşmesi için sonsuz olasılıklardan sadece birine izin veren ise ölçümdür. Ölçüm olmadan, 

parçacık kuantum haline geri döner. Böylece, ‘’realitemizi’’ oluşturan parçacıklar fizikselliklerini koruyabilmeleri 

için sürekli ölçüme ihtiyaç duyarlar. 

Hücresel düzeyde çöken veya kuantum alanını parçacık realitesine uyumsuzlaştıran, ölçüm cihazı gibi hareket eden 

hücredir. 

‘’Ters Zeno etkisi’’ olarak bilinen deneyler,  bir dizi ölçüm cihazının kuantum üstdüşümüne çökebildiğini ve 

böylece de parçacığın ilk ölçüm cihazında yakalanacağını ve sonra da bir sonraki ölçüm cihazında 

gözükerek ‘’kuantum atlayışı’’ yapacağını göstermektedir. 

Bir dizi ölçüm cihazı parçacığı yakalamak için hareket edecek ve onu ölçülmüş olan yol boyunca sürükleyecektir. 

Aynı yolla enzimler; her proteinin kendine has fonksiyonunu aktif hale getirmek için yakalama, elektronları ve 

protonları  yol boyunca çeşitli protein moleküllerine transfer etme gibi benzersiz yeteneğe sahiptirler. 

Yaşayan hücre içinde birkaç diğer kuantum-ölçüm cihazı da vardır. DNA, RNA, ribozomlar, ve mitokondrinin hepsi 

de proton, elektron ve foton düzeyi cihazlarıdır. DNA’nın içerisindeki elektron ve protonların hareket ve yerleşimi 

gen ifadesini başlatır. Tekil protonlar; membranlar karşısında, mitokondriyal teneffüsünün moleküler türbininin 

motorlarına nüfuz etmek için ezilmişlerdir. 

 

Hücre, sınırsız olanakların kuantum dünyasıyla bizim realite olarak deneyimlediğimiz arasında bir 

köprüdür. Hareketsiz duran maddeyi yaşayan maddeden ayıran kuantum dünyayı seçme veya ölçme ise, hücrenin 

kabiliyetidir. Bir sandalye veya bir kaya, parçacıkların ölçüm durumlarını kuantum haline geri dönüş olasılığı 

olmadan gösterir. Yaşayan bir sistem, klasik realite hali ve kuantum hali arasında gidip gelme yeteneğine 

sahiptir.   

Kuantum haline geçtiğimiz her sefer, realite halinde parçacıkların ölçümünü neye veya nasıl dayanarak aldığımızı da 

dondururuz. Ölçüm cihazımızı uyum sürekliliğinin üst-sonu veya  daha düşük uyumsuz-sonuna kurabiliriz. İki 

şekilde de, ölçüm cihazımız ( yani bilincin odak noktası) kuantum üstdüşümünün çökmesine yol açacak ve bu da tüm 
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sonsuz olanaklar arasında bir filtre gibi hareket edecektir. 

 

 

Zihinlerimiz de kuantum-ölçüm cihazlarıdır. Düşüncelerimiz; nöronlardaki elektriksel itici kuvvetlere elektrik 

akımı meydana getirme yeteneğine sahip elektromanyetik dalgaları üretirler. Düşüncelerimizin veya 

bilincimizin bizi harekete geçiren sinir itici kuvvetine dönüşmesi böyledir. Bu bilinçli elektromanyetik alan 

(CEM-alanı), beyinsel belkemiği sıvısı tarafından taşınan salınımla veya vücudu holografik yapan birbirine 

bağlı kristalli yapı tarafından bedene transfer olur.  

Hücrelerimiz, CEM-alanımıza  bilinçli veya bilinçaltı beklentilerimize uyanları seçmek için kuantum-ölçüm 

cihazlarını ayarlayıp yanıt verirler ve ilave yaparlar. 

 

Böylece hastalık, hücrenin şekli bozulmuş kuantum bakış açısının sonucu olarak da görülebilir. Elektronlar, 

protein moleküllerinde yanlış yerleştirilmiş olurlar ve bunun sonucu olarak da metabolik işlemler rayından 

çıkar. Hücresel metabolizmadaki değişiklikler art arda sıralı tüm mutasyonları tetikler. Çünkü, hücrenin 

kuantum alanını gözlemlemesi süreklidir.  

 

Her saniyede bir, trilyonlarca defa üstdüşüme girip çıkıyor olmalıyız. Bu da şizofrenlerin farklı kişiliklerden bir 

anda tamamen farklı fiziksel sağlık durumlarına ileri-geri nasıl hareket ettiklerini açıklar. Bu ayrıca, kalsiyum 

alımından mahrum kalan tavukların kalsiyumu yüksek kaliteli, sağlam kabuklu yumurtaları nasıl yapabildiklerini 

açıklamaktadır. Ne de olsa; kalsiyum, proton ve elektronlardan meydana gelen bir moleküldür. Kuantum 

dünyasının  sınırsız olanaklarında kalsiyum elektronuyla diğer bir elektron arasında hiçbir fark 

yoktur. Tavuklar kendi yumurtalarının kalsiyumdan yapılmış olduğunu bilerek (niyet ederek) yeterli kalsiyum alsalar 

da almasalar da, kalsiyum bakımından zengin yumurtalar üretirler. 

 

Yüksek bilinç hallerine ulaşmış olan yogiler ve mucizeler yaratma kabiliyeti olanlar da kuantum dünyasına 

bağlanabilirler. Daha yüksek bilinç hali, sonsuz olanaklar halinin içine karışıp kaybolmak değil midir?   

Holografik modeli yeniden kopyalamak, bir kuantum araçtır.  Bu, ilişkilerimizdeki veya fiziksel 

sağlığımızdaki o eski düşük enerji halini  kuantum alanına sürekli taşımakta olan hücresel bilincimizin 

modelini parçalamaya izin verir. Holografik Modeli Yeniden Kopyalama modalitesi, hücresel düzeydeki bilgi 

frekanslarının titreşimini değiştirir. Hücresel kuantum-ölçüm cihazımız, bir defa niyetini değiştirdi mi; 

kuantum dünyasının sonsuz olanaklarından yeni ve heyecan verici realiteler açığa çıkacaktır. 

 

BİLİM İNANÇLA KONUŞMALI MI? 
Yazanlar: Lawrence M. Klauss, Richard Dawkins (Scientific American Temmuz 2007) 

Çeviren: Esin Tezer 

EDİTÖRLERİN TANITIMI 

Yazarların her ikisi de bilimin tarafında olmalarına rağmen; dinî motivasyonlu tehditlere bilimsel uygulama veya 

talimatla karşı çıkılacağına her zaman katılmıyorlar. 

Krauss, önde gelen bir fizikçi. Okulların bilim müfredatında evrimsel teorinin kalması ve sahte evrimsel varyantların 

ortaya çıkarılması yönünde tartışmalar yapmak için sık sık halkın karşısına çıkıyor. 2005’de Papa Benedict XVI’ya 

açık bir mektup gönderdi. Papanın bilimle din arasına yeni duvarlar örmemesini ısrarla anlatıp, Vatikan’ı Katolik 

Kilisesi’nin doğal ayırım (Biyoloji’de sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp, zayıfları imha eden tabiat kanunu) kabulünü 

geçerli bilimsel bir teori olarak tekrar teyit etmeye yönlendirdi. 



 
119 

 

Dawkins; evrimsel bir biyolojist, üretken bir yazar ve bir ders konuşmacısı. Ayrıca, bilimsel mantığa zarar veren 

herhangi bir teşebbüse karşı etkili ve güzel söz söyleyen bir eleştirmen. Bilim ve inanç arasındaki barış dolu varoluşu 

başarmakta Krauss kadar ilgili değil. Dawkins’in en iyi satan kitabı, ‘’Hayali Tanrı” belki de onun dini inanç 

düşüncesini en iyi şekilde özetliyor. 

Bu iki müttefik; geçen yılın sonlarında San Diego’daki Biyolojik Çalışmalar, Salk Enstitüsü’nde bilim ve dinin 

çarpışmasına adanmış bir konferansta, ön sıralarda notlarını karşılaştırdılar.Burada yeniden yarattıkları diyalogda 

yazarlar, düşmanı çarpıştırmaya yönelik kendi taktiklerini ve bütün bilim adamlarının bilim hakkında inançlı olup 

olmayacakları konusunda karar vermelerindeki bazı soruları çözmeye çalıştılar. Hedef; bilimi öğretmek mi, dini 

gözden düşürmek mi? Bu iki ayrı dünya görüşü hiç birbirlerini zenginleştirebilirler mi? Din, doğasında kötü mü? 

İki ünlü bilim savunucusu, bilimadamlarının dine ve onun takipçilerine karşı olan tavrı hakkındaki görüşlerini değiş-

tokuş ediyorlar. 

Krauss : Sen ve ben, zamanımızın büyük bir kısmını evrenin şimdiki bilimsel bilgisinin temellerini açıklamayı 

denemeye ve insanların bilim hakkında heyecan duymalarına adadık. Böylece, din hakkında konuşurken ve yazarken 

bir bilim adamının en önemli hedeflerinin neler olduğunu sormak uygun gözüküyor. Hangisinin daha önemli 

olduğunu merak ediyorum: Bilim hakkında öğretmek için bilim ve din arasında mukayese yapmak mı, yoksa dini 

yerine yerleştirmeye çalışmak mı? Kendim, daha çok ilk konu üzerinde konsantre olmayı istiyorum ve sizin de daha 

çok ikinci konu üzerinde konsantre olmayı istediğinizi zannediyorum. Bunu böyle söylüyorum; çünkü eğer birşey 

insanları bilim hakkında düşünmek konusunda baştan çıkaracaksa, bunun insanlara ulaşması gereği bana açık 

görünüyor. Öğretmenlere sık sık söylerim; her birinin yapacağı en büyük hata, örneğin, her söyledikleri hakkında 

öğrencilerinin ilgili olduklarını zannetmeleridir. Öğretmek, baştan çıkarmadır. Öte taraftan; insanlara en derin 

inançlarının (aptalca olsalar da) aptalca olduklarını söylemek, gerçeği bizden öğrenmelerini söylemek, sonraki eğitim 

bilimini mağlup eder. Bunu söyledikten sonra bu konuyu tartışmadaki ana nedenin dini uygun durumuna koymak 

olduğunu söylersek, bu belki de insanların inançlarını sorgulamada şoke edici olacaktır. 

Dawkins : Senin bilime tamamlayıcı olarak gördüğün dinin kötü bir bilim olduğunu düşünmemdeki gerçek, onun 

farklı yönde bize bir tarafı tercih ettirmesi. Öğretmenin baştan çıkarıcı olduğu konusunda sana katılıyorum. 

Konuşmaya başlamadan önce konuklarınızı soğutmak kötü bir stratejidir. Belki de baştan çıkarma tekniklerimi 

geliştirmeliyim. Fakat, ‘kimse dürüst olmayan bir baştan çıkarıcıya hayranlık duymaz’ kavrayışına ne kadar 

ulaşabileceğini de merak ediyorum. Herhalde ‘Düz Dünya’ kavrayışına ulaşmazsın. Muhtemelen bütün evrenin Orta 

Taş devrinden sonra yaratıldığını düşünen bir Genç Dünya Evrimcisi’ne erişmezsin. Belki de; Tanrı’nın herşeyi 

başlatan ve zaman zaman tekamüle yardım etmek için zor zamanlarda müdahalede bulunan biri olduğunu düşünen 

Eski Dünya Evrimcileri’nden birisin. Aramızdaki fark, yalnızca niceliğe bağlı.Benden biraz daha uzağa ulaşmaya 

hazırlanmışsın, fakat ondan daha uzağa ulaşacağından şüpheliyim. 

Krauss : Ulaşmakla neyi kasdettiğimi daha açıklığa kavuşturayım. Yanlış fikirlere teslim olmayı kasdetmiyorum, 

yalnızca bu fikirlerin yanlış olduğunu insanlara göstermek için bir baştan çıkarma yolunu bulmaya çalışıyorum. Size 

bir örnek vereyim. Bir seferinde hem evrimcilerle hem de uzaylı dışaçekim bağnazlarıyla bir tartışma yaşadım. 

Açıklamanın doğası hakkında iki grup da aynı yanlış fikirlere sahiptiler: ‘Herşeyi anlayıncaya kadar hiçbirşey 

bilmiyorsunuz’ şeklinde anlıyorlardı. Tartışmalarda, anlaşılmaz bir iddia seçiyorlardı. Diyelim ki, 1962’de 

Moğolistan’ın dış taraflarındaki bir grup insan bir kilisenin üzerinde uçan bir uçandaire gördüler. Bu farklı hadiseyi 

bilip bilmediğimi soruyorlardı, sonra da eğer hayır dersem, her zaman şöyle diyorlardı:”Eğer buna benzer her 

ayrıntıyı çalışmadıysan, uzaylı dışaçekimin olamayacağı hakkında tartışamazsın.” Diğer grubu ‘kıyas yapılan örnek’ 

olarak kullanarak, her grubu ne söyledikleri hakkında nasıl düşündüreceğimi buldum.  
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Bunu adlandırırsak; eğer evrimcilere, ‘’Uçan dairelere inanıyor musunuz?” diye sorarsam, kaçınılmaz bir şekilde 

bana‘’hayır” diyeceklerdir. Sonra ‘’Neden? Bütün iddiaları çalıştınız mı?” derim. Buna benzer bir şekilde, uzaylı 

dışaçekim insanlarına da soruyorum:”Genç Dünya evrimcilerine inanıyor musunuz?” dediğimde bilimsel gözükmek 

isteyip, ‘’hayır” diyorlar. Sonra, ‘’Neden? Her bir karşı davayı çalıştınız mı?” diye soruyorum. Her grup için 

yapmaya çalıştığım nokta, teoretiksel beklentilerin her bir anlaşılmaz karşı iddiaya karşı muazzam sayıda var olan 

kanıtların üzerine kurmanın gayet mantıklı olduğu. Bu ‘’öğretme” tekniği, her durumda çalışmıştır, fakat bazı nadir 

uzaylı dışaçekim inanışçısının aynı zamanda evrimci olduğu zamanlar haricinde! 

Dawkins : Senin ulaşmayla neyi kasdettiğine açıklık getirmeni sevdim. Fakat ne kadar yanlış anlaşılabileceğin 

konusunda seni uyarmama izin ver. Bir seferinde New York Times kitap eleştirisinde ‘evrime inanmayan bir kişiyle 

tanışırsanız, o kişinin cahil, aptal veya deli (günahkar, fakat ben bunu böyle düşünmezdim) olduğunu söylemenin 

gerçekten de güvenli olacağını’ yazdım. O cümle benim ‘bağnaz, hoşgörüşsüz, kapalı- görüşlü, sert, gürültücü 

konuşan biri’ olduğum görüşünü desteklemek için tekrar tekrar aktarıldı. Fakat benim cümleme bir bak sadece. 

Baştan çıkarmak için marifetli olmamış olabilir fakat sen, Lawrence, kalbinde bil ki, o; gerçeğin basit ve akla yatkın 

bir ifadesiydi. Cehalet suç değildir. Birisini ‘cahil’ diye adlandırmak hakaret değildir. Ne bilinmesi gerektiğinin çoğu 

hakkında hepimiz cahiliz. Beyzbol hakkında tamamen cahilim, ve senin de kriket hakkında tamamen cahil olduğunu 

söylemeye cüret ediyorum. Dünyanın 6,000 yaşında olduğuna inanan birine eğer cahil dersem; onun aptal,deli veya 

günahkar olmadığını farzedip ona iltifat etmiş olurum. 

Krauss : Bu konuda seninle tamamen aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bana göre çoğu zaman problem olan 

cehalet, bereket versin ki; en kolay hitap edilen cehalettir. Eğer bilimsel konuları yanlış anlıyorsa, bir kişinin cahil 

olduğunun fikrini öne sürmek aşağılayıcı ve küçük düşürücü değildir. 

Dawkins : Karşılık vermek gerekirse, ‘daha incelikle yerine koyabilirdim, koymalıydım’ konusunda şükürler olsun 

sana katılıyorum. Daha baştan çıkarıcı bir halde ulaşabilirdim. Fakat limitler var. Takip eden sınırda aniden 

durabilirsiniz: ‘’Sevgili Genç Dünya Evrimcisi, dünyanın 6,000 yaşında olduğu inancınıza derin saygı duyuyorum. 

Yine de, alçakgönüllülükle ve nazikçe eğer herhangi bir jeoloji, radyoizotop tarihlemesi, veya kozmoloji, veya 

arkeoloji, veya tarih, veya zooloji kitabı okursanız (tabii ki İncil’le birlikte) ilginç bulabilirsiniz diye tavsiyede 

bulunuyorum, ve bütün eğitimli insanların, ilahiyatçılar da dahil, dünyanın yaşının binlerce değil, milyarlarca yıllarla 

ölçüldüğünü düşündüklerinin neden olduğunu görmeye başlayabilirsiniz.” 

Bir alternatif baştan çıkarma stratejisi önereyim. Budala düşüncelere saygı göstermektense, azıcık ‘’zor sevgiye” ne 

dersin? Genç Dünya Evrimcisi’nin inançlarıyla yolundan çıkmış uyuşmazlığın büyüklüğünü ve bilimadamlarınınkini 

dramatize edelim: ‘’ 6,000 yıl, 4.6 milyar yıldan azıcık farklı değildir. O kadar farklı ki sayın Genç Dünya Evrimcisi, 

bu sanki New York’la San Francisco arasındaki uzaklığın 3400 mil değil, 7.8 yard olması gibi. Tabii ki, 

bilimadamlarına katılmama hakkına saygı duyuyorum, fakat bunun böyle söylenmesi belki de o kadar çok kırıp, 

gücendirmeyecek. Tartışılmaz derecede çıkarsamalı olan matematik aslında senin uyuşmazlığının gerçek 

büyüklüğüdür.” 

Krauss : Senin ileri sürdüğününün ‘’zor sevgi” olduğunu düşünmüyorum. Aslında, tam olarak savunduğum şey 

buydu. Adlandırmak gerekirse bu, böyle yanlış kanıların büyüklüğüne ve doğasının evine araba sürmek için yaratıcı 

ve baştan çıkarıcı bir yol. Bazı insanlar gerçeklere rağmen her zaman yanıltıcı, kandırıcı olarak kalacaklar; fakat 

kesinlikle ulaşmak istediklerimiz onlar değil. Bunun yerine erişmek istediğimiz, bilim hakkında çok şey bilmeyen 

veya bilimsel kanıta maruz kalmamış olan halkın açık fikirli geniş kitlesi. Bu konuda, daha kuvvetli hissedebileceğin 

şey hakkında başka bir soru ortaya atayım: Bilim inancı zenginleştirir mi, veya her zaman zarar vermek zorunda 

mıdır?  
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Bu soru aklıma geldi, çünkü şimdilerde Katolik bir üniversitede bilim ve din hakkında bir sempozyumda konuşmak 

için çağrıldım. İkisini uzlaştırmaya meraklı olan biri olarak gözlemlendim sanırım. Ders vermeyi kabul ettikten sonra, 

‘İnancı Geliştiren Bilim’ başlıklı bir konuşma yapmak için atanmış olduğumu keşfettim. İlk umutsuzluğuma rağmen, 

başlık üzerinde daha çok düşündükçe, daha rasyonel görebildim.İyi zamanda veya kötü zamanda direkt kanıt 

olmadan kutsal zekaya inanma ihtiyacı pek çok insanın aklında temel bir unsurdur. İnsanlığı romantik aşk, veya 

irrasyonel olan şeyden, insan kavrayışının temel bakış açısından kurtaramayacağımız gibi dini inançtan da 

kurtaramayacağız. Bilimsel rasyonel parçaların dikey izdüşümünden insanlığı düşündüğümüz zaman, onlar daha az 

gerçek ve belki de daha az değerli değiller. 

Dawkins : Bunu bir yana bırakacak olursak insanlık hakkındaki karamsarlık, rasyoneller arasında açıkça mazohizm 

noktasında popüler. Bu neredeyse sen ve konferanstaki diğerlerinin insanlığın her zaman mantıksızlığa hüküm 

verdiğini beğenmiş olması diyaloğu gibi başladı. Fakat irrasyonalitenin romantik aşkla veya şiirle veya hayatı 

yaşanılır yapan duygularla bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Bunlar rasyonaliteye ortogonal değiller. Belki de 

teğetseldirler. Her iki durum için de, senin gibi ben de onlardanım. Pozitif irrasyonel düşünceler ve batıl itikatlar da 

tamamen değişik bir konu. Onlardan hiçbir zaman kurtulamayacağımızı ve onların insan doğasının değişmez bir 

parçası olduğunu kabul etmenin senin ve tahmin ederim ki pek çok çalışma arkadaşın ve arkadaşların için bir gerçek 

olmadığı aşikar. Böylece insanların pek çoğunun (anayasaya göre) onlardan kurtulmaya tenezzül etmeyeceğini 

farzedebilir miyiz? 

Krauss : İrrasyonel inançlardan kurtulduğum hakkında pek emin değilim, en azından kendimle ilgili irrasyonel 

inançlar hakkında. Eğer dini inanç pek çok insanın hayat deneyiminin merkez kısmıysa, soru bana göre Tanrı’nın 

dünyasından nasıl ayrılabiliriz değil; bilimin bu inancı en azından nasıl makulleştireceği ve dinî aşırı tutuculuğun 

irrasyonel ve zararlı bakış açılarını nasıl keseceğidir. Bilimin inancı zenginleştirmesinin kesinlikle tek yolu bu. 

Mesela; Katolik gruba verdiğim dersimde, sizin yeni olan kitabınızdan kılavuzluk aldım ve bilimsel prensiplerin 

veriyi seçmede seçici olmama koşulu da dahil, bilimsel prensiplerin bir kimsenin aşırı tutuculuğunu seçemeyeceğini 

ve zorla kabul ettiremeyeceğini anlattım. Eğer birisi homoseksüelliğin iğrenç bir şey olduğunu söylüyorsa ve bu 

İncil’de de böyleyse, o kişi İncil’de diğer söylenen şeyleri de kabul etmelidir. (Çocuklarınız eğer itaatkar değilse 

öldürün izni, eğer çocuk yapmaya ihtiyacınız varsa ve ortada da başka erkekler yoksa babanızla yatabilirsiniz onayı 

ve bunun gibisi.) Daha da fazlası, bilim böyle pek çok zarar verici edebi kutsal kitap yorumlarının foyasını açığa 

çıkarır. Mesela; kadınların basit bir köle, bir eşya olduğu kanısı biyolojinin bize anlattığı kadınların biyolojik rolleri, 

kadınların ve erkeklerin kendilerine özgü zeka kapasitelerinin tam tersidir. Galileo tartıştığı mantıkta, ‘Tanrı insan 

beyinlerinin doğayı çalışmada kullanılmasını amaçlamasaydı, onları insanlara vermezdi’ fikrini öne sürmüştür. 

Böylelikle bilim kesinlikle inancı zenginleştirebilir. Bilimin sağladığı başka bir fayda, seninle benim gibi bir inanca 

sahip olmayan Carl Sagan tarafından ikna edici bir şekilde sunulmuştur. 1985 yılında Bilim ve Din hakkında verdiği 

İskoçya’daki Gifford Dersleri’nde, standart dini mucizenin aslında çok sınırlı olduğuna işaret etmiştir. Tek bir dünya, 

bir Tanrı için önemsiz birşeydir. Bilim tarafından bize açılan muazzam evrenin genişliği çok daha büyüktür. Daha da 

fazlası, birisi şimdi ilavede bulunabilir, itibar gören şimdiki teoretiksel fizik’in ışığında, tek bir evren çok önemsiz 

birşeydir, bunu bir kimse evrenlerin çokluğu bakımından düşünmeye başlayabilir. Her nasılsa, acele ilave etmek 

istiyorum, inancı zenginleştirmek inanca destekleyici kanıt sağlamaktan daha farklı bir şeydir, bu da bilimin 

kesinlikle yapmadığı birşey. 

Dawkins : Evet, Sagan’ın düşüncesini seviyorum, ve seçtiğin için de çok memnunum.Kitap kapağındaki derslerden 

yayımcılar için özet yaptım: ‘’Carl Sagan dinine bağlı bir adam mıydı? O ondan daha fazlaydı. Önemsiz,dar görüşlü, 

ortaçağa özgü, geleneksel dinî bir dünyayı ardında bıraktı;çünkü dinî olmak için daha çok şeyi vardı. Onların Bronz 

Çağı masalları, ortaçağa ait batıl itikatları, çocuksu istekli düşünmeleri vardı. Onun ise evreni vardı.  
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Bilimin inancı zenginleştirebileceği hakkındaki soruna ilave edebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Senin ve 

Sagan’ın kasdettiği manadaki mantıkta zenginleştirebilir. İnancı destekleyen gibi anlaşılmaktan nefret ederim. 

Krauss : Bilimadamları arasında şimdilerde devam eden din hakkındaki tartışmanın merkezini oluşturan bir konuyla 

bu diyaloğu kapamak istiyorum. Din doğal olarak kötü müdür? Kendi görüşlerimin yıllar içerisinde yavaş yavaş 

geliştiğini itiraf ediyorum, benim yumuşadığım konusunda tartışabilirsin. Dinin pek çok iğrençlikten sorumlu olduğu 

hakkında bol miktarda kanıt var, ve çoğu zaman da söylediğim gibi, ve senin de söylediğin gibi, Tanrı’nın yanlarında 

olduğu düşüncesine sahip olmasa, kimse maksatlı olarak uçakları gökdelenlere uçurmazdı. Bir bilim adamı olarak 

rolümün dinî inanç insanlara yalanlar öğrettiğinde buna karşı çıkmak olduğunu hissediyorum. Bu bakışla; bir kişinin 

dini anlayışlara metafiziksel eğilimler kadar saygı göstermesi gerektiği hakkında tartışırım, fakat bu anlayışlar yanlış 

olduklarında saygı gösterilmemeliler. Yanlış demekle, deneysel kanıtla uyuşmayan, ortaya çıkan inançları 

kasdediyorum. Dünya 6,000 yaşında değil. Güneş gökyüzünde kıpırdamadan durmuyor. Kennewick adamı Umatilla 

yerlisi değildi. Kökünden söküp atmamız gereken şey; dini inanç veya iman değil, cehalet. Yalnızca inanç bilgi 

tarafından tehdit edildiğinde düşman olur. 

Dawkins : Burada birbirimize katıldığımızı düşünüyorum. Ve ‘’yalan” çok kuvvetli bir kelime olmasına rağmen 

(çünkü aldatma maksadını ima ediyor); dini inançların doğru olup olmadığını sorusunda ahlaki tartışmaları yücelten 

biri değilim.Kendini hristiyan olarak ilan eden eski Teknoloji Bakanı, emekli asker, İngiliz politikacı Tony Benn ile 

televizyonda geçenlerde karşı karşıya geldim. Tartışmamız devam ederken açıkça belli oldu ki, kendisinin hristiyan 

inançlarının doğru olup olmadığı konusuyla en ufak bir ilgisi yoktu; onun tek endişesi onların ahlaki olup 

olmadığıydı.Bilime temelde ahlaki rehberlik yapmadığı için karşı çıktı. Ahlaki rehberliğin bilim olmadığına karşı 

çıktığımda, az daha ‘öyleyse bilim neye yarıyor’ sorusunu soracaktı. Filozof Daniel Dennett’in dediği gibi bu ‘’inanç 

içinde inanç” sendromunun klasik bir örneği. Öteki örnekler dinî inançların doğru veya yanlış olup olmadığının dinin 

rahatlatma ve hayata bir amaç verme kuvvetinden daha az önemli olduğunu düşünen insanları kapsıyor. İnsanların 

kendilerini rahatlatmak için nereden neyi seçtiklerine ve kuvvetli ahlak alanlarına itiraz etmeyeceğinizi 

zannediyorum.Fakat dinin ahlak veya teselli değeri sorusu, zihinlerimizde dinî gerçek değerinden bir şekilde ayrı 

tutulmalı. Dinî insanları bu farklılığı ikna etmede sürekli zorluklarla karşılaşıyorum, bu da bana şunu söylüyor; biz 

‘bilimsel baştan çıkarıcılar’ güç bir mücadeleyi elimizde tutuyoruz. 

 

Bilim İnsanları nöron devreleri arasındaki farkı araştırıyorlar! 
Beynin sağ ve sol kısmının pek çok hayvan türünde farlılık göstermekte olduğu bilinmektedir. Bu farklılığın da 

bilişsel performansı ve sosyal davranışları etkilediği düşünülmektedir. Örneğin, insanlarda, beynin sol tarafı dille 

ilgili işlem yaparken, diğer yanı müzik ve melodi konusunda daha iyi performans sergilemektedir. 

University Collge London’da İngiliz bilim insanları şimdilerde şunu sorgulamaktadır: Beyindeki her bir hücrede nasıl 

bir işlem oluşmaktadır ki, sağ ve sol beyinde farklı faaliyetler oluşmaktadır? Bir başka deyişle, beyindeki sağ ve sol 

beyine yönelik faaliyetlerin farklılaşım göstermesi neye bağlıdır? 

Bu sorgulamanın cevabını Stephen Wilson’ın önderliğindeki bir grup bilim insanı, sağ ve sol-taraflı nöron 

hücrelerinin beynin “*habenula-epifiz sapı” adlı kısmında bulmaya çalışmışlar. Habenular nöronların parlak yeşil 

florosan protein oluşturmalarını sağlayarak, bilim insanları habenular nöronlarının “spiral şeklinde” aksonlar (sinir 

sistemindeki iletişim hattı olarak görev yapan uzun sinir lifleri) oluşturduklarını gözlemlemişlerdir. 

Wilson şu açıklamayı yapmıştır: 

“Bilindiği üzere, beynin sağ ve sol yarımküreleri farklı bilgileri işlemektedirler. Ancak, beyin devresindeki bu 
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farklılığın neyin oluşturduğu kimse tarafından bilinmemektedir. Bir olasılık, sağ ve sol tarafta tamamen 

birbirinden farklı nöronların olabileceğidir. Bu olasılığa alternatif bir diğer olasılık da, her iki tarafta aynı 

yapısal ilkelere sahip olduğu ve ancak bu yapısal ilkelerin farklı şekillerde bir araya gelmesinden 

dolayı “farklılık” gözükmekte olabilmektedir.” 

Araştırmacılar, iki çeşit habenular nöron tipi olduğunu ve her ikisinin de beynin her iki kısmında bulunduklarını 

gözlemlediler. Ancak, çoğu sol-taraflı hücrelerin spiral aksonları kubbeli taç şekline sahiplerken, bu tip nöron şekli 

sağ tarafta pek gözlenmemektedir. Bu şekildeki hücreler yerine, beynin sağ-taraflı hücreleri, düz-tabak şekli gibi 

spiral aksonlar oluşturmaktadır. Bu şekildekiler de nadiren beynin sol tarafında gözlenmektedir. 

Bu durumu doktora öğrencisi Isaac Bianco şöyle ifade etmekte: 

“Nasıl bir mühendis aynı elektronik aksamlarından farklı elektronik devreler yapabiliyorsa, beynin sağ ve sol 

tarafı da aynı çeşit beyin hücreleri ile farklı terkipler oluşturabilmektedir.” 

Sağ ve sol habenular nöron devreleri beynin aynı kısmına bağlanırlar. Bilim insanları bu bu yönelimin ya sağ ve 

soldan gelen sinyallerin bir araya gelmesi ya da bağımsız olarak ele alınması ile oluştuğunu bildirmektedirler. 

Son olarak, Wilson şunu eklemektedir: “Dil, konuşma yeteneği beynimizin sol tarafında işlem görse de, insanlar 

dudaklarının yarısı ile konuşmazlar!. Beyin, sağ ya da sol tarafından aldığı bilgilerle devreler oluşturup bunları 

vücudun her iki kısmındaki ilgili yerlere yöneltmektedir.” 

(Bu 31.03.2008 tarihli makale, AylinER tarafından türkçeye 

çevrilmiştir.  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080330200643.htm) 

 

* habenula: beynin orta bölümüne yakın, thalamus’un (sağ ve sol olmak üzere iki kısımdan oluşan, beynin 

merkezinde bulunan vücudun dışında neler olduğunu beynin bilmesini sağlayan yapı. Koku hariç, tüm duyusal 

bilgilerin geçiş bölgesi.) hemen üzerinde yer almaktadır. Habenula, bazal ganglia (yardımcı motor sistemi) ve limbik 

sistemden (Hipotalamus, amigdala, forniks, korpus kollasumı içeren davranışın kontrolü, hayatta kalma içgüdüleri, 

anılar, dürtüler, duyguların ifadesi, vücudun iç dengesinin düzenlenmesi, vücut içi şartların sabit tutulmasını sağlayan 

bölüm) aldığı bilgileri beynin orta ve ön kısmına iletir. (Gazi Eğitim Üniversitesi Dr. Mahmut Selvi- Prof. Dr. Figen 

Erkoç, http://www.scholarpedia.org/article/Habenula ) 

Bilim insanlarının düşünüp, sorguladıkları nokta bana göre çok önemli: Her bir nöron hücresi aynı yapı taşlarına 

sahip, aynı bilgiyi içermekte. Ancak, farklı şekildeki bağlanmaları ile farklı fonksiyonlar oluşturmaktadır. Tıpkı 7 

adet notanın farklı terkiplerle- kombinasyonlarla farklı melodiler oluşturması gibi. 

 

Bu Tanrı ile olan Beyniniz mi ? 
Yetişkin Amerikalıların yarısından çoğu hayatlarını değiştiren bir manevi deneyime sahip olduklarını bildiriyorlar. 

Harvard, Pennsylvania ve Johns Hopkins gibi üniversitelerden olan bilimadamları; ‘‘anlaşılamayan bir şekilde 

konuşan’’ Hristiyanlardan Budist rahiplere, ölüme yakın olma deneyimleri yaşadıklarını iddia eden insanlara -

ruhaniyete eriştiklerini iddia eden kişilerin- beyinlerini analiz etmek için şimdi yeni teknolojiler kullanıyorlar. 

Maneviyat bilimi gelişmeye devam ettikçe, bu tartışmalı alanda ne keşfettiklerini öğrenelim. 

BEYİN SAPI 

Kısım 1: Tanrı Kimyasalı 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080330200643.htm
http://www.scholarpedia.org/article/Habenula
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Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki araştırma; serotonin sistemini etkileyen kimyasalların, hayatı değiştiren esrarlı 

deneyimleri tetiklediğini ileri sürüyor. Serotonin, ruh halini ve uykuyu düzenlemeye yardımcı olan kimyasal bir 

habercidir. 

Şimdi o nörologlar ve diğerleri; hastaların ölümden sonraki hayatın varolduğuna ikna olup olmadıklarını görmek için 

kanserin son aşamasında LSD verilen hastalara yapılan, 1960’lardan bu yana var olan çalışmaların bir benzerini 

yapmaktalar. 

Araştırma, şu soruya neden oluyor: ‘Tanrı, beyin kimyası tarafından yaratılan bir delüzyon mu?’ veya ‘Beyin 

kimyası, insanların Tanrıya erişmesi için gerekli bir kanal mı?’ 

Bu grafik; sağlıklı bir beyin üzerinde, mantarlardaki bir halüsinojenik uyuşturucu maddenin, psilosibin’in etkisini 

göstermektedir. 

Kırmızı, beyin aktivitesindeki artışlara ve mavi de azalmalara işaret etmektedir. 

Uyuşturucu, aktivitesini kavramsal ve duygusal işlemlere önemli olan beyin kısımlarında önemli derecede 

arttırmaktadır. 

Ruhaniyeti Yüksek mi? 

Karin Sokel; Arnold, Maryland’den  yaşam koçu ve rehabilite merkezi lideri 

Sokel, Johns Hopkins Üniversitesi’nden nöro-farmakolog Roland Griffiths’le bir çalışmada yer aldı. Mantarlardaki 

hayal gördüren ilaç bileşeni psilosibin ile ilgili uyuşturucunun nasıl etkisinde olunduğunu tarif etti. Deney, beyin 

kimyası ve manevi deneyim arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedefledi. 

TEMPORAL LOB 

Kısım 2: Tanrı Noktası 

Epileptik nöbetler esnasında hastalar, çoğu kez meleklerin veya Tanrının sesini duyduklarını iddia ettiler. Bazı 

epileptologlar Musa ve Aziz Paul gibi büyük dinî şahsiyetlerin epilepsi’si olduğuna inanıyorlar. 

Şimdi nörologlar manevi deneyim için en etkili yeri keşfettiklerine inanıyorlar: Temporal Lob’u. Bazı bilimadamları, 

duygu ve bellekle bağlantılı olan Temporal Lob’un maneviyatın yeri olduğunu söylüyorlar. O, epileptik aktivitenin de 

geçtiği yer. 

Bu tarama, kontrol edilemeyen nöbetler için değerlendirilen 19 yaşındaki bir adamın beynindeki aktiviteyi 

izlemektedir. 

Adamın dejavü’sü vardı ve daha sonra tepkisizdi. 

En tepedeki dört çizgideki belirgin dalga modelleri tarafından 30 saniye sonra gösterildiği gibi, beynin sol Temporal 

Lob’unda en belirgin aktivite meydana geliyor: Kırmızı çizgi, kalp atışı. 

 

Tanrı, Beyinde Kimyasal Bir Reaksiyon mu? 

Michael Persinger, nörobilimadamı ve Laurentian Üniversitesi’nde profesör 
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Persinger; maneviyat da dahil, tüm deneyimin en sonunda beyin aktivitesine indiğini söylüyor. Onu takan insanlarda 

esrarlı ve maneviye benzer deneyimleri uyarmaya yardım eden, kafatasına ilişik, elektrodlarla teçhizatlı, değiştirilmiş 

bir motorsiklet kaskı olan ‘’Tanrı miğferi’’ni yarattı. 

Orrin Devinsky, profesör, Langone Tıp Merkezi, Lorraine Üniversitesi 

Devinksy, ruhaniye benzer duyguların beyinde tekrarlanabilir olduğunu söylüyor. Fakat, onun gerçek dinî deneyim 

olasılığını da engellemediğini itiraf ediyor. 

PARYETAL LOB   

Kısım 3: Manevi Virtüöz 

Dua, beyni şekillendirmede bir etkiye sahip olabilir mi? Manevi deneyimin beyin bilimi üzerinde çalışan 

araştırmacıları olan -‘’Nöroteologlar’’- öyle düşünüyorlar. Dua eden veya meditasyon yapanların beyinlerinin, 

Karmelit rahibeleri veya Budist rahipler olsalar da olmasalar da, normal beyinlerden farklı bir şekilde çalıştığını 

keşfettiler. Pennsylvania Üniversitesi’nden Dr. Andrew Newberg’in keşfettiği gibi; meditasyon yapanlar, 

konsantrasyonla alakalı olan Frontal Lob’da artan aktiviteye ve insanlara zamanda ve uzayda oryentasyon hissini 

veren Paryetal Lob’da azalan aktiviteye sahipler. 

Hristiyanlara özgü bir diyalektle (‘’anlaşılamayan bir şekilde’’) konuşan Donna Morgan, Pennsylvania 

Üniversitesi’nde Dr. Andrew Newberg’le bir araştırma çalışmasına katıldı. Bilimadamları; o, Tanrıya yönelirken 

beynindeki değişiklikleri monitörlediler. Uzun-süreli meditatörlerin beyinlerindekinden farklı olarak, onun beyninde, 

aktivitenin Frontal Lob’da azaldığını ve Paryetal Lob’da arttığını keşfettiler. 

İki Farklı Manevi Deneyim 

Michael Baime, tıp profesörü,  Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi 

Tibetli bir Budist olan Baime, yaklaşık 40 yıldır günde bir saat meditasyon yapıyor. Meditasyon yapmanın nasıl 

hissettirdiğini anlatıyor. 

McDermott, metodist papaz 

Bir pentekostal olan ve anlaşılamayan bir şekilde konuşan McDermott, geçen 25 yıldır günde iki ila dört saat dua etti. 

Yaşadığı yoğun görme gücünü anlatıyor. 

BİR UÇTAN BİR UCA BEYİN   

Kısım 4: İnancın Biyolojisi 

Yeni araştırma, ruhani düşüncelerin ve duaların kişinin iyileşmek için veya hastalığı defetmek için olan kabiliyetinde 

muazzam bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmekte. ‘’Psikonöroimmünoloji’’ olarak adlandırılan; düşüncelerin 

bedeninizi etkilediği görüşüdür. Fakat şimdi bilimadamları, Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndekiler de dahil, bir kişinin 

düşüncelerinin bir diğer kişinin bedenini etkileyebilip etkileyemeyeceğini ortaya çıkarmak için araştırmaya söz 

veriyorlar. Dünya çevresindeki merkezler, devrimci bir şekilde dua ve iyileşmeyi ele alıyorlar. 

Kaliforniya Petaluma’daki Akli Faaliyetle İlgili Bilimler Enstitüsü’nün başkanı olan Marilyn Schlitz; ‘’Yaşayan 

Matriks’’ belgeselinde, ‘’Aşk Çalışması’’ nı açıklıyor. Bu deneyde, yakın kişisel bağlara sahip iki insan ayrı odalara 

yerleştiriliyor ve bir tanesinden bir diğerini yoğun bir şekilde düşünmesi isteniyor. Bilimadamları daha sonra, bir 

deneğin düşüncelerinin bir diğerini etkileyebileceğinin fiziksel kanıtını bekliyorlar. 
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Dua, Diğer Kişiyi Etkileyebilir mi? 

Larry Dossey, hekim, ‘’İyileştiren Sözler’’ kitabı da dahil dokuz kitabın yazarı 

Dossey, bilim görüşlerimizin değiştiğini ve diğer kişiyi düşüncelerimizle etkileyebileceğimizi söylüyor. 

Richard Sloan, davranışsal tıp profesörü, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi 

Sloan, fizik kanunlarının bir kişinin dualarının veya düşüncelerinin bir diğerini etkilemesini olanaksız kıldığını ve 

bunun aksi olan herhangi bir iddianın ‘’mantıksız’’ olduğunu söylüyor. 

FRONTAL LOB, PARYETAL LOB VE HİPOKAMPUS  

Kısım 5: Ölüme Yakın Olma Deneyimleri 

Pek çok bilimadamı; beyin çalışmayı durdurduğunda, bilincin de çalışmayı durdurduğunu söylüyorlar. Materyalistler, 

insanların ölüme yakınken deneyimledikleri vizyonların halüsinasyonlar olduğunu söylüyorlar. 

Ama az fakat artan sayıdaki bilimadamları; bilincin bağlantılı olduğunu, fakat maddesel beyine bağlı olmadığını 

varsayıyorlar. 

Bir bilimadamı; ölüme yakın olma deneyimini yaşayan insanların beyinlerinin, ruhani üstad olarak dikkate alınan 

rahibe ve rahiplerin beyinlerine benzer biçimde özellikler yansıttığını keşfetti. 

Bu imajlar, meditasyon yapan bir deneğin (sol) ve bir kontrol deneğinin beyinlerindeki elektriksel aktiviteyi 

göstermektedir. 

Meditatörler, ölüme yakın olma deneyimiyle yüzyüze geldiklerini bildirdikleri ‘’ışık olma’’yı gözlerinde 

canlandırdılar. Kontrol denekleri lamba ışığını gözlerinin önüne getirdiler. Meditatörler; saf mutluluk, görsel imgeler 

ve anıyı geri getirmenin artan duygularıyla bağlı olan beyin bölgelerinde daha büyük aktivite gösterdiler. Kırmızı 

daha yüksek yoğunluğa, mavi daha az yoğunluğa işaret etmektedir. 

Ölüme Yakın Olma Deneyimleri Gerçek mi? 

Pam Reynolds, Ölüme Yakın Olma deneyimini geçiren şarkıcı-sözyazarı 

Reynolds 1991’de beyin ameliyatı geçirirkenki bedenden-çıkma deneyimini anlatıyor. 

Gerry Woerlee, ‘’Ölümlü Zihinler”in yazarı 

Bir anesteziyolog. Woerlee, ölüme yakın olan deneyimlere kuşkuyla bakıyor. Reynolds’ın anlattığı deneyim için 

alternatif bir açıklama öneriyor. Kaynak: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=110997741 

Çeviri: Esin Tezer 
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Bilinçaltı Zihin : Duyulmamış Kahramanınız 
Yazan: Kate Douglas  (New Scientist Dergisi, 29 Aralık 2007) 

Çeviren: Esin Tezer 

Dört Zihinde 

Bu yılın başlarında kendimi düşünmek hakkında düşünürken buldum. İnsan zihnini belirli biçimde bu kadar özel 

yapan şey nedir? Pek çok insan gibi, bilinçli bir düşünce için cevabın her zaman kapasitemizde yattığına inanıyorum. 

Fakat geçenlerde Frankfurt, Almanya’daki Ernst Strungmann Forum’unda konuşmacıları dinlerken bundan daha 

fazlasının olup olamayacağını düşünmeye başladım. 

Merakımı uyandıran ‘’Bilinçliden Daha İyi’’ adlı tartışma oldu. Orada toplanan bilimadamlarının ne söylediklerini 

dinledikçe ve onlarla işleri hakkında konuştukça, bana bizi diğer hayvanlardan ayıran şeyin yalnızca yüksek 

bilincimiz olmadığı gözüktü. Aslında bilinçaltı düşünce süreçleri; benzersiz şekilde insana ödül olarak verilen pek 

çok zihinsel beceride (yaratıcılık, hafıza, öğrenme ve lisan da dahil) bilinçli zihne ikinci kemanı çaldırma şöyle 

dursun, kritik bir rol oynayabilirler. 

Bilinçaltının modern görüşleri şimdi itibarını kaybetmiş olan Psikoanaliz Teorisi’nin bir parçası olarak Sigmund 

Freud tarafından keşfedilmiştir. Pek çok nörobiyolog, bilincin dışında olan düşünce süreçlerini anlatmak için 

‘’bilinçaltı’’ kelimesinden kaçınarak, ‘’bilinçli olmayan’’, ‘’ön bilinçli’’ veya ‘’bilinçsiz’’ kelimelerini tercih 

etmelerine rağmen; bugünlerde bilinçaltı daha sağlam bir bilimsel dayanağa sahiptir. 

Freud ve takipçileri bilinçaltının; daha mantıksal ve ayrı bilinçli zekâyla sürekli savaşa sürükleyen duygusal ve 

dürtüsel bir güçten biraz daha fazlası olduğunu gördüler. Şimdi biliyoruz ki, bu görüş çok basit. Bizim bilinçaltımız 

rasyonalite tarafından kontrol altına alınması gereken, düşünmeyen bir otomatik-pilot değildir; fakat davranışa 

amaçlı, aktif ve bağımsız bir kılavuzdur. 

Bazı bilimadamları, onun günlük aktivitelerimizin geniş çoğunluğundan sorumlu olduğuna ve bizim onun tarafından 

idare edilen ‘’yaşayan ölü’’lerden başka birşey olmadığımıza inanmaya kadar işi ileri götürdüler. 

Bu uçdeğer bir bakış açısıdır, fakat geçen birkaç yıl içerisinde araştırmacılar insan bilincinin doğasını ve onun 

bilinçaltından nasıl ayrıldığını anlamaya çalışarak bazı şaşırtıcı keşifler yaptılar. Pek çok çalışmayı biraraya koyun ve 

diğer bir resim ortaya çıkar. İnsan olmak için bilinçten daha fazlasına ihtiyaç vardır. 

Bilinçaltının bu yeni görünümünü elde etmede nörobilimadamları ve psikologlar büyük bir engelin üstesinden gelmek 

için çok savaşmak zorundaydılar. Şimdiye kadar bilinçli ve bilinçaltı düşünce süreçleri arasında ayırım yapmanın 

güvenilir bir yolu olmamıştır. Yeterince kolay anlatılabilirler. 

Psikologlar açık/saklı, yöntemsel/ bildirimsel veya otomatik/kontrol edilen terimlerini, düşünce süreçlerini ayırmak 

için kullanıyorlar. Mesela açık, bildirimsel veya bilinçli düşünceler kelimelerle kolay ifade edilebilenlerdir; fakat 

bilinçli düşünceler ise zor ifade edilirler. Bilinçli düşünce süreçleri, eğer dikkatinizi başka bir yere çevirmek zorunda 

kaldıysanız altüst olurlar. Bilinçaltı olanlar ise olmazlar. Fakat beynin imajına bakıp, hangi tip düşünce süreçlerinin 

kullanıldığını henüz söyleyemezsiniz. 

Oysa, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitütüsü’nün Fransız dengi olan INSERM’deki Kavramsal Nöroimajlama 

Ünitesi’nin Direktörü Stanislas Dehaene’nin belirttiği gibi; bilinçli/bilinçaltı ayrımını araştırmanın pek çok yolu 

vardır. Bir tanesi, yaralanma veya inme sonrasıGörsel Stimulus’u (Görsel Uyarıcı) bir tarafta görememe durumu 
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olan körbakış gibi hallere sahip beyin hasarlı insanlar üzerinde çalışmaktır. Onlar bir hareketi veya bir objeyi 

görmenin farkına varamasalar da; o görsel alanın içindekinin ne olduğunu tahmin etmeye zorlandıklarında tesadüfen 

beklenenden çok daha iyi görürler. Bu da onların bilinçli olarak bir uyarıcıyı görmeseler de; ne gördüklerini 

bilinçaltında işlemden geçirebildiklerini ve uygun bir şekilde yanıt verdiklerini ileri sürmektedir. 

Dehaene’nin laboratuarında kullandığı bir diğer yaklaşım, Maskeleme olarak adlandırılmıştır. Burada gönüllülere bir 

kelime sadece saniyenin binde birinin birkaç tensi (transkütanöz elektrik sinir stimülasyonu) kadar gösterilmiştir. 

Deneğin kelimeyi bilinçli olarak farketmesini önleyen bir diğer imaj olan maskeyle de devam edilmiştir. Kelime ve 

maske arasındaki gecikme gittikçe arttırılarak; kelimenin farkında olma, bilinçaltı zihinden bilinçli zihne 

taşınmaktadır. Bu meydana geldiğinde; bunu deneklere bir an için gösterilen kelimeyi ne zaman farkına vardıklarını 

söylemelerini sorarak veya daha objektif olarak, gönüllülere hedef kelime hakkında sorular sorarak (mesela, onlara 

onun doğal veya yapay bir madde olup olmadığını sorarak) ölçebilirsiniz. Beyin taramaları kullanarak, kelimenin 

bilinçaltı ve bilinçli algılanmaları esnasındaki beyin aktivitesinde oluşan farklılıklara da bakabilirsiniz. (PLoS 

Biyoloji, volüm 5, e260). 

Bu metodlar, iki imaj arasındaki aralık 50 saniyenin binde biri kadar olduğunda maskeli kelimeyi bilincin 

içine ‘’fırlamış’’ olarak göstermektedir. Bundan daha azında eğer kelime duygusal anlama sahipse, daha dikkat 

çekici olmaktadır. Kelime bir kez bilinçli algılandıktan sonra da, Dehaene’nin nöroimajlama deneyleri hem 

fonksiyonel MRI hem de EEG kullanarak alabildiğine açılmış beyin aktivitesini gözler önüne serip, yansıtır 

gözükmektedir. Dehaene, bilinçli süreç için iki şeyin gerekli olduğuna inanmaktadır: Stimulus(Uyarıcı) yeterince 

kuvvetli olmalıdır ve biz dikkatimizi ona odaklamalıyız. Bu bir kere olduktan sonra, beynin pek çok alanı (çalışır 

vaziyetteki hafıza da dahil) kelimeye erişime sahip olur. 

Bekleyin ve Farkedin  

Bilinçli algılama için bu kadarı yeterlidir. Böyle bir çalışma bize madeni paranın öbür yüzü hakkında ne 

söylemektedir? Dehaene’nin maskeleme deneyleri, bilinçaltının kapalı bir kutu olmaktan uzak olduğunu ileri 

sürmektedirler. Dehaene, kelime 50 saniyenin binde biri kadar bir an gösterilse ve insanlar da onu gördüklerinin 

farkında olmasalar bile; onların raslantısal olandan daha sık olarak kelimenin doğal veya yapay maddeyi tarif edip 

etmediğini hâlâ tahmin edebildiklerini keşfetmiştir. 

Bu da beyinlerimizin içsel ve dışsal ortamımızı sürekli olarak izlediklerini, öyle ki; girdi yeteri kadar önemli olmaya 

başladığında, bilinçaltının bilinçli olanı devreye almaya karar verdiğini ve orada ne olduğunun farkına vardığımızı 

ileri sürmektedir. Bu kesinlikle Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden nörobiyolog Michael Shadlen’ın 

inandığıdır. Shadlen, “Normal bilinçsiz beynin farkına varıp varmama ve devreye alıp almamada acele karar vermek 

için çevreyi izlemesinden şüpheleniyoruz… Hepsini devreye sokma kararı, aslında, bilinçsiz bir kararın bilinçli 

olmasıdır,” demektedir. 

Bilincin bilinçaltı beyin tarafından orkestra edildiği fikri, altı yılını minimal bilinçli bir halde geçiren bir adamın 

yakın zamandaki çarpıcı ‘’uyanışıyla’’ destek bulmaktadır. New York’daki Weill Cornell Tıp College’den Nicholas 

Schiff ve onun takımı, adamıntalamus (beyindeki sinir ucu)olarak adlandırılan, beyin sapı ile serebral yarı küre 

arasında bulunan ve kortekse bağlantıları biçimlendiren beyninin parçasını uyardılar (New Scientist, 4 Ağustos, sayfa 

14). Talamusun içerisindeki nöronların özel bir grubu olankalbindin-pozitif hücrelerinin, korteksi uyararak 

uyarmada uzun zamandır rol oynadıkları düşünülmüştür. Talamusun uyarılmasını takiben, beklenildiği gibi adam 

aniden gözlerini açabilmiş, konuşabilmiş ve yemek yiyebilmiştir. Shadlen ve çalışma arkadaşı Roozbeh Kiani 

çalışmadaki yorumlarında, bunun bilinçaltı beynin bilinci oluşturmak için verdiği emrinin bir iletişim ağı olduğunu 

savunuyorlar. (Doğa, volüm 448, sayfa 539). 

Çok önemli bir şekilde Shadlen, bilinçaltı ve bilinçliyi aynı makinede çalışan iki ayrı düşünce işlemcisi olmaktan çok, 

aynı sistemin iki kısmı olarak görmektedir. Bununla beraber Shadlen zihinsel işlemden geçirmenin birleşik modelini 
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ileri sürerken; diğerleri ise bilinçli ve bilinçaltı düşünceyi alt bölümlere ayırmak ve eski iki-parça modeli değiştirmek 

için alternatif tanımlamalar ortaya atmaktadırlar. 

Londra College Üniversitesi’nden Kuramsal Nörobilimadamı Peter Dayan ve çalışma arkadaşları Nathaniel Daw ve 

Yael Niv; zihni karar vermemizi ve davranışı kontrol eden, birbirini kapsayan ve beraber çalışan dört sistem olarak 

görmektedirler. (Nörobilim Doğası, volüm 8, sayfa 1704). İlki, evrimsel olarak rutini ve tehlikeden kaçma gibi 

içgüdüsel davranışları gerçekleştiren beynin otomatik pilotu olan Pavlovyan denetleyicisidir. Aslında Pavlovyan 

denetleyicisi esnek değilse de, bilinçaltı düzeyinde çalışarak hızlı ve etkilidir. 

Diğer üç kontrol sistemleri hem bilinçli hem de bilinçaltı düşünceyi içinde bulunduğunuz duruma göre belirsizliğin 

düzeyine dayanarak en mümkün olabilir neticeyi başarmak için birleştirmektedirler. Hedefe dönük denetleyici, 

‘’rasyonel düşüncenin’’ popüler eğilimlerine en uygun şekilde bir uyum sağlar. Varolan bütün bilgiyi değerlendirerek 

seçimlerinizi en iyi şekilde kullanmanıza izin verir. Fakat bilgi alışkın olunmadık durumlarda veya öğrenmenin erken 

hallerinde seyrek bulunduğunda; bir diğer sistem, episodik denetleyici, idareyi ele geçirir. Karmaşık hesaplamalar 

yapmak yerine, basit bir şekilde geçmişte benzer durumlardaki başarılı şekilde kanıtlanan davranışları benimsemeyi 

tavsiye eder. Her ikisi de şiddetle bilinçli akıl yürütmeye dayanırlar ve el altındaki probleme odaklanmanızı isterler. 

Araba kullanma, daktiloyla yazı yazma veya golf oynama gibi becerilerde belirli bir alandaki bilgiyi bir kez 

başarınca, daimi denetleyici, dördüncü sistem, kendininkini elde eder. Bunları yapmayı bilinçli bir şekilde 

öğrenmemize rağmen, deneyimle birlikte ikinci tabiat haline gelirler ve biz onları otomatik olarak yapabiliriz. 

Aslında bu bir kez olduğunda, bilinçli analiz gerçekten de performansı engeller (Deneysel Psikoloji Dergisi, volüm 8, 

sayfa 6). 

Bu modelde bilinçaltı/saklı düşünce süreçleri ve bilinçli/açık olanlar birer rakip olmaktan çok, eşit partnerler 

gibidirler. Mesela ikisi dehedefe-yönlendirilmiş denetleyicide bilinçli veya bilinçaltından algılanmış olsun veya 

olmasın tüm eldeki bilgiyi değerlendirmede birlikte çalışırlar. Öyleyse mesela belirli bir ürünü satın almak için olan 

kararınız hem fiyat ve kalite gibi açık faktörlerden hem de ruh hali veya gördüğünüz, fakat ister istemez farkettiğiniz 

bir ilan gibi olan saklı olanlardan etkilenebilir. 

Dayan, davranışımızın çoğunlukla dört denetleyiciden daha fazlasıyla yürütüldüğünü söylemektedir. Açık ve saklı 

düşünce sürecinin  çeşitli tipleri aktif olarak bütünleşebilirler ve bu özellikle cehalet ve deneyim arasındaki dengenin 

yeni birşey öğrendiğimizde değişmesiyle doğru olur. Önemle, bilinçaltı bilinçlinin budala kuzeni değildir; aksine 

farklı yetenekleri olan bir kuzenidir. 

Birdenbire 

Daha da fazlası, bilinçsiz düşünme aslında rasyonel olarak hayal edebileceğiniz bazı durumlarda en iyi şekilde 

işleyebilir; bilinçli düşünce bu iş için en iyi araçtır. Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi’nde Psikolog olan Ap 

Dijksterhuis; insanların geniş miktarda zor-değerlendirilen bilgiye dayalı zor seçenekler yapmaları gereken 

durumlarda seçimi rasyonellik yoluyla düşünmeye zorlanıp yapmaktansa, içgüdüsel sezgilerle davranıp verdikleri 

kararlardan daha mutlu olduklarını keşfetmiştir (New Scientist, 5 Mayıs 2007, sayfa 35). 

Dijksterhuis, bilinçaltı düşünce süreçlerinin (birçok sosyal etkileşimler de dahil) pek çok durumda üstün nitelikli 

olduklarına ikna olmuştur, çünkü onlar kompleks bilgiyi rasyonel düşünce süreçlerinden daha holistik bir şekilde 

bütünleştirmemize izin verirler. 

Vancouver’daki British Columbia Üniversitesi’nden Jonathan Schooler’a göre, benzer birşey problem çözmede 

olmaktadır. Deneklere gidebildikleri kadar muhakeme yapmalarını isteyerek, yapılan sözle ifadenin insanların 

analitiksel, matematiksel veya mantık problemleri çözmede hiçbir etkiye sahip olmadığını, fakat bilmece çözmek gibi 

çözümün bir anda (aha! anında) ortaya çıktığı anlayış problemlerinde aslında performansı aksattığını keşfetmiştir. 
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Hatırlayın, o bilinçaltı düşünce süreçleri önceki açıkça ifade edemediğimiz bilinçli olanlardan farklılık 

göstermektedirler. Böylece burada görülüyor ki bu, içgüdüsel olarak hepimizin bildiği şey için deneysel bir 

kanıttır: Bilinçaltı düşünme ilhamımızın kaynağıdır, yaratıcılığın merkezidir.   

Yaratıcılığın nöral temeline olan bir klasik çalışma, onun bilinçaltı ve bilinçli işlemden geçirme arasındaki vites 

değiştirme yeteneğine dayandığını ileri sürmektedir. Otuz yıl önce, Orono’daki Maine Üniversitesi’nden Colin 

Martindale, EEG kullanarak yaratıcı zekada neler oluştuğunun haritasını çıkarmıştır. İnsanlardan hikayeler 

yaratmalarını rica etmiştir ve beyin aktivitesinin iki farklı halini keşfetmiştir. İlk ‘’ilham’’ devresinde, insanların 

beyinleri dikkat çekecek derecede sakindi. Herhangi bir aktivite, bilinçaltı arka sahnede çalışırken bilinçli zihin tıpkı 

istirahatte gibi düşük kortikal canlandırmayı gösteren alfa dalgalarıyla hakim olmaktaydı. Merak uyandırıcı bir 

biçimde, uykuda ve dinlenme esnasında bulduğunuz birbirine benzer model iki zihin hali yüksek yaratıcılıkla da 

ilişkilidir. Bu “ilham’’ hali, ikinci hal olan özellikle korteksteki çok daha fazla olan aktiviteyle 

tanımlanan ‘’detaylandırmayla’’ takip edilmektedir ve büyük bir ihtimalle bilinçli analiz ve fikirlerin 

değerlendirilmesiyle de ilişkilidir. Bu iki halin arasındaki beyin aktivitelerinde en büyük farklılığa sahip olan insanlar 

en yaratıcıdırlar. Kısa bir süre önce Kanada, Toronto Üniversitesi’nden Jordan Peterson; yüksek derecede yaratıcı 

olan insanlarda bilinçaltı bilginin yaratıcı bağlantılarını yapmak için daha zengin zihinsel kaynakları vererek bilincin 

içerisine taşmasının muhtemel olduğunu ileri sürmüştür (New Scientist, 29 Ekim 2005, sayfa 39). 

O Bana Gelecek 

Fakat, ansızın gelen ilham çeşidi yalnızca yaratıcılık değildir. New York, Columbia Üniversitesi’nden Elke Weber, 

onun hafıza için de önemli olduğuna işaret etmektedir. Mesela, birisinin ismini hatırlamakta zorlandığımızda çoğu 

kez problemi artık aktif olarak üzerinde düşünmediğimiz, büyük ihtimalle zihinlerimize tekrar gelecek olan bilgideki 

bilinçaltımıza göndeririz. Bunun nasıl çalıştığı bir gizemdir fakat Weber’in ileri sürdüğü; bilinçaltı zihnin esnek 

olmadığı ve zoraki olduğu fikrini kesinlikle yalanlamaktadır. 

Öyleyse bütün bu olanlar, bilinçaltının insanlığımıza bilinçli zihin kadar önemli bir bakış açısı olduğu manasına mı 

geliyor? Bizimkisi yeni ustalıklar öğrenmede üstün nitelikli yeteneğin ayırt edilebilen türleridir, öyleyse belki de 

bilinçaltı daimi denetleyici biçiminde atalarımızın evriminde iki ayaklı maymunlardan yüksek derecede yetenekli alet 

yapımcılarına, avcılara ve zanaatkarlara kadar kritik bir rol oynamıştır. Sıçanlar ve maymunlar üzerindeki çalışmalar 

onların da bir kere uzman olduktan sonra yeteneklerine bilinçaltı kontrolle  sahip olduklarını göstermektedir. 

Dayan,’’Madem ki hedefe yönelmiş kontrolümüzü arttırmak için lisanı kullanabilmede muazzam avantajımız var ve 

bundan dolayı da alışılmış yetenekler edinmek için çok daha zengin bir alt tabaka sağlanmaktaysa; hâlâ bunun için 

daha büyük bir kapasiteye sahip olabiliriz,’’ demektedir. 

Bilinçaltı zihnin lisan için olan eşsiz yeteneğimizde bile bir parmağı olabilir. Çoğu kez konuştuğumuz zaman sadece 

bilinçli olarak kelimelerin farkına varıyoruz. Öyleyse bu lisanı bilinçsiz olan zihnin sözcüsü mü yapıyor? Ve 

konuşmayı öğrenme sürecine ne demeli? Bebekler kendi ana dillerini edinmede ders almaya ihtiyaç duymazlar, onlar 

onu bilinçaltından algılarlar. Daha da fazlası, onlar bunu dikkat çekecek derecede dile ait az bir veriyle yaparlar. 

Harvard Üniversitesi Dilbilimcisi Noam Chomsky, bu bilinçaltı öğrenmenin çocukların bilgiyi çok etkili 

kullanmalarına izin verdiğini ileri sürerek, bunu ‘’Stimulus’un Yetersizliği’’ olarak adlandırmıştır. Eğer daha sonra 

giderek o bilinçaltı yeteneğini kaybedeceksek ve böylece lisanı daha biçimsel, bilgi verici ve bilinçli bir şekilde 

öğrenmek zorundaysak; muhtemelen bu neden 8 yaşından sonra yeni dilleri edinmenin daha zor olduğunu 

açıklamaktadır. 
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 Bu sorular cevaplanmamış durmaktadır ve belki de bu şaşırtıcı değildir. Dayan’ın işaret ettiği gibi, bilinçaltı 

düşüncenin çeşitli bileşenlerini tamamen anlamadan önce hâlâ gitmek için uzun bir yolumuz var. Dayan,”Bir dil 

edinmemize bizi yönelten öğrenmenin bakış açıları diğer bilinçli olmayan taraflarla ortak herhangi bir şeye sahip 

değildir,’’ demektedir. 

 

İnsan bilinçaltı zihninin diğer hayvanlardan farklı olup olmadığını düşünmek merak uyandırıcıdır. ‘’Yüksek 

bilincimizle’’ eşit düzeyde olan, insan ‘’Yüksek Bilinçaltımız’’ da var mı? Bilincin doğasını tespit etmedeki zorluklar 

gözönünde tutulursa, bilinçaltını öyle zirvelere yükseltmek için henüz çok erken. Hâlâ Frankfurt’ta herkesin katıldığı 

birşey varsa, o da bilinçli olmayan düşünce süreçlerimizin daha önce farkettiğimizden çok daha zekice olduklarıdır. 

“Yüksek bilinçlimizle eşitdüzeyde bir insan bilinçaltı da var mıdır?’’ Yüz milyar sinir hücreli olan insan beyninin 

karmaşıklığı, insanı hayrete düşürmektedir. 

 

Psikoloji Beyinde Nasıl Oluşur? 
Beyinde psikolojik durumu belirleyen 2 merkez vardır. Beyin ön bölgesi, olayları  akıl süzgecinden geçirerek 

mantıklı kararlar alınmasını sağlar. İnsan beyninin diğer canlılara göre en gelişmiş bölgesidir. Beynin giriş ve çıkış 

kapısı gibidir. Diğer beyin bölgelerinin çalışmasını kontrol altında tutar. 

Limbik sistem denen daha ilkel yapılarda, yaşanmış olayların duygusal kayıtları bulunur. Beyin ön bölgesinin çalışma 

özelliklerinde zayıflık ya da duyarlılık olmasıyla duygusal beynin etkinliği artar. 
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Depresyonda beyin ön bölgesinin etkinliğinin azaldığı, limbik sistemde yer alan amigdalanın etkinliğinin arttığı 

bilinmektedir. 

Takıntılı durumlarda, beyin ön bölgesinin orta bölümünde belirgin etkinlik artışı, yan bölümlerinde ise etkinliğinde 

azalma olduğu görülür. Dikkatin yönlendirilmesi görevini sağlayan beyin ön bölgesinin orta bölümü, aşırı etkinlik 

nedeniyle dikkatin başka yöne yönlendirilmesini sağlayamaz. Takılır. 

Hemen her insanda  beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerinde duyarlılık görülür. Bireye özel farklı duyarlılık 

özelliklerinin gelişimiyle farklı kişilik özellikleri ortaya çıkar. 

Kişiye özel farklı çalışma özellikleri, stresin etki derecesini belirler. Stressiz yaşam düşünülemez. Önemli olan stresin 

kendisi değil, stres algısının oluştuğu beyin ön bölgesinin çalışma özellikleridir. 

Beyin ön bölgesi, bir taraftan akıl ve kişilik özelliklerinin oluşumunu sağlarken diğer taraftan diğer beyin bölgeleri ile 

iç organların çalışma özelliklerine de etki gösterir. Strese bağlı ortaya çıkan hastalıkların nedeni, stres algısının beyin 

ön bölgesinde gelişmesindendir. 

Dopamin adlı hormon, beyin ön bölge çalışmasını, salgılandığı süre içinde düzelterek duyarlılıkları azaltır. Bağımlı 

olan insanlarda beyin ön bölge çalışma özelliklerinde belirgin duyarlılık vardır. Bağımlı oldukları madde ya da 

olaylarla dopamin salgılanmasını arttırarak beyin ön bölge çalışmasını geçici olarak düzeltirler. Örneğin dikkat 

eksikliği olan çocuk saatler boyunca bilgisayar oyunu oynayabilir. Heyecanla salınan dopamin, oyun süresince beyin 

ön bölge duyarlılığını düzelttiğinden çocuk oyuna dikkatini verebilir. Benzer durum sigara, alkol, esrar vb. madde 

bağımlılıkları için de geçerlidir. 

Bağımlılıklar sosyal açıdan da gelişebilir. Sanatçının ilgiye olan bağımlılığı, para kazanma hırsı gibi durumlar 

bağımlılıkların diğer çeşitleridir. 

Beyin ön bölgesi iyi durumda olanmar akıl özelliklerini üst düzeyde kullanarak maktıklı kararlar alırlar. Duyarlılık 

geliştiği ölçüde stresin etkisi artar, yaşam kalitesi azalır. 

Meyve dışında tüm şekerli besinler ve beyaz undan hazırlanan ürünler, beyin ön bölge duyarlılığını arttırırlar. Doğal 

olan beslenme biçimi (sebze, protein ve yağlı diyet) beyin için faydalıdır. 

Düzenli, günlük ve kişiye uygun eğzersiz programları beyin ön bölge duyarlılıklarının azaltılmasında çok yararlıdır. 

Kişiye özel diğer sağlık yöntemleri ile beyin ön bölge duyarlılığı azaltılarak yaşam kalitesi ve hastalıklara olan direnç 

arttırılabilir. 

Dr Güçlü Ildız 

Nöroloji Uzmanı 
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Mutluluk “ılık” bir Elektrottan ibaret !. 
 

Bazı depresyon çeşitleri için en umut vaad eden tedavi bir hap değil, sabit duran ve beyine şok veren bir implant.  

 

Şok Travma: Diane Hire resim ve x-ray görüntülerinde görünen kişi; 2 elektrodun kafaya implante etmesi olarak 

tanımlanan derin beyin stimülasyonu alan ilk depresyon hastalarından. 

Hire, aşağı yukarı 20 yıldır çeşitli depresyonlar için tedavi görmekte ve herhangi bir fayda alamadığını belirtiyor. Bir 

çok ilaç kullanmış, daha sonrasında elektrokonvülsif terapi (electroconculsive therapy – ECT) denen bir tür tedavi 

denenmiş; ancak bu da Hire için başarısız bir deneme. O da son umudunu bu sinir cerrahi yöntemine bağlamış; Deep 

Brain Stimulation-DBS. 

Bu yöntemle beyine yerleştirilen elektrotlar, psikolojik durumun (mod) düzenlenmesi ile çok ilgili bir bölüm olduğu 

düşünülen bir bölgeye elektrik seli uyguluyor. Kablolar bir ucuyla beyin merkezine bir ucuyla da göğüse implate 

edilmiş ve elektrik yükünü sağlayan bataryayı uyaran i-pod nano büyüklüğünde iki tane batarya stimulatörüne bağlı. 

Bu stimülatörler aynı zamanda defibrilatör denen ve kalp kasının fibrine olmasını önleyerek kalp krizini önleyen bir 

cihazla eşit özellikteyse bunların kalp krizi etkisini de önleyici olduğu düşünülmekte. 

Operasyondan sonra bir kol saatini ancak çalıştırabilecek olan 2 volt elektrik enerjisi kabloların beyindeki ucuna 

ulaşıp, buradan 2 milimetre kadar etrafa dağılıyor. Milyonlarca nöron uyarılıyor ve sonuç anında alınıyor! Hire ilk 

olarak kendini “Ilık” hissediyor, biraz da heyecanlı… 

Sonrasında olanlar oluyor. Her şey daha parlak görünüyor Hire’a. Başındaki lambalar, insanlar. “Şimdi gerçekten 

mutluyum.” diyor öncelikle ve ekliyor “Ayağa kalkıp her şeyi yapabilecek gibi hissediyorum.” ve 20 yıl sonra ilk 

defa, kafasında halka civatalı ve kafatasında iki deliği ile Hire gülümsüyor… 
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Biosentrizm, Kozmosun Yeni Yüzü !… 
Robert Lanza, M.D. 

(11 Aralık 2009 – Huffington Post’tan alıntı) 

Beş yüz yıl önce insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Karşıt kanıtlar saçma olarak değerlendiriliyordu: 

Bazılarına göre “eğer dünya gerçekten topraktan bir top ise, dünyanın altındaki insanlar düşerlerdi.” Ve 

Galileo’dan önce güneşin etrafında saat 67 bin mille döndüğümüzü düşenmek kulağa aptalca geliyordu. Bu hızın 

kafamızdaki saçları uçurması gerekirdi, değil mi? Ancak bir kez daha bilimin bulmacaları insanları dünyayı 

düşüncenin ötesinde tekrar değerlendirmeye zorluyor. Biosentrizm, hayatın fiziğin basit bir tesadüfü değilde, evrenin 

var olmasının bir zaruriyeti olduğunu açıklar. 

Bir dizi bilimsel deney evrenin bize okullarda öğretildiği gibi sıkıcı bir bilardo oyunu olmadığını göstermiştir. 

Genellersek dünyaya bakışımız bir sincapla aynıdır. Sincap gözlerini açar ve palamut ağacı mucizevi bir şekilde 

karşısındadır – onu yakalar ve daha fazla düşünmeden telaşla yukarı doğru tırmanır. 

Biz insanlar daha farklı değiliz: sabah uyanırız ve dünya mucizevi bir şekilde oradadır. Atomların ‘orada’ biz onlara 

baksakta bakmasakta etrafa çarpıp durduklarını düşünürüz. 

Ancak deneyler sürekli aksini göstermiştir: Parçacıklar gözlenmezse gerçek niteliklere sahip değildirler. Ünlü çift-

yarık deneyini düşünün. Bilimadamları bir parçacığı bariyerdeki çift yarıktan geçerken gözlediklerinde, parçacık bir 

mermi gibi davranır ve her iki yarıktan birinden geçer. Fakat eğer gözlemezseniz, dalga gibi davranır ve aynı anda 

her iki yarıktan geçebilir. 

Garip, değil mi? Bunlar birçok kez tekrarlanmış deneyler olduğundan fizikçiler tarafından güvenilir kabul edilir. 

Aslında sonuçlar anlaşılması imkansız olarak değerlendirilmişlerdir. Nobel’li fizikçi Feynman bir keresinde 

“Sanıyorum kimsenin kuantum mekaniğini anlamadığını söyleyebiliriz. Mümkünse kendinize şu soruyu 

sormaktan kaçının ‘Bu nasıl olabilir?’, çünkü kimsenin kaçamadığı karanlık bir çıkmaz sokakta son 

bulursunuz.” Fakat biosentrizm ilk defa bu sorulara mantıklı bir açıklama getiriyor. 

‘Dışarıda’ gördüğünüz her şeyin renk ve parlaklığını düşünün. Kendi başına ışığın renk veya parlaklığı yoktur. 

Tartışılmaz gerçek ise gördüğünüz hiç birşey bilinciniz olmadan var olamaz. Havayı düşünün: Dışarı çıkar ve mavi 

gökyüzünü görürüz – ancak beynimizdeki hücreler kolaylıkla değiştirilebilir ve böylece onun yerine kırmızı veya 

yeşil ‘görürüz’. Bize sıcak ve rutubetli gelebilir, fakat tropikal bir kurbağaya göre soğuk ve kurudur. Bu her iki 

durumda da sanıyorum konuyu anladınız. Bu mantık hemen hemen her şeye uygulanabilir. 

Uzay ve zamanı düşünün. Nedirler? Elinizi havada sallayın. Herşeyi çıkardığınızda geriye ne kalır? Cevap hiç 

birşeydir. O zaman neden uzay bir şeymiş gibi davranıyoruz? Aynı şey zaman içinde geçerlidir – onu süt gibi bir 

şişeye koyamazsınız. Uzay ve zaman nesne değildirler. 

Herşeye, örneğin bu sayfadaki yazıya, bakın. Onu beyninizi saran kemiğin içinden göremezsiniz. Şu anda 

gördüğünüz ve tecrübe ettiğiniz herşey aklınızda organize olan bilgiden başka birşey değildir. Hepsi kafamızın içinde 

techicolor olarak organize edilmiştir. Tabi bu renk körü değilseniz böyledir. Renk körüyseniz beyin nesneleri renksiz 

olarak değerlendirir. Aslında biraz genetik mühendislikle muhtemelen her 

kırmızı şeyi titretebilir veya sesli hale getirebilir veya sizde seks yapma dürtüsünü uyaracak hale getirebilirsiniz. 

Uzay ve zaman sadece bilincin herşeyi bir araya getirmek için kullandığı araçlardır. 

Evrenin yapısı muhtemelen biosentrizmin en iyi argumanıdır. Atomlardan yıldızlara kadar her özelliği bizler için 

biçilmiş kaftandır. Örneğin Big Bang milyonda bir bile daha güçlü bir patlama olsaydı, kozmos yıldızların ve 

dünyaların oluşmasına müsaade etmeyecek kadar hızlı bir şekilde dışarı doğru büyüyecekti. 
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Sonuç: biz olmazdık. İki yüzden fazla parametre bunların rastlantısal olduğunu düşünmenin saflık olacağını 

düşündürmektedir. Herhangi birisini hafifçe değiştirdiğinizde hiç var olmazdık. 

Hiç birisi herhangi bir teoriyle önceden tahmin edilemezler – hepsi hayatın var olması için büyük bir dikkat ve 

kesinlikle seçilmiş görünmektedirler. 

Yegane bilimsel açıklamaya (Anthropic Principle) göre bu şartların hepsini bulmamız gerekir, çünkü eğer yaşıyorsak, 

başka ne bulabiliriz ki? 

Elbette bu açıklama sonsuz sayıda evrenler olmadıkça ve biz şanslı olanda bulunmadığımız sürece bir işe 

yaramayacaktır. Ancak, bu söz konusu diğer evrenlerle ilgili Paskalya tavşanından daha fazla kanıt yoktur. Yegane 

gerçek açıklama evrenin diğer şekilde değilde yaşam tarafından yaratıldığını ifade eden biosentrizmdir. 

Biosentrizme göre uzay ve zaman katı ve soğuk fiziksel nesnelerden çok hayvan algısının formlarıdır. 

Zamandan bahsederken, onu kaçınılmaz olarak değişiklik bazında değerlendiririz. Ancak değişiklik zamanla aynı şey 

değildir. Heisenberg’in ‘belirsizlik ilkesini’ düşünün. Dışarıda gerçekten etrafta uçuşan parçacıkların olduğu bir 

dünya olsaydı, hepsinin tüm özelliklerini ölçebilirdik. Ancak bu yapılamaz – örneğin bir parçacığın kesin yer ve 

momentumu aynı anda bilinemez. Guguklu saatteki erkek ve kadın gibidirler – biri içeri girince diğeri çıkar. Bu 

belirsizlik evrenin hamurunda vardır, fakat kimsede bunun neden olduğu konusunda bir ipucu yoktur. Sadece evrenin 

biosentrik olduğunu kabul ettiğimizde akla mantıklı gelmektedir. 

Bir okçuluk turnuvasının filmini düşünün. Bir okçu okunu atar ve kamera oku takip eder. Görüntü birden donar – siz 

havadaki okun görüntüsüne bakarsınız. Bu dondurma işlemi size okun yerini büyük bir kesinlikle tespit etmenize 

imkan tanır, fakat ok hiç bir yere gitmiyordur; hızı artık belirsizdir. Bu belirsizlik ilkesinde anlatılan bulanıklıktır: bir 

parametredeki kesinlik diğerinde bulanıklığa neden olur. Bütün bunlar biosentrik bakış açısından mantıklıdır. 

Algıladığımız herşey kafamızda sürekli olarak şekillendirilir. Zaman kafamızdaki ‘film karelerin’ toplamıdır. Fakat 

değişiklik içinde gerçekten değişikliklerin olduğu zaman isimli görünmeyen aktif bir matriksin olduğu anlamına 

gelmez. Bu sadece bizim şeyleri anlamlandırma yolumuzdur. 

Bu uzay içinde geçerlidir. Onu tutup laboratuvara getiremeyiz. Zaman gibi uzayda cisim veya nesne değildir. Bu, 

duyuları çok boyutlu nesnelere çeviren mental yazılımımızın bir parçasıdır. 

Uzayı duvarları olmayan dev bir konteyner olarak düşünürüz. Ancak bu yanlıştır. Nesneler arası mesafeler yerçekimi 

ve hız gibi durumlara göre değişirler; ki herhangi iki şey arasında mutlak bir mesafe yoktur. 

Uzay ve zamanı temel ve bağımsız şeyler olarak değerlendirerek dünyayı anlamak konusunda yanlış başlangıç 

noktası seçmiş oluruz. İşin aslı, yeni deneyler kuantum etkilerinin günlük hayatımızdaki tüm nesnelere 

uygulanabildiğini göstermektedir. 

Biosentrizm kendimizi fark etmeden hapsettiğimiz kafesin kapısını açar. Her yeni paradigma genellikle önceki 

tarafından saçmalık olarak değerlendirilir. Fakat gözlemciyi denklemin içine katmak atomların küçük dünyasından 

yaşam ve ölüm hakkındaki görüşlerimize kadar her konudaki anlayaşımıza yeni ufuklar açmaktadır. Bundan ötesi 

biosentrizm Einstein’dan beri bütün bilimadamlarının yapmaya çalıştığı gibi tüm bilimleri bir araya getirme 

konusunda daha ümit vericidir. Kafamızdaki evreni tanıyana kadar dünyayı gerçek anlamda tanımak mümkün olmaz. 
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TEKLİK ve Ölümötesi Yaşam Anlayışı 
P.M. Magazin  

05/2007 

Başlangıçta Kuantum Ruhu vardı 

İnsanlığın problemlerini çözmek için hangi düşünceye sahip olmamız gerekiyor? Dünya görüşlerimiz halen 

mekanik/madde ağırlıklı, böyle olduğu için kısıtlı kalıyor. İnsani değerlerimiz her geçen gün biraz daha ezilmekte. 

Fizikçi Hans Peter Dürr geleceğin anahtarını Kuantum teorisin temelinde yatan yeni bir gerçeklik anlayışında 

görüyor. 

Bizler için kuantum fiziği halen tam çözülmüş değil. Oysa tam olarak doğanın mantığına denk düşüyor!  Doğada, 

parçacıklar dalgalar gibi, dalgalar ise parçacıklar gibi davranıyor. Bu belirsizlik, bütün hayatın kaynağına işaret eden, 

bilgiden ibaret olan, orjinde var olan evrensel bir kod. Bazı kuantum fizikçileri tarafından savunulan bu teori yeni bir 

dünya görüşünden başka bir anlam taşımamakta. Bunu kabul etmek o kadar kolay değil. Eğer yaparsak 

gezegenimizde yaşayışımızla ilgili yepyeni imkânlar keşfedeceğiz. 

 

Sayın Profesör Dürr, maddeyi nasıl tanımlarsınız? 

Aslına bakarsanız madde diye bir şey yok. En azından bizim bildiğimiz şekliyle yok. Yalnızca ilişki yapıları, sürekli 

dönüşüm ve hayatiyet söz konusu. Biz bunu tasavvur etmekte zorlanıyoruz. Gerçekte maddesel temeli olmayan bir 

ilişki mevcut. Biz bunu ruh olarak da adlandırabiliriz. Bunu bizzat yaşarız ama kavrayamayız. Daha sonra madde ve 

enerji ortaya çıkıyor. Adeta katılaşan, pıhtılaşan bir ruh misali. Albert Einstein`e göre madde enerjinin seyrelmiş 

şeklidir. Maddenin alt yapısı gerçekte seyrelmiş enerji olmayıp tamamen kendine özgü bir canlılıktır. Biz bunu 

bilgisayardaki yazılıma benzetebiliriz. 

 

Yani orjin temel bedensiz bir şekilden ibaret? Bize bu düşünce çok yabancı geliyor. 

Evet, bu bizim dar düşüncemiz. Bizler ilk olarak, ilişkisel yapıları anlamamızdan önce maddeleri düşünmeliyiz. 

Sevgiyi ele alalım. Biz sevgiyi, örnek olarak iki insanın birbiriyle olan ilişkisi olarak tasavvur ediyoruz. Ama sevgi 

tek başına bizim tasavvurumuzda çok güç ele alınıyor. Seversek, o zaman durum ayrı tabi. 

Kuantum fizikte tam burada söz konusu mu? 

Bir bakımdan evet, fakat kavramlar bile bizi yanıltıyor. Bu dilin bir sorunu. Bizler beraberlerinde fiillerde kullanmak 

zorunda kaldığımız halis maddeleri konuşmalarımızda kullanıyoruz. Bu düşüncelerimizi baskı altına alıyor. Kuantum 

fiziği konuştuğumuzda fiiller dili kullanmak zorundayız. Atomaltı kuantum dünyasında maddeler, nesneler, 

duyularımızla kavrayıp algıladığımız şeyler yok. Yalnız hareketler, süreçler, bağlantılar, bilgiler söz konusu. Burada 

adlandırılan kavramları da bizler dilimize şöyle çevirebiliriz: Hareket ediyor, sona eriyor, birbiri ile ilişki içinde, 

birbirinden haberdar. Bu sayede hayatiyetin orjini hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse, biz 

tahmin ediyoruz ve hayatımıza geçiriyoruz. 

Neden bunu kavramakta zorlanıyoruz? 

Çünkü beynimiz kuantum fiziğini anlamak için eğitilmemiş. Beynim bana esas itibariyle beslenme ihtiyacım için 

ağaçtan elma koparmamda yârdim ediyor. Bizim güncel konuştuğumuz dil „elma koparma lisanı“.  Bu dil aşırı 

derecede hayatiyetimize hizmet için yapılandırılmış. Herhangi bir faaliyette bulunmadan önce, bizi arzu ettiğimiz 

hedefe vardırıp vardırmadığını düşüncelerimizden geçiririz. Bu iki yönlü mantıktır. Fakat bu iki yönlü evet-hayır 

mantığı doğanın mantığına uymaz. Kuantum fiziği doğayı daha iyi tanımlar, çünkü kuantum dünyasında daha fazla 

mantık değeri hüküm sürer. Evet – hayır haricinde, böyle de olabilir, fakat söyle de olabilir mantığı vardır. Bizler 

buna alışmalıyız. 

Tam olarak ben bu tasavvura alışamadım. 

Tamam, işte şimdi doğru yolda ilerliyorsunuz. Tasavvur ettiğiniz sürece yanılıyorsunuz demektir. Elektronları ele 

alalım. Yani bilebildiğimiz kadar, gerçekte var olmayan fiziksel bir tanecik.  
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Aslında ortada daha çok büyük bir şey var. Islak karlı bir alanı değişken bir sistemi seklinde gözlemleyelim. Burada 

küçük bir ayak büyük bir çığa sebep olabilir. Eğer bir sarkaçi ters, yani kafasını üzerine koyarsanız yine öyle 

değişken bir sistem meydana geliyor. Orada dışardan gelen küçük bir etken sarkacı sağa veya sola düşeceğini belirler. 

Kafamızda şekillendirdiğimiz iki yönlülükte değişken bir sistemdir. Dışarıdan gelen çok küçücük bir etki bu iki 

yönlülüğün ya sağa ya da sola çevirir. 

 

Elektronun var olmadığını mı söylüyorsunuz? 

En azından bilebildiğimiz tanecik seklinde olmadığını söylüyorum. 

 

Peki nasıl? 

Kullandığım dilde ben tanecikleri eylem veya olaysı olarak adlandırıyorum. Herhangi bir tesir ve oluşum yapan 

gerçekliğin çok küçük bir telaffuzu. 

 

Kuantum fiziği paradoks bir şekilde anlatıyorsunuz, böyle anlatımlar ancak mistik yazılarda görürüz. 

Evet, eğer kuantum fiziğini günümüz konuşmasına çekersem bir çelişki oluşuyor. Eğer size belirsiz gibi geliyorsa 

tamamen haklisiniz. Gerçek bize belirsiz gelir. Çünkü bütün ifadeler sonsuz şekilde çok yönlüdür. Fizikte biz söyle 

deriz: Gerçeklik realite değildir. Gerçeklikten anladığımız nesnelerin dünyası, maddeler ve onların düzenleridir. Bu 

dünyayı eski fizik kendisindeki mekanik değerlerle tasvir eder. Bu yönüyle bakarsak eski doğa bilimleri yanlış 

değildir. Fakat bu kavram yalnızca günlük hayatta kullandığımız ve tamamıyla bize Yeten kaba duyular için 

geçerlidir. Bu da bizim günlük yaşantımız için oldukça yeterli.  Yeni fizikteki Gerçeklik bir potansiyellik arz 

eder,  yani çeşitli şekillerde madde-enerjisel olarak bedenleşebilen olabilirlikler dünyasıdır. Bu yüzden atom ve 

parçacık kavramlarını kullanmak istemiyorum, bunların yerine Eylemcik veya olaycık kavramlarını tercih 

ediyorum.  Eylemcik çok küçücük bir süreçtir. 

 

Gittikçe artan bu belirsizliğe rağmen ne demek istediğiniz gitgide anlıyorum. Bu biraz coşkun ve ateşli bir 

anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir (Lirik) okumak seklinde. Kesin 

olmayan, hareket alanı geniş olan şiir. Bana bunu çağrıştırıyor. Muhtemelen ne anlatılmak istediği 

hissediyorum. 

Sezgi bunun için uygun bir kelime. Sezgi algılanabilirliğe işaret ediyor. Duygularımızla daha az zorlanıyoruz, çünkü 

duygularımız bu anlamda hep biraz belirsizdir. Onlar hep hareket halindeler, onların sınırları değişkendir. 

Hislerimiz bu bağlamda biraz belirsizdir. Onlar eylemdir, sınırlarında cereyan ederler. Biz herhangi bir şeyi içimizde 

hissettiğimizde, biz bunu içimizde bir şey çağrışıyor şeklinde açığa vururuz. Buna bir çok yönlü rezonans olarak 

hissederiz. Kuantum fiziğindeki alanlar madde ötesi olmaktan ziyade ayni zamanda bizim inandığımız üç boyutlu 

alanlarla ilgisi olmayan tamamen faklı alanlarda tesir eder. Bu tamamen saf bir bilgi alanıdır, Kuantum kodu 

seklinde. Bunun kütle ve enerjiyle ilgisi yoktur. Bu bilgi alanı yalnız benim içimde olmayıp bütün evrene yayılmıştır. 

Evren tümeldir, çünkü kuantum kodu sinir tanımaz. Yalnızca Tek`lik vardır. 

 

Bununla siz, tümel birlikten, Ben in hüviyetinden ve dış dünyadan söz eden Hint filozoflarına yaklaşıyorsunuz. 

“Tat tvam asi” klasik anlatımıyla: Sen O’sun. 

Evet, aslında bu ifadeden de ötedir ve Sanskrit deki Advida ile daha iyi ifade ediliyor. Advida ikilik- olmayan anlama 

geliyor. Tam olarak ilk hece A bir yok olma ifade etmiyor, bu A bize bölmek veya parçalanmaktan konuşmanın 

uygun olmayacağını bildiriyor. 

Bölünemeyen. 

Nihayetinde tek yapıya sahibiz. Fakat bu tek yapı farklılaşmıştır. Ben bir resmi incelediğimde ve resimdeki 

güzelliklerden söz ettiğimde, bu tek resimdir. 
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 Eğer ben resimdeki ayrıntıları gösterdiğimde, örnek olarak Madonna`nın gözlerini, o zaman teklik içindeki 

farklılıklara, çokluğun içindeki bütüne ait olan tek bir öğeye değinmiş olurum. Madonna`nın gözü resimden bir parça 

değil, aksine yalnızca bir telaffuz. Ben gözü resimden kesip çıkarmıyorum, aksine dikkatimi resimin bir bölgesine 

veriyorum. 

 

Bu, denizin su damlacıklarından oluşan bir ağ yapıdan fazlası mı olduğu anlamına geliyor? 

Evet. Bir su damlası temel olarak denizin dışında oluşuyor. Ama denize düştüğünde su tanesi kavramı anlamını 

yitiriyor. 

Eski mekanik doğabilimin günlük hayatımızda büyük bir itina ile isleyişini sürdürdüğünü söylerseniz, o 

zaman Kuantum fizik bütün bu tarif edilen anlayışlar ışığında maddesel hayatimiz içinde hangi anlama sahip 

olmalı? 

Her canlılık dediğimiz şey de günlük yaşayışımızı da katarsak, bir anlam teşkil ediyor. Eski mekanik fizik ilk etapta 

belli doğa kanunlarıyla nesnelerin gerçekliğini ele alıyor. Bu aşamada yaşayan ve yaşamayan arasında fark 

gözetilmiyor. Ağaçtan bir elma düşürdüğünüzde, bunu yerçekimi kanunu izliyor ve elma yere düşüyor. Nesnelerin 

dünyası durağan sistemin dünyası oluyor. Bu sistem belirleyici ve önceden tayin edici oluyor. Mekanizma tamamen 

belirleyici anlamına geliyor. Fakat yasayan bir sistem için mekanikçi tanım yetmiyor. İnsan gibi yasayan bir yapı 

temel olarak değişken bir sistemdir. İnsan görülebilen durağanlığını dinamiksel dengeleme ile muhafaza eder. Bunun 

içinde sürekli bir enerji tedariki gerekmektedir. 

 

Siz kuantum fizikçisi olmakla beraber ayni zamanda 1987 den beri görevli olduğunuz barış hareketi 

dolayısıyla alternatif Nobel ödülüne layık görüldünüz. Kuantum fizikçisi Dürr ne derecede politikadaki 

Dürr`ü etkiledi? 

Kuantum fiziği bize gerçekliğin büyük akılsal bir bütünlük olduğunu, aynı zamanda dünyanın ve geleceğin parlak 

olduğunu söylemekte. Kuantum fiziği olasılıklarla doludur. Bu olasılıkların içinde fevkalade cesaretlendiricilik ve 

iyimserlik söz konusudur. Hepimizin genel olarak kabul ettiğinden daha fazla büyük olan bir dünyada yasıyoruz. Ve 

biz bu dünyayı şekillendiriyoruz. Bati tüketim kültürümüz, hayat sigortamızı oluşturan ekonomik dünya rekabeti 

bütün bu olasılıklarımız içinde küçücük bir hücreyi oluşturuyor. Buna rağmen birçok insan ekonomik gerekliliklerin 

doğa kanunları gibi olduğuna inanıyor. Hayır, aksine bunlar insanlardan kaynaklanan mecburiyetlerdir. 

 

Bu yanılgıya nasıl gelindi? 

Bu eğitimimizin bir parçası. Biz umudumuzu yitirdiğimizde, ekonomik ve teknik baskılar altında kaldığımızda, 

önemli bağlantıları dikkate almadığımız zamanlar ödüllendiriliyoruz. Ama böyle bir yasam bicimi hayata karşı bir 

düşmanlıktır. Benim kazancım aynı anda başkasının kazancı olursa, ortaya çıkan getiri bireylerin tek başına yaptığı 

kazancın toplamından daha fazla olur. Doğada uzun vadeli sadece böyle yasayanlar hayatta kalabilir. Günümüzde 

genç insanlar bunu yasayamıyorlar, hayatta tek başına mücadele ediyorlar ve beraberce bir gelecek inşa edecekleri 

yerde karşısındaki insanlarla mücadele etmek zorundalar. 

 

78 yaşındasınız. Ölüm ötesi hayata inanıyor musunuz? 

Çok enteresan bir soru. Biz sadece maddeyi ve dokunabildiklerimizi yaşadığımız hayat diye adlandırıyoruz. Ölüm 

ötesi hayat aslında, çok daha büyük olan, her şeyi kuşatan gerçekliktir. Bu hayat, ölüm ötesi hayatın içindedir. Yani 

şu andaki hayatımız ölüm ötesi hayat tarafından kapsanmakta. Buradaki hayatımda kendi küçük hard diskimi kayıt 

yapıyor aynı zamanda sürekli olarak kuantum alanlarına yani gerçekliğin internetine de kayıt yapıyorum. O zaman bu 

kayıtlar beden ölümümden sonra kaybolmazlar. İnsanlarla yaptığım her konuşmamda ruhsal bütünlüğün bir parçası 

oluyorum. Ben ne kadar sen idiysem, o kadar ben ve diğer her şey ölümsüzdür. 
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Taç Çakra ve Manevi Aydınlanma 
SORU: Üstadım!… Amerikalı papaz’ın “Allah” kitabı ile ilgili konuşmasını video kasetten 

izledim… Yakub aleyhisselâmın “Rabbimle, Pineal denen yerde görüştüm” sözünü, ve beyindeki bu bezle ilgisini 

vurguladı… Guyton Physiology kitabında Pineal Gland için “Seat of the Soul” yani: ÖZ’ün yeri, dendiğini gördüm… 

Bu salgı bezi ile vurgulanmak istenen nokta nedir?..Teşekkür ederim.. 

A.H. : Chakralardan yedincisi olan Pineal Gland, insanda soyut kavramların başladığı ve değerlendirildiği alandır… 

Bunun faaliyeti, beyinde düşünsel yaşama boyut atlatmaktadır… İnsan ezbercilikten ve taklitçilikten çıkmadan 

düşünerek yaşayamaz… Attığın her adımda, o yaptığını niye yapmakta olduğunu düşünmek ve sonuçlarının sana 

neler getirebileceğini de hesaba katmak zorundasın… Ki, sürekli düşünme melekesi gelişsin…’’ 

Kesin olarak bilinmelidir ki; DİN tamamiyle, bilimsel gerçekler üzerine oturtulmuş, o günün şartları içindeki 

sembolik anlatımdır.İslâm Dininde, -sadece Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i şerîfler- mevcut olan bütün hükümler, insanın 

gerek bugünü ve gerekse ölümötesi yaşamı için zorunlu olarak ihtiyaç duyacağı şeyleri temin gayesiyle gelmiştir. 

Ayrıca insanın bu önerilere uyması, onun gelecekte bir çok kendisine zarar verici şeylerden korunmasına da vesile 

olacaktır.İnsanın yaşamı ise, bilindiği üzere BEYİN ile düzenlenir.. 

İnsan’da ortaya çıkan her şey, BEYİN aracılığıyladır… Ölümötesi yaşam bedeni olan RUH dahi beyin tarafından 

“yüklenir”!..Allâh’ın isimlerinin işaret ettiği manâlar, insan beyninde açığa çıkar. İnsan şuûru, Allâh’ı, ancak beyin 

kapasitesi kadar tanıyıp “yakîn” elde eder.İşte böyle olunca, ZİKİR olayının önemini kavrayabilmek için, önce 

beynin çalışma sistemini kavramak, sonra da zikir halinde beyinde nasıl bir işlem oluştuğunu idrâk etmek zorunda 

kalırız. 

Milyarlarca hücreden oluşan beyin; esas itibariyle bioelektrik enerji üretip, bunu dalga enerjiye çeviren ve kendisinde 

oluşan manâları, bir yandan RUH dediğimiz yapıya yükleyen ve diğer yandan da dışarıya yayan bir organik 

cihazdır.ZİKİR ile beynin belli bir bölgesindeki hücre grubları arasında üretilen bioelektrik enerji, zikrin devamı 

halinde bu bölgeden taşarak, görevsiz bekleyen yan hücrelere yayılır ve onları da mevcut kapasiteye ilâve ederek 

devreye sokar.ZİKİR, konusu ne ise, o anlamda bir frekans yayarak bu hücreleri devreye alan beyinde, elbette ki o 

istikâmette de faâliyet gelişir.” 

AHMED HULÛSİ, OKYANUS ÖTESİNDEN-2 ve DUA VE ZİKİR’den 
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*ÇAKRA’NIN KELİME ANLAMI : 

Çakra, Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde, insan vücudunda 

bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak 

düşünülmüştür.Chakra, Sanskritçe’de tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap 

şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir.Yoganın üstadları; insanın, görünen fiziksel 

varlığı ötesinde, daha duyarlı ve daha etkin bir bünyeye sahip olduğunu ileri sürerler. Bizler, bunu ancak bazı özel 

durumlarda; duygularımız aracılığıyla sezebiliriz. Dr. Alexis Carel’in sözleri şöyledir: “İnsanın kişiliğinin, fiziksel 

varlığının ötesine gittiğine inanmak için bir çok neden vardır. Bedenin sınırlarının cildin yüzeyinde bitmediğine, 

anatomik çizgilerin bitiminin bir varsayım olduğuna ve herbirimizin kendi bedenimizden daha engin ve daha yaygın 

olduğumuz konusunda belirtiler vardır. İnsanın, kendi bedeninin sınırlarını her alanda aştığı açıktır.”Hint felsefesine 

göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda, kuyruk sokumunda, 

negatif bir akım bulunur. Bu iki “kutup”arasında dolaşan elektrik gücü “YAŞAM”dır. Her yoginin amacı, kuyruk 

sokumunda, Muladhara Çakra yakınında, yılan gibi kendi üzerine üç kez çöreklenen uyuyan Kundalini’yi, yani 

negatif enerjiyi uyandırıp, onu Sushumna Nadi (omurilik boyunca) Sahasrara Çakra’da (başın tepesinde) bulunan 

pozitif akımla birleştirmektir.Bu olay, sabır ve azimle uygulanan Pranayama (nefes egzersizleri), asanalar (yoga 

duruşları), ve meditasyon sayesinde gerçekleşebilir. Buna erişebilen yogilerin sayısı çok fazla değildir.   (Kaynak: 

VİKİPEDİ, Özgür Ansiklopedi) 

 Çok eski zamanlarda, yetiştirilen kimselere hayatın sırlarını keşfetmek için yardımcı olan Giz Okulları vardı. Bu 

okullar; Mısır,Tibet ve Pers gibi yerlerde gelişmişlerdi ve kökenlerinin Atlantis’ten geldiğine inanılıyordu. Hakikati 

arayanlar ruhani ve manevi kabiliyetlerini geliştirmek için özel teknikler, egzersizler ve başlayış 

törenleriyle (inisiasyon) burada eğitiliyorlardı. 

Binlerce yıl öncesinin en önemli başlayış törenlerinden veya dini törenlerinden bir tanesi bugün hâlâ vardır. O; eski 

Mısırlılar tarafından “İlk Başlangıç Dini Töreni,” veya  “Büyük Başlangıç Dini Töreni,” olarak adlandırılmıştır ve 

özel monoton bir sesle söylenen kelimeleri (chants) veya seslerin tonlamalarını içermektedir. Eski Giz Okulu’nun 

ilgili baş rahibi bu olağanüstü dini töreni yeni kaydolmuş öğrencilerlerle gerçekleştirmiştir.Bu dinsel tören geceyarısı 

Karnak’taki Kutsal Göl gibi çeşitli yerlerde veya Büyük Sfenks’in altında varolan gizli bölmede olmuştur. Başlama 

töreninin sonuçları törene katılan herkes için derin ve kalıcıydı. 

Üç bin yıldan fazla kadar önce, Mısır’daki Karnak Tapınakları’nın arasında insan eliyle yapılmış çok güzel bir göl 

vardı. Bu, az önce bahsedilen Mukaddes Göl’dü. Eski Mısır adetlerinin ve törenlerinin referansları Mısır’ın Eski 

Mirası, Herbak: Büyük Piramid’in Sembolik Kehanetleri gibi kitaplarda bulunabilir. Hepsi California, San Jose’deki 

Rosicrucian (AMORC) camiası tarafından yayımlanmıştır. 

Bu başlayış töreni, ‘Yeni Başlayanlar İçin Eski Öğretiler’ adlı kitabımda eski Giz Okulları’nın 

tarihçesiyle beraber detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Yazar olarak, bu eski dini törenin değerini anlıyorum ve onu 

pek çok defalar kendimde ve saymakla bitmeyecek kişilerde kullandım. Dini yolda olan pek çok kişi de bu dini töreni 

kendi kendilerine deneyimlemiştir.Etkiler herkes için faydalı olmaktadır. 

İlk Başlama Dini Töreniyle ilgili olan, monoton bir sesle söylenen kelimelerden bir tanesi Taç Çakra’yı (Tepe 

Çakrası) geniş ölçüde etkilemektedir ve Üçüncü Göz Çakrası’nı veya enerji merkezini de daha az derecede 

etkilemektedir. Taç Çakra, tabii ki, başın tepesinde yer almaktadır ve fiziksel düzeyde Hipofiz Bezi’yle bağlantılıdır. 

Üçüncü Göz Çakrası da, alnın tam ortasında yerleşiktir ve fiziksel düzeyde Pineal’le (Beyin Epifizi) bağlantılıdır. 

Düzgün şekilde monoton makamla okunduğunda; bu özel monoton sesle söylenen kelime veya ses, hem 

Pineal’ın (Beyin Epifizi) hem de Hipofiz Bezlerinin bulunduğu yer olan başın derinliklerinin içine bir titreşim 

gönderecektir. Bu da, bu bezlerin onları ve beynin çevreleyen alanlarını sırayla uyaran bir titremeye yolaçacaktır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metafizik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyofizik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit%C3%A7e
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Bu meydana geldikçe de; Taç Çakra ‘harekete geçirilmiş’ olacak ve ‘görüşmeye başlayacaktır’. Aynı anda Üçüncü 

Göz Çakrası da hafifçe ‘harekete geçecektir’. Bu; enerjinin daha yüksek titreşimlerinin Taç Çakra’ya, Üçüncü Göz 

Çakrası’na, bedene ve insan enerji alanına veya ruhun içine girmesine izin verir. Bu enerji, Tanrı Kaynağı’yla veya 

yukarıdaki tanrısal alanlarla bağlantılıdır ve dört bir yanınızda vardır.O, soluduğunuz havada ve içtiğiniz sudadır. Bu 

enerji; Chi (Yaşam Enerjisi), Evrensel Enerji, Prana ve Ruh Enerjisi olarak da adlandırılır. Bu enerjinin titreşimi 

eski Giz Okulları’nda Mısırlılar tarafından keşfedilip tartışılmışsa da; o basitçe Ruh olarak bilinir. Taç Çakra 

tamamiyle ve Üçüncü Göz Çakrası da daha az düzeyde harekete geçirildiğinde; evrensel enerji altınlı alana girer, 

böylece çeşitli şeylerin oluşmasına izin verir. Ruh, daha temiz ve aydınlık olacaktır. 

Yedi ana çakralar veya enerji merkezleri, bu yüksek titreşimi alacaklar ve daha dengeli hale geleceklerdir. Bu da 

iyileştiren enerjinin bedene akmasına izin verecektir. Bu bezlerin her ikisinin uyarılması ve harekete geçirilmesi 

bazı Endorfin’lerin bedenin içerisine salgılanmalarına yolaçarak, beynin Hipotalamus Bölgesi’ni etkileyecektir. O 

halde; bu da bir kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. Bu kendi başına, özellikle ruh hali 

çalkantıları çeken herhangi kimseler için faydalıdır. Ayrıca, beynin Neo Korteks’i uyarılmış hale gelir 

ve Nöronlar’ın beynin pek çok bölgesine ateşlenmesiyle sonuçlanır. Bu da; beyninizin gizli duran ruhsal 

kabiliyetlerinin uyandırılması da dahil, beyninizin potansiyelinin daha fazlasının kullanılmasına izin verir.Bu özel 

monoton sesle söylenen kelime yaşlanma sürecini de durdurur, çünkü Endokrin Glandüler Sistemi daha dengede ve 

uyumda olmaya başlar. Bu; Pineal (Beyin Epifizi) Bezi’nin veHipofiz Bezi’nin harekete geçirildiklerinde, Endokrin 

Sistemi’n diğer bezlerini de çok pozitif bir şekilde etkilemelerinden dolayıdır. 

Monoton bir sesle kelimeleri söyleme egzersizinin kısa açıklaması şöyle devam eder: Kullanılacak olan 

ses, (İngilizcede bir ay ismi olan -May-Mayıs ayının söylenişi gibi) ‘’MAY’’dir. Başlamadan önce, derin bir nefes alın 

ve onu beş saniye kadar tutun. Daha sonra yavaşça ağzınız veya burnunuz aracılığıyla (bu sizin seçiminiz) aynı 

oranda nefes alıp verin. Bu nefes alma tekniğini iki defa daha yapın. Derin nefes alıp vermenin toplam olarak 3 defa 

yapılmış olması önemlidir. Bu, Chi (Yaşam Enerjisi) veya Evrensel Enerji’nin bir kısmının ciğerlerin içerisine ve en 

sonunda da kan dolaşımı aracılığıyla bütün bedene emilimine izin verir. Bu; beyin dalgalarının yavaşlamasını, 

etranızdaki altınlı alanın genişlemesini ve aydınlanmasını ve sizin kendinizi daha rahatlamış hissetmenizi 

sağlar.Monoton bir sesle söylenen ‘‘MAY’’ kelimesinin yapılmasındaki tüm faydaları alabilmek için önemlidir. 

Bu monoton sesle kelime söyleme orta C müziksel notasında yapılmıştır. Müziksel eğilimli olmayanlar, bu genel 

kuralı uygulayın. Monoton bir sesle kelime söylediğinizde, sesinizin ne çok yüksek, ne çok düşük, orta seviyede 

olduğunu unutmayın. Seviyeyi de deneyebilir ve sizin için en iyi çalışan, en doğru seviyeyi bulabilirsiniz. 

Şimdi, başka bir derin nefes alın ve birkaç saniye için nefesinizi tutun. Daha sonra, nefes alıp verdikçe, ‘’M-A-A-A-Y-

Y-Y’’ sesinin tüm nefesiniz dışarı atılana kadar sesini verin. Bunu yaparken, sesinizin aralığının yükselmesine ve 
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alçalmasına izin verin. İkinci bir derin nefes alın, bir kez daha nefesinizi biraz tutun ve daha sonra monoton sesle 

kelimeyi tekrar edin. Nağmenin üçüncü ve son defa sesini verin. Bir defa tamamlandı mı, birkaç saniye için sadece 

dinlenin. 

Bazılarınız ‘’Taç Çakra Egzersizi’’ esnasında veya egzersizin hemen tamamlanmasından sonra bazı fiziksel şeylerin 

meydana geldiğini farketmeye başlayabilirsiniz. Diğerleri için, sonuçlar başlangıçta belki yavaş olabilir ve daha az 

kaydadeğerdir. Bu durumlarda, sonuçlar siz tamamen farkında olmasanız da; güç algılanan fakat etkili 

olacaklardır. ‘Yeni Başlayanlar için Eski Öğretiler’ kitabımda, diğer monoton sesle söylenen kelimelerle beraber bu 

monoton sesle söylenen kelimenin ve egzersizlerin uygulanmasının etkilerini bir çok detayla açıkladım. 

Bu egzersizin fizyolojik etkilerinden diğer bir tanesi,Taç Çakra’nın bulunduğu başın en tepesindeki ‘karıncalanma’ 

hissidir. Bu, Taç Enerji Merkezi’nin açıldığının bir işaretidir. O, daha önce bahsedilen yukarıdaki cennete ait 

alanlardan gelen evrensel enerjinin daha yüksek titreşimlerinin alınmaya başlamasıdır. Ayrıca, içerideki diğer 

alanlara yeni yollar yaratarak Beyin Serebrum’undaki Nöronları ateşlediğinin bir işaretidir. Serebrum, insan 

beyninin ana parçasıdır. Ruhani kabiliyetlerinizin bazıları, beyninizin bu kısmında saklanmaktadır. 

Evrensel enerji ve elektriksel uyarılma; bu yollar açıldıkça bazı ruhani istidatlarınızı ve kabiliyetlerinizi kapsayan 

Beynin Serebrum’unun faaliyet göstermeyen hücrelerine gönderilmektedir. Bu hücreler daha sonra bazı 

kullanılmayan kabiliyetlerinizi kullanmaya başlamanıza izin vererek, aktif hale getirilirler. 

Hipofiz Bezi pek çok fiziksel amaca sahiptir. O, ruhsal ve manevi amaca da sahiptir. Uyarıldığında, ruhani bilginin ve 

manevi etkilerin alıcısı olarak çalışmaya başlar. Meleklerinizle olan çalışma potansiyeliniz ve ruhunuzun yol 

gösterme potansiyeli kullanılabilir olmaya başlar. Bu hikmet sahibi varlıklarla şimdiden iletişim kuranlarınız için, 

beceriler artacaktır. 

Belirtildiği gibi Serebrum, Pineal (Beyin Epifizi) ve Hipofiz Bezi’nin uyarılması; endorfinleri kan akışının içine 

salgılatır.Seratonin, bu monoton sesle söylenenler aracılığıyla salgılanan hormonal salgılardan bir tanesidir. Bu, sizin 

mutlu olmanıza yardımcı olur. Açıkçası, bu egzersizi depresyon ve düşük seratonin düzeyleri çeken insanlar bu 

durumun azalması için faydalı bulabilirler. 

Hipofiz Bezi fiziksel düzeyde bir kez harekete geçirildi mi ve taç çakra fiziksel düzeyde bir kez açıldı mı; daha da 

çok ruhsal ve manevi istidatlar ortaya çıkacaktır. Bu istidatların bazıları şöyledir: Sezgi artmıştır, yaratıcılık 

genişlemiştir, görülemeyen şeyleri görebilme kabiliyeti (bir normun ötesinde görebilme) gelişmiştir veya artmıştır ve 

etkili olan kabiliyet gelişmiştir veya artmıştır. 

Bu istidat; pek çoğunuzun ruh okuyucusu, enerji doktoru, ruhani medyum ve sezgi yoluyla tedavi eden haline 

gelmesine izin verecektir.Bu uğraşlarla şimdiden meşgulseniz, bu nitelikler artacaktır. 

Manevi Aydınlanma, herkesin çabalaması gereken bir hedeftir. Manevi olarak gelişmiş veya aydınlanmış bir insan 

etrafındaki dünyayı mükemmel bir şekilde etkiler. Aydınlandığınız zaman, içinizdeki Ruh diğerleri için çok güzel bir 

ışık haline gelecektir. Manevi seyahatinizin tadına varın! 

‘Çiftçi, toprakla meşgul olur; hekimler ve antrenörler bedenle meşgul olurlar; akıllı adam ise kendi Aklı’yla.’ 

 

Epiktetus’un Altın Atasözleri’ndenKaynak: Douglas De Long 

/ http://www.llewellynjournal.com/article.php?id=5542’den çevrilmiştir. 

Çeviri: Esin Tezer 

 

 

 

 

http://www.llewellynjournal.com/article.php?id=5542%27den%20%E7evrilmi%26%23351%3Btir.)
http://www.llewellynjournal.com/article.php?id=5542%27den%20%E7evrilmi%26%23351%3Btir.)
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TABELA“N” DAKİ SKORA GÖRE !.. 
 “Kökü Mazide Olan Ati” 

Diyordu bir düşünür, kendi ulusunu “ulu”larken… Bu söz çok önemlidir insanın algıladığı dünyasıNın içinde. 

Geçmişimizden Geleceğimize doğru çizilen bir çizgidir bu, “ok”un yönü geleceğe doğru olarak. 

Bir futbol maçı düşünelim, hani bazen gidip bir kaç saat önce veya on-onbeş dakika öncesine kadar oturduğumuz 

türbünleri düşünün, meselâ Alî Sami Yen’i düşünün. 

Eski Açıkta iken, sağ tarafınıza düşen dijital skor tabelasında 0-0 yazar… 

Belki, dikkatimizi bile çekmez neden acaba 0-0 diye… 

Hava güzelse, yeşil çimlerin etrafını aydınlatan yüksek direklerdeki halojen lambalardan yayılan ışıklar altında 

onbinlerce insan “o anı” temaşa eder.. Türlü tezahüratlar, türlü türlü insanlar, türlü türlü sövmeler- övmeler… 

Hani “sizde bir türlü, bizde bir türlü’nün hepsinin bir arada oluşunun temaşası. 

Sonra da OYUN başlar HAKEMİN düdüğü ile bizce bir süreç içinde oyananan ve temaşa edilen oyun sadece 

tabeladaki skoru değiştirir ve bir bakamışınız OYUN sonunda sadece 1-0 olmuş veya 0-1 ya da 0-0bu üç olasılık 

üzeredir tüm oyun… 

Koskoca doksan dakika tabeladaki skoru değiştirmek için verilen mücadeledir ve otomatik olarak oluşur getirileri. 

Bir düşünürde diyordu ki, sanırım Ahmed Hulûsi idi ismi… 

“Ben Kökü Ati’de olan Maziyim…” 

Bu söz ise insanlık algılamasında çok nadir açığa çıkan bir anlayışın seslenişidir, bazen de hiç çıkmamıştır belli 

dönemlerinde. İnsanlık tarihinin asıl fetret dönemi bu dönemlerdir insanlık için. 

Yine güzel bir gecenin başlagıcında, güzel bir koltukta yine Sami Yen’desiniz ancak bu sefer biraz değişik olay. 

Çünkü skor önceden yazılmış tabelaya 1-0 . 

Şimdi bu skora göre oynanacak OYUN sahada önceden belirlenmiş, takdir edilmiş, yazılmış olan tabeladaki skora 

göre. 

Olamaz mı? 

Neden olmasın? 

İnsanlığın doğal açılımı olan algılamasında “düzenin” “düzensizliğe” doğru gidişi vardır. “Entropi” der pozitif 

bilim buna. Bu açılımda zaman oku geçmişten geleceğe doğru hareket edermiş gibi algılanır ve tüm düzenlemelerini 

insan buna göre oluşturmuştur. Zira dünyaMız bu algılamaya göre “design” edilmiştir hepimiz tarafından; “doğarsın, 

büyürsün, ölürsün” demişlerdir, ölümle sonun geleceğini zannedenler için. Ölümün son olmadığına iman edenler de 

bir de bunlara ilâveten ölümü tadarsın- kabir (Berzah) – Mahşer –Cehennem – Cennet gibi ekler de koymuşlardır, 

“Ok”un geleceğe doğru harekete eden ucuna. 

Newton Fiziği olayları ve objeleri arka planı uzay olan bir dekorla inceler. 

Olaylara, objelere “varlık” verir. Maddeyi temel kabul eder, atom ve elektronu parçacık olarak kabul eder ve bunlara 

kütle verir ve aralarında mesafeleriyle ters orantılı kütleleri ile doğru orantılı bir ilgi kurar, anlayışını buna göre 

düzenler tüm uzay –zaman- mekân hesaplarını buna göre yapar. 

Ve biz halen birçok alanda bu kurallara göre yaşamımızı organize ederiz. Uzaya gidip gelen bir mekiğin dünyanın 

çekim alanını hesaplayarak atmosfere belli bir açı ve zaman aralığında girme zorunluluğunun olduğu gibi. 

Kur’an da buna “HİKMET” demiştir, Allah Resulu dillendirirken… Hikmet övülmüştür, Hikmet anlatılmıştır. 

“Resul size HİKMETİ öğretti” denmiştir. 

“…Ve yüallimükümül Kitabe vel Hikmete ve yüallimüküm ma lem tekünu ta’lemun;” 

“Allah, hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilmişse, muhakkak ona çok hayr verilmistir.” 

“…Yü’til Hıkmete men yeşau‘* ve men yü’tel Hıkmete fekad utiye hayren kesiyra*” 
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Her işte bir HİKMET var denmiştir bizlere büyürken!… Kırılırken!… Ağlarken!… Sevinirken!… İşler ters giderken 

veya düz giderken!… 

Hadiste “HİKMET müminin yitiğidir” de denmiştir, bir hadiste’de “Dünya HİKMET yurdu , Âhiret KUDRET 

yurdu” demiştir yüceler yücesi ‘O’ ZÂT.. 

Esma’dan biri de HAKÎM dir. 

Özdeşleştirmişimdir oldum olası Newton Fiziği açılımı anlayışı ile algılanan dünya ile DünyaMızın HİKMET yurdu 

oluşunu… 

Sonra birden bu yüzyılın başlarında ortaya çıkan başka bir fizik anlayışı sanki HİKMET görüşünle parelelmiş gibi 

görünen Newton Fiziğinin değerlerini altüst etmiş ve her şeyi YENİDEN “hesap”latmak zorunda bırakmıştır bilim 

adamları, düşünürler ve insanlar için. 

Kuantum fiziği… 

Bu bakış açısında ise parçacık, obje, olay ve uzay birbirinden ayrı değil, dalga boylarının algılamaya göre aldığı farklı 

isimler olduğunu anlatmıştır. 

Kuantsal boyutun en can alıcı yanlarından biri de ışık hızından daha hızlı kuantlar olduğundan söz etmiş olmasıdır. 

Bu yönüyle de Newton Fiziğinin ışık hızından daha düşük hızda olan eylemlere olan bakış açısını düşündürmeye 

başlamıştır!. 

Işık hızının üstünde seyreden yapının isimi ise Takyon’dur. Takyon’lar ışık hızından daha fazla hıza sahip 

olduğundan zaman, onun boyutunda bırakın durmayı geriye doğru hareket etmeye başlamıştır. “İlkler son, sonlar ilk 

olmaya” başlamıştır. Buna zamanın “tersinir” oluşu denmiştir. 

Yani Meşhur “ok”umuz bu sefer Gelecekten Geçmişe doğru seyretmeye başlamıştır. 

Skora göre OYUN oynanmaya başlamış flim geriye doğru sarmıştır. 

Ancak bunun takyonu“N” bilincinde bu şekilde olması, “M”olekülün bilincini ortadan kaldırmış değildir. 

Yani HAKÎM ismi ortadan kalkmış da, KAÂDİR ismi kalmış değildir. 

Her iki isim de algılayanıNa göre kaimdir. 

İşte KUDRET yurdu olmuştur Ahiret… 

NoktasıNdaki KUDRET açığa çıkan filmi geriye doğru seyreder, sonuçlarını bildiğinden dolayı korku-hüzün-beklenti 

içinde olamaz… 

“N” ler, KUDRET yurdu olarak ÂhiretiNi yaşayaNlardır. 

“M” ler ise, Hikmet peşinde koşup duranlardır kapasitelerince. 

Kudret açığa çıkıp film geriye sarıldığında filmdeki her kareye YAKÎN olurlar ve bunu dillendirirler “ülâikel 

mukarrebun” olarak… 

Yıllardır Ahmed Bey’in yazdıklarına önem veren, sorgulayan ve ciddi bir oranda mesaisini bunlara ayıran bir 

arkadaşımdan duyduğum Ahmed Hulûsi’nin bir sözü ile devam etmek istiyorum karalamama: 

“Ahirette herşey kudret esasına dayalı olacak demek her şey otomatik olarak bir birbirini meydana getirecek 

demektir. Ama… Ufak bir ama… 

Biz kudret yurdu olarak ahireti düşünürken, bazı zevatlar, ahireti ortaya konulan fiillerin sonucunda kişinin yaşadığı 

hissediş ve algılayış boyutu olarak nitelendiriyor. 

Ve onun sonuçlarınında otomatik olarak oluştuğunu söyleyerek kudret yurdunun da hikmet yurdunun batını olduğunu 

ifade ediyor” 
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“Amentü” de dikkat edilirse: 

“VEL YEVMİL ÂHİR” veya “v`eL-YEVM`İL ÂHİR” ile “Vel ba`su ba`del mevt” ayrı ayrı analiz edilmiştir. 

Çünkü ölümün akabinde hemen bâas oluş ÂHİRET içinde sadece neredeyse küçük bir skaladır. “Ölüm ötesi” ile 

“Âhiret” kavramını özdeşleştirmek her ne kadar doğru gibi görünse de başka birçok gerçeği örtmemize sebep 

olabilir, istemeden de olsa. 

Âhiret, kudrete dayalı ise ve Kudret’in açığa çıkışı String boyutu ise, stringlerden varlığını alan takyonlar ışıktan 

hızlı hareket ettiğinden Âhiret, sonun başa doğru yaşanması bilincidir. 

Yani bizler tabeladaki skora göre oynuyoruz. 

O yüzden herşey kaderi ile halk olmuştur denmiştir Kitapta. 

“İnna külle şey’in halaknahu Bi kader;” 

Mevtin akabinde bâas olmak ise “ok”un geçmişten geleceğe doğru hareketi esas alınarak söylenmiştir, birçok bâas 

dahi bu bakış açısının işaret ettiği dönüşümlerdir, hep ileriye doğru olan. 

Takyonların boyutundan, ışık altı boyuta olan çok çok kısa süreli geçişler değişimlere sebep olur. 

Takyon boyutunda düzen hakimdir ve ışık hızının altına geçişte ise düzensizlik oluşur. Madde algılaması ile başlayan 

boyutlarda düzenden düzensizliğe geçiş hakim iken ışık hızı üstünde olan boyutlarda ise düzensizlikten düzene gidiş 

hakimdir. Düzensizlik azaldıkça ise BİLGİ yoğunlaşır. 

O yüzden String boyutu BİLGİ nin en düzenli ve yoğun olduğu boyuttur. Bu boyut itibarı ile olabilirlikten-

ihtimalden bahsedilemez. 

Olabilirlik ise ışık hızı altında kalan, bilginin yoğunluğunun ya da algılamasının daha düzensiz olduğu boyutlarda 

dillendirilmek zorunda kalmıştır her ne kadar yanılsama olsa da. 

Hikmet yurdunun bir açılımıdır olabilirlik, ya da Newton Fiziğinin bir sonucu. 

Oysa, string boyutunda entropi azalıp bilgi saltlaştıkça olabilirlik ve ihtimal hesabı yapılamaz. 

Hikmet yurdunun gereğidir “at başı giderken seçilmek” ya da “iki Ömer’den birinin Din’e hizmet etmesini” 

dilemek… 

Kudret Yurdunda ise “EMR” irade ile zaten gerçekleşmiştir. 

Bir sevdiğim büyüğümün dediği gibi “sana” ne düştü bu yazıdan derseniz: 

“M” ler’ki ben de bunlardanı“M”. Hikmete dayalı değerlendirmeler içinde hatta çoğu zaman bunun bile hakkını 

vermeden yaşarız. 

E“N” azı“N”da“N” Efendimizi“N” hadisi“N”i (Dedikodu yapmak ölü kardeşinin etini yemek gibidir) duyar 

duymaz terketti “M” insanların önünden, arkasından, sağından solundan konuşmayı, üretmekten aciz olup, 

yaran“M”ak için şikâyet et“M”eyi 

kusur ara“M”ayı, eksik gör“M”eyi… 

Şükürler olsun bizi bu konuda uya“N”dırıp aydın“N”lata“N”a….. 

“Bilmem bana ne olur size ne olur” diyenin dediği gibi… 

BİRgün “N” gözüyle bakmak her bir Kardeşime “N”asip ola… 

Galatasaraylı 

16 Kasım 2007 
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“Hastalarıma mesaj: SÜT MEKTUBU” 
Seton Medikal Merkezi Genel Cerrahi Göğüs Bölümü Başkanı’nın  Hastalarına mektup şeklindeki “süt” 

hakkında detaylı olarak yazdığı bilgilerin bazı önemli kısımları aşağıda özet şeklinde derlenmiştir: 

• Şaşırabilirsiniz ama dünyadaki pek çok insan kendilerini hasta etmesinden dolayı ya süt içmiyor ya da inek sütü 

kullanmıyor. 

• 1500 makale içinden 500den fazlasıda yazarlar, inek sütünün harika bir gıda olmadığını ve yan etkilerinin mevcut 

olduğunu, bu gıdanın gıda endüstrisi tarafından bizlere “mükemmel gıda” olarak manipüle edilmekte olduğunu 

belirtmektedir. 

• Süt,  yeni doğan yavrunun sütten kesilme zamanı gelip kendi türü için gerçek gıdalarla beslenene kadar anne 

tarafından salgılanan kendi türü için zengin besleyici değeri olan bir besindir. Bundan ne daha fazla ne de azı. 

• Her memeli türünün sütü kendi türünün ihtiyaçları için özel olarak üretilmiştir. 

• Biyokimyacılar ve fizyolojistler ve nadiren doktorlar yavaş yavaş her bir türün kendine has özel gıda ve 

elementlerine sahip olarak gelişmekte olduğunu öğrenmeye başlamışlardır. Buna göre, bizler bir dana gibi çok 

büyük kas grupları ya da yoğun iskelet gelişimine ihtiyaç duymayız. Bizler için esas önemli olan, ileri nörolojik 

gelişme ve hassas nöromüsküler kontrolüdür. Yeni doğan insanın özellikle ihtiyacı olan şey; beyin, omurilik ve 

sinirler için gerekli olan önemli materyallerdir. 

• Süt’ün oluşturduğu rahatsızlıklar hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan çıkan bazı sonuçlar; 

Salmonella, E. Koli, stafilikoksal enfeksiyonların oluşumu incelendiğinde süte kadar uzanmakta. Ekiden tüberkiloz 

hastalığının yaygın oldğu zamanlarda sütün en iyi çiğ gıda olduğu düşünülmekte ve çokça tükeltilmekteydi. 

UCLA’daki yapılan çalışmada 1980-1983 arasındaki salmonella enfeksiyonu görülen tüm vakalar araştırıldığında, 

üçte birinden fazlasında çiğ gıda olan sütün izlerine rastlanmaktadır. 

İngiltere ve Galler’de halen çiğ süt yoğun miktarda tüketilmekte ve süt ile oluşan yaygın hastalıklar 

görülmektedir.Amerika Tıp Birliği Dergisi, insanlarda çoklu-durumlu enfeksiyon serisi patorize olmuş sütteki 

Yersinia enterocolitica ile oluşmaktadır.Finlandiya’daki bir çalışmada şeker hastası çocukların inek sütüne karşı 

yüksek seviyede serum antikora sahip oldukları bulunmuştur. 

Norveç’te 1422 birey 11.5 yıl takibe alınmış ve günde iki veya daha fazla bardak süt tüketenlerde lenfetik 

organlardaki kanser vakaları 3.5 kat daha fazla görüldüğü tespit edilmiş. 

Allan S. Cunningham of Cooperstown’un  yazdığı makalede yer veridiği çalışmasından çıkan sonuç göstermektedir 

ki; Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada’da en fazla et ve süt ürünleri tükenten ülkelerin başında gelmekte ve Japonya, 

Fransa gibi bazı ülkerle de en az tükentenlerden ve Japonya’dan Amerika’ya göç eden kişiler incelendiğinde hastalık 

modellerinde, lenfoma frekansında artışta ve “genetik korunmada” eksiklik gözlemlenmiştir.Sonuçta, Dr. Kradjan 

hastalarına ve tüm insanlara şöyle seslenmekte: 

Sağlığınız için süt içmeyin, süt dietinizin besin değerlerini ve güvenliğini azaltmaktadır. Çocukluğumuzdan bu yana 

şartlandırıldığımız, “süt doğanın mükemmel besinidir” düşüncesinin değişmesi belki zor olacaktır ama size garanti 

ederim böylece, hem de bir şey harcamadan daha sağlıklı olacaksınız. Ne kaybedersiniz ki? 

Kaynak: http://www.notmilk.com/kradjian.html 

Çeviri: AylinER 

 

http://www.notmilk.com/kradjian.html
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Biyolojik işleyişte beyin kalbe itaat ediyor 
Kronik, iyi yönetilmeyen, olumsuz duygulara bağlı stresin kanser ve kalb hastalıklarına yol açma riski, sigara 

kullanımı, yüksek kolesterol ve hipertansiyona kıyasen altı misli daha fazladır. Yaptığı işten memnun veya tatmin 

olamama da, kalb krizi için önemli bir risk faktörü olarak gösterilmektedir. 

Kalb atım hızı değişkenliği 

Kalb aktivitesinin kontrol ve tanziminde kullanılan dört yoldan biri olan otonom sinir sistemindeki sempatik 

sinirlerden gelen uyarılarla, kalb atım hızı ve böbreküstü hormonlarının salgılaması artırılır. Parasempatik sinirlerden 

gelen uyarılarla ise, kalb atım hızı yavaşlatılır. İkisi arasındaki denge ve uyum, kalb sağlığı açısından son derece 

önemlidir. 

Zamana bağlı olarak nabız atımları desenlerinde gözlenen değişmeler, beyin ve kalb arasındaki dengenin anahtar bir 

ölçüsüdür. Kalb atım hızı değişkenliği (heart rate variability-HRV), sinoatrial düğümdeki (kalbde elektrik akımı 

üretilmesinde vazifeli sinir hücreleri topluluğu) elektrik uyarılarının sağlıklı düzenlenip düzenlenmediğine işarettir. 

HRV parametresi, beyinden kalbe ve kalbden beyine giden düzenleyici sinyallere kalbin cevap verme kabiliyetini 

ölçmeye yarayan bir pencere oluşturduğu için, son yıllarda, kalb atım ritimlerinin değişiklik yüzdelerinin anlaşılması 

önem kazanmıştır. HRV ölçümü, bir saatlik ölçme ve analiz yapan takogramlar aracılığıyla yapılır. 

Normalda HRV parametresi, insanın değişen durumlara kalbinin uyumu için gerekli kalb atım hızının cevap 

verebilme kapasitesidir. Stres, öfke, aşırı sevinç, panik gibi durumlarda, bu kapasitedeki azalıp artmalar, kalbin uyum 

kabiliyetini bozmakta, azaltmakta ve neticede sistemin çökmesine sebep olabilmektedir. Maddî veya hissî sebeplerle 

azalmış HRV değişkenliği, aritmik kardiyak ölümün, myokardial enfarktüsün, atherosklerozun hızlı gelişmesinin ve 

kalb yetmezliğinden ölümün önemli bir ön habercisidir. 

HRV değişkenliği azalmış hastalar, HRV değişkenliği normal ve yüksek olan hastalara kıyasen daha erken ölebilirler. 

Ayrıca HRV değişkenliği normal denge sınırları içinde seyretmiyorsa, o kişilerin de âni bir kalb krizi ile hayata veda 

etmeleri oldukça yüksek bir ihtimaldir. 

Biyolojik işleyişte beyin kalbe itaat ediyor 

Kalb atım hızındaki değişme ritmlerinde uyum yakalandığında, kişinin beyninde üretilen alfa veya daha düşük 

frekanslı dalgalar da, kalbin ritmlerine eş zamanlılık (senkronizasyon) gösterecek şekilde uyum sağlamaktadır. Bir 

başka ifadeyle, kalb ritimlerindeki uyum ile kalb-beyin arasında, âhenkli işleyiş ve mükemmel bir bütünlük vardır. 

Yapılan araştırmalar, yaratılışta, beyin aktivitesinin kalbin aktivitesine senkronize olacak şekilde programlandığını 

göstermiştir. Mesela embryonik gelişmede beyin kalbe tabii olmaktadır. Çocuk anne karnında gelişirken, önce beyin 

değil, kalb gelişmektedir. Beynin gelişmesi, çocuk bir yaşına gelinceye kadar ancak tamamlanmaktadır. 

Son araştırmalara göre, kişi niyet edip hislerini değiştirdiğinde, otomatik olarak kalbden beyine giden sinir 

uyarılarının kalitesi de değiştirilmektedir. Bir başka ifadeyle, kişinin psikofizyolojik durumu, dengeli ve olumlu ise, 

kalbin HRV ritimleri de, buna paralel olarak âhenkli olmakta ve sonuçta beyindeki elektrikî faaliyetler, kalbde oluşan 

bu uyum ve dengeye tabi (senkronize) olmaktadır. 
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Yapılan araştırmalar, insanların hayatlarının yüzde seksen ile doksanını, otomatik ve mekanik şekilde yaşadığını 

(şuurane, akıl ve mantık kontrolünde değil), gündelik hayat içinde çoğu kararlarını ve faaliyetlerini şuursuz şekilde, 

alışkanlıklarına ve şuuraltı yönlendirmelerine göre düzenlediklerini göstermektedir. Duygularımız üzerinde şuur ve 

iradenin kontrolü zayıf, güçlü duygularımızın (tutku veya ihtiras) irademizi ve şuurumuzu kontrol etme ve 

yönlendirme kapasitesi ise çok fazladır. 

Ülfete ve alışkanlıklara dayalı olarak yürütülen otomatik hayat tarzının, şuurane ve irade merkezli bir hayat sürmeye 

fıtrî baskınlığı, duyguların (bilhassa tutkuların) akıl ve mantığa karşı fıtrî üstünlüğü vardır. İnsanın bu fıtrî durum ve 

meyelânı, (sağlığı en ideal sürdürebilme noktasından) akıl, mantık ve iradenin kontrolünde şuurane bir hayatın nasıl 

daha çok yaşanabileceği sorusunun cevabını bulmayı, önemli hale getirmektedir. Bu cevabın temelini, kalbin ve 

gönlün eğitimine (günlük dildeki ifadesiyle duygusal zekanın eğitimine) öncelik ve ağırlık vermek oluşturur. 

Duyguları ve tutkuları dikkate almayan, hatta göz ardı eden, akılcılığa dayalı eğitim âcilen terk edilmelidir. Buna 

karşılık, kalb ve duygulara önem veren, aklın ve mantığın duygulara yardımcı olup yol gösterdiği bir eğitim ve hayat 

felsefesi benimsenmelidir. 

 

Ruhani Açıdan Cerrahi Yan Etki 
Kaynak: Greg Miller http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/10-02.html?etoc 

Çeviri: Mehtap YAZICIOĞLU 

Birçok inançtan gelen insanların ortak inancına göre kişisel yaşayışların ötesine geçen bir gerçeklik vardır. 

Bugün, beyin kanseri hastalarıyla yapılan bir çalışma beynin belli bölgelerinin ruhani düşüncenin bu boyutunu 

düzenleyebileceğine işaret etmektedir. Araştırmacılar,  parietal korteksi alınmak üzere ameliyat olan bazı hastaların 

benlik aşımına (self-transcendence) daha yatkın olduğunu görmüştür. 

Bilim adamları giderek artan bir merakla dini inancın kaynağı ve nöral dayanaklarıyla ilgilenmektedir. 

Ancak fazla meraklı medya raporlarının aksine, Tanrı ile ilişkilerini iyice düşünmesi istenen farklı inançlardan 

insanların beyin taramalarında görülmüştür ki bu düşünce beynin belli bir noktasında gerçekleşmemektedir ve bu da 

ruhani düşünce söz konusu olduğunda beynin birçok bölgesinin işin içinde olduğuna işaret etmektedir. 

Bu yeni çalışmada, İtalya’nın Udine Üniversitesi’nden psikiyatrist Cosimo Urgesi ve çalışma arkadaşları farklı bir 

yöntem izlemiş ve tümörleri alınmak üzere ameliyat olacak olan 88 beyin kanseri hastasının geniş çapta kullanılan bir 

kişilik anketini ameliyat öncesinde ve sonrasında doldurmasını istemişlerdir. Bu testin bir bölümü “benlik aşımı”nı 

ölçmektedir. Bu hastalara ,örneğin, zamanı ve mekanı unutturacak aktivitelere kendilerini kaptırma eğilimleri ve 

başka insanlarla ya da doğayla güçlü, ruhani bir bağ hissedip hissetmedikleri gibi sorular sorulmuştur. 

Urgesi ve çalışma arkadaşları, temporal(şakak) ve parietal korteks dahil beynin arka bölgelerinde (posterior) kötü 

huylu tümöre sahip hastaların, frontal (ön) korteksinde tümörü olan hastalardan ortalamanın üzerinde bir benlik 

aşımına uğradığını rapor etmişlerdir. Ayrıca, bu posterior tümör hastalarının benlik aşımının ameliyat sonrası daha 

yüksek oranda olduğu görülmüştür. Ek analizlerin ileri sürdüğüne göre arka paretial korteksin bazı alanlarını 

kaybetmiş olan hastalarının benlik aşımında artış görülmesi oldukça muhtemeldir. 

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/10-02.html?etoc
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/10-02.html?etoc
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Araştırmacılar beynin bu bölgelerinin ruhani düşünceyi kısıtladığını, tümör ve ameliyat dolayısıyla bu bölgelere 

verilen hasarın ise bu kısıtlamayı zayıflattığı sonucuna varmıştır. Yine araştırmacılar frontal (ön) lob tümör 

hastalarının ya da beyni saran mambrandaki tümörün organa zarar verilmeden alındığı bir grup menenjiom 

hastalarının ameliyat sonrasında benlik aşımlarında herhangi bir değişim olmadığını gözlemlemişlerdir. 

Madison, Wisconsin Üniversitesi’nden nörolog, Richard Davidson, bedenin pozisyonu ve yer farkındalığının 

hissedilmesinde arka parietal beyin bölgelerinin de rol oynadığını bildirmiştir. Davidson’a göre bu bölgede oluşacak 

bir hasar bu hissi etkileyebilir, böylelikle zaman ve mekan gerçekliğinin aşımını kolaylaştırabilir. 

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden psikiyatrist Uffe Schjødt’in belirttiğine göre kendisi ve diğer bilim 

adamları, beynin aynı bölgelerinin bir kısmının dua ederken ve meditasyon sırasında aktif olduğunu bulmuşlardır. 

Ancak Schjødt,  yazarların bu hastalarla ameliyatları sonrası daha detaylı bir görüşme yapmak gibi altın bir fırsatı 

kaçırdıklarını da belirtmiştir. “Bu çalışma kişinin dindarlığı, dini uygulamaları ya da ameliyat sonrası mistik 

tecrübeleriyle ilgili ne yazık ki bize hiçbir bilgi vermemektedir.” 

Pennsylvania Üniversitesi’nden nörolog Anjan Chatterjee, cevaplanması gereken birçok sorunun olduğunu, fakat yine 

de büyük bir aşama kaydedildiğini belirtmiştir. 

“Bazen insanlar ruhaniyet ve dini nörolojiyle bağlamakta oldukça şüpheci yaklaşırlar.” “Bu gelişmeler katı 

olan yaklaşımların yumuşatılmasında en çok umut veren gelişmelerdendir”. 

 

Bozuk Devreler 
Bu makale Scientific American Dergisi Nisan 2010 sayısından çevrilmiştir. Sayfalar 28-35 

Yazan: Thomas R.Insel 

Çeviren: Esin Tezer 

Nörobilim; psikolojik rahatsızlıkların altında yatan işlev bozukluğu olan bağlantıları gözler önüne seriyor ve 

psikiyatristleri zihinsel hastalıkların nedenlerini yeniden düşünmeye zorluyor. 
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ANAHTAR KAVRAMLAR: 

■Depresyon gibi zihinsel bozukluklar, göstermelik beyin hasarı göstermediklerinden; onların uzun zamandır 

tamamiyle psikolojik süreçlerden geldikleri düşünülüyordu. 

■Nöral imajlama; zihinsel işlemden geçirmeyle alakalı beyin yapılarının bir devresi ile birlikte anormal bir 

aktivitenin pek çok zihinsel bozukluğun asıl nedeni olduğunu gözler önüne seriyor, fiziksel fonksiyon bozukluğu 

zihinsel semptomların ilk kez görünür olmalarına neden oluyor. 

■Zihinsel bozuklukların biyolojisini anlama; bir devredeki işlev bozukluğunun kaynağını aydınlığa kavuşturur, 

teşhise objektif metodlar sağlar ve hedeflenmiş tedavilere yöneltir. 

Tıbbın birçok alanında, tarihsel olarak doktorlar problemin kaynağını ele alan bir tedaviyi çözmeden önce hastanın 

hastalığının altında yatan neden hakkında birşey toplamaya çalışmışlardır. Bununla birlikte, geçmişte zihinsel veya 

davranışsal bozukluklara gelindiğinde fiziksel neden algılanabilir değildi. 

Böylelikle problem, doktorlar tarafından uzun zamandır yalnızca ‘’zihinseldi’’ ve psikolojik terapiler taklit 

edildi.Bugün modern biyoloji, nörobilim ve genom bilimine dayanan bilimsel yaklaşımlar neredeyse bir asırlık olan 

tamamiyle psikolojik teorileri değiştiriyor, zihinsel hastalıkların tedavisine yeni yaklaşımlar sağlıyor. 

Yakın zamanda ‘’zihinsel’’ olarak tanımlanan pek çok hastalığın şimdi biyolojik bir nedene sahip olduğu biliniyor: 

Örneğin Otizm nöronlar arasındaki bağlantılardaki anormalliktir, çoğu kez genetik mutasyonlara atfedilir. Şizofreni 

şimdi bir gelişimsel beyin rahatsızlığı olarak görülmektedir. 

Buna rağmen; halk ve hatta klinik çalışmalarda uzmanlaşmış hekimler depresyon, obsesif-kompulsif rahatsızlık 

(OCD) veya post-travmatik stres rahatsızlığı (PTSD) gibi belirli diğer zihinsel rahatsızlıkların da beynin fizyolojik 

rahatsızlıkları olabileceğini kabul etmekte güçlük çekiyorlar. Böyle zihinsel rahatsızlıkları anlamanın bu kadar 

zamandır tıbbın diğer alanlarının gerisinde kalmasının ana nedeni; Parkinson hastalığı veya zararın görülebilir olduğu 

bir felç sonucunda olan klasik nörolojik hastalıklar benzerinden farklı olarak zihinsel rahatsızlıkların beyinde göze 

çarpan lezyonlar tarafından işaretlenmemesidir, fiziksel neden hâlâ belirgin değildir. 

Bununla birlikte; kullanılan beyinde haritalandırma fonksiyonu için olan en yeni imajlama teknolojileri, hiçbir 

gözlemlenebilir hücre kaybı olmasa bile problemlerin içindeki aktivite seviyeleriyle veya beyin bölgelerinin 

arasındaki iletişimle tespite olanak sağlıyorlar. Nöroimajlama beynin kara kutusunu açtı. 

Böylelikle, zihinsel rahatsızlıklar ilk kez beynin uzak bölgeleri arasındaki bağlantılardaki anormallikler veya bazı 

durumlarda aktivitesi normal senkronize olan beyin bölgelerinin koordinasyon problemleri olarak çalışılabilirler. 

Normal zihinsel operasyonları gerçekleştiren, birlikte fonksiyon gösteren beyin bölgeleri, elektriksel devreler benzeri 

gibi düşünülebilirler. 

Ve en son araştırma, bozuk olan tüm devrelerin de temelinde pek çok zihinsel rahatsızlıkların yatabileceğini 

göstermiştir. Her bir rahatsızlığın ‘’devre diyagramı’’ veya haritasının detayları hâlâ gün ışığına çıkmaktadır. Fakat 

bu yeni görüş psikiyatrideki sismik değişimleri şimdiden göstermekte, zihinsel hastalıkların deneysel teşhisine daha 

fazla yol açmakta ve tedavinin daha etkili biçimlerini gösteren, onların altında yatan nedenleri anlamayı 

sağlamaktadır. 
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Yüksek aktivite haline mi takılıp kaldınız? 

Depresyon, zihinsel rahatsızlığın biyolojisini anlamada yapılan hızlı gelişimin belki de en iyi örneğini göstermektedir. 

Önemli bir depresif rahatsızlık, depresyon resmi tanısal tabiri; Amerikalıların yüzde 16’sını potansiyel olarak iş 

kaybına, madde bağımlılığı ve intihara yönlendirerek etkilemektedir. 

O, gelişmiş bir dünyada 15 ila 44 yaş arası insanlar arasında medikal yetersizliğin en önde gelen neden olduğu en 

yaygın hastalıklardan da bir tanesidir. Semptomlar yalnızca derin çaresizlik hissiyle olan zayıflık ve umutsuzluğu 

bünyesinde bulundurmakla kalmayıp; iştah kaybı, uyku rahatsızlıkları, kabızlık ve bazen endişeyle karışık bitkinlik 

gibi bir dizi fiziksel semptomları da bulundurmaktadır. 

Depresyon; bağışıklık sistemini ve multi-hormonal sistemleri ve bir kişinin kardiyovasküler rahatsızlığı riskini altüst 

etmekle bilinir. Ancak vücut üzerindeki yaygın etkilerine rağmen depresyon; temelde bir beyin rahatsızlığıdır. Ve 

beynin içinde Prefrontal Korteks’teki (PFC) ‘’bölge 25’’ olarak adlandırılan küçücük bir bölge, depresyonun altında 

yatan devre için en önemli yer olarak hatırı sayılır ölçüde bir öneme işaret etmektedir. İşaretlenen ‘’bölge 25’’, insan 

beyninin klasik 1909 atlasında korteksin çeşitli bölgelerini rakamlara ayıran Alman bir nörolog Korbinian 

Brodmann’dan gelmektedir. 

Geçen 100 yılda bu beynin önünde derin orta hatta duran ulaşılması zor bölge, az bir dikkat çekmiştir. Fakat son on 

yıldan fazladır onun depresyondaki kritik rolünün keşfi, bölge 25’i klinik nörobilimadamları arasında yüksek faizli 

bir gayrimenkule çevirmiştir! 

Örneğin Helen Mayberg ve Emory Üniversitesi’nden çalışma arkadaşları, bölgenin depresyonda aşırı derecede aktif 

olduğunu ve neredeyse tüm tedavi şekillerinden sonra, tedaviden psikoterapiye semptom ilerlemesinin aynı bölgede 

azalmış aktiviteye eşlik ettiğini göstermiştir. Diğer ipuçları da bölge 25’in depresyonda çok önemli bir role sahip 

olduğuna işaret etmektedir. 

Bölge, nörotransmitter serotonin’in miktarını nöronlara elverişli kılan serotonin taşıyıcılarıyla son derece zengindir. 

Pek çok antidepresan tedavilerinin bu taşıyıcılar üzerinde nöral sinyallemeyi serotonin aracılığıyla arttırarak hareket 

ettiğine inanılmaktadır. 

Zihinsel Sağlık Ulusal Enstitüsü’ndeyken Lukas Pezawas, Andreas Meyer-Lindenberg ve çalışma arkadaşları 

bunalımda olmayan 100’den fazla hastanın beyin taramalarının üzerinde serotonin taşıyıcı geninin ‘’kısa’’ ve ‘’uzun’’ 

varyasyonlarıyla karşılaştırma yapmak için çalıştılar ve deneklerin beyinlerinde yalnızca tek bir tane, fakat tutarlı bir 

farklılık buldular. 

Taşıyıcı proteinin daha az üretilmesine neden olan ve daha yüksek depresyon riski görüldüğüne inanılan bu genin 

kısa varyasyonuyla olan katılımcılar, bölge 25’de beyin doku miktarını azalttılar. Daha da fazlası, kısa-varyantlı 

deneklerde bölge 25’in aktivitesi Amigdala gibi korteks-altı bölgelerdekinden itibaren fonksiyonel olarak bağlı 

değildi. 

Bu çalışma ve diğerlerinin sonucunda nörobilimadamları, şimdi depresyonu; iştah, uyku, ve enerjideki değişiklikleri 

etkileyen Hipotalamus ve Beyin Sapı, endişe ve ruh halini etkileyen Amigdala ve İnsula, hafızayı işlemden geçirme 

ve dikkat için kritik olan Hipokampus, ve içgörü ve kendine güvene aracılık eden Frontal Korteks’in kısımları da 

dahil, bölge 25’deki geniş ağı aksatan, anormal aktiviteye yolaçan bir devre bozukluğu olarak düşünüyorlar. 

Sonuç olarak beyin; durmaksızın duyusal girdileri birleştiren ve yanıtları koordine eden, bilgiyi işlemden geçiren bir 

organdır. Devre analojisini genişletmek için bölge 25’in; korku, hafıza ve kendine güven için diğer beyin 



 
152 

 

merkezlerinin aktivite seviyelerini algılayan ve ayarlayan geniş bir ağın yöneticisi olarak hizmet ettiğine 

inanılmaktadır. İşlevi bozuk bir bölge 25, böylelikle diğer merkezlerin aktivitesini koordine etmeyi aksatabilir. 

Bu sebeple bilgiyi işlemden geçirme, iç ve dış dünyanın bozuk olarak değerlendirilmesine yönlendirerek etki altında 

kalınmış olmaktadır. Eğer bu kavrayış doğruysa; bölge 25’in ateşlenmesinin yeniden ayarlanması, bu aşağı yöndeki 

her bir merkezi yatıştırmalıdır, dolayısıyla depresyonun semptomları azalır. Gerçeği söylemek gerekirse Mayberg, o 

direkt elektrik uyarımının bölge 25’in yakınında bu düğümün aktivitesini azalttığını ve standard terapilere yanıt 

vermeyen insanlarda iyileşmeye yöneltebileceğini göstermiştir. 

Eğer bölge 25, bir bilgisayar gibi beynin anormal aktivitenin döngüsünde takılı kalmasına yolaçabilirse; o zaman 

tedavinin amacı, donmuş hale gelen bir bilgisayarın ‘’yeniden başlatılmasına’’ benzeyebilir. Aynı prensip diğer 

zihinsel bozukluklara da uygulanabilir, bilhassa dikkatsiz bir gözlemleyiciye bile hastanın anormal düşünceler ve 

davranışlar çemberinde mahsur kalıyormuşcasına gözüktüğü obsesif-kompulsif bozuklukta (OCD’de). 

Bitmek bilmeyen tekrar 

Daha önceki zamanda obsesif-kompulsif bozukluk, ruhsal çatışmanın yolaçtığı prototipik nevroz olarak addedilmişti 

ve psikoanaliz tedavisi için idealdi. OCD’li insanlar zorla giren tekrar eden düşüncelerden (obsesyonlardan) acı 

çekerler ve basmakalıp (stereotip) tekrar eden alışkanlıkları (dürtüleri) yapma ihtiyacı ile güçsüz kalabilirler. 

Bazı insanlar kendilerinin mikroplu olduğunu düşünebilirler ve devamlı bir şekilde aşındırma sadedinde 

yıkayacaklardır. Diğerleri, bazı sorumlulukları gerçekleştirmek için ‘başarısız olmuşluk’ duygusuna sahiptirler ve 

evden ayrılmadan önce sobayı veya musluğu veya kapı tokmaklarını defalarca kontrol etme ihtiyacı duyacaklardır. 

Bu durumda olan insanlar genellikle düşüncelerinin mantıksız olduğunun farkına varırlarken, ne takıntıları ne de 

dürtüleri kontrol edemezler ve ciddi durumlarda tamamen elverişsiz hale gelebilirler. OCD’li hastalar semptomlarını, 

onlar sanki gönüllü kontrolün altında olan fiziksel hareketler değilmiş gibi çoğu kez ‘’zihinsel tikler’’ olarak tasvir 

ederler. 

Aslında OCD’li pek çok insan, saplantı haline gelmiş düşünceler olduğu gibi gerçek tiklere de sahiptir. Pek çok 

nörobilimadamı, hareketin çeşitli halini başlatan ve koordine eden merkezler olan Bazal Gangliya gibi beyin 

alanlarını Korteks’e bağlayan beyindeki düğümler dizisinin hareket düzenine yolaçtığına inanıyor. 

Motor tiklerde görülen gönüllü olmayan hareketler veya daha dramatik bir biçimde Huntington hastalığındaki 

hareketler, çoğu kez Bazal Gangliya’dan kaynaklanan bu devredeki anormal aktiviteyi yansıtır. OCD’li hastaların 

nöroimajlama çalışmaları; karar verme gibi karmaşık görevlerle ilişkili olan Orbitofrontal Korteks, Bazal 

Gangliya’nın içindeki Ventral Caudate Nükleus ve duyusal bilgiyi yayan ve birleştiren Talamus’u kapsayan bitişik 

bir düğümde anormal aktivite keşfetti. 

OCD’de bu devredeki aşırı çalışmanın ispatı sadece nöroimajlama araştırmasından değil; daha fazlasından 

gelmektedir. OCD’li pek çok kişi tedaviyle, davranış terapisi veyahut ilaç tedavisiyle semptomlarda derin bir azalma 

bildirmişlerdir ve bu semptom iyileşmesi Orbitofrontal Kortikal aktivitedeki bir azalmayla durmaksızın devam eder. 

İlaç tedavisi veya davranış terapisine yanıt vermeyen hastalarda aslında Orbitofrontal Korteks’in Caudate’den 

bağlantısını kesme, ya aksonları ya da onları bağlayanı veyahut dokular arasındaki elektriksel aktiviteyi tutarak 

kesme de şiddetli OCD’nin semptomlarını azaltır. 
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Bir beyin devresi içindeki bağlantıları fiziksel olarak değiştirmeden meydana gelen böyle bir belirgin etki; zihinsel 

bozuklukların semptomlarının belirli bir devrenin fonksiyon bozukluğundan kaynaklanabileceği prensibi için kuvvetli 

ispatı sunmaktadır. 

OCD’deki orijinal devrenin işlev bozukluğunun ve diğer zihinsel bozuklukların altında yatan neden ayrı bir sorudur 

ve karmaşık cevaplara sahip olabilir. Bazı durumlarda, önceden varolan bir savunmasızlık bulunabilir. Yüksek 

kolesterol veya yüksek kan şekeri yatkınlığının ailelerde olması gibi, bireysel genetik varyasyonlar da beynin gelişimi 

ve işleyişini etkileyebilirler. 

Diğer karmaşık sağlık bozukluklarında olduğu gibi genetik bir savunmasızlık; her nasılsa tek başına hastalığı 

oluşturmaz, çevre ve deneyimler çoğunlukla genetik varyasyonlarla etkileşir ve bazı insanlarda hastalığa yolaçabilir, 

fakat hepsinde değil. Beynin kişisel biyolojisinin bozuk devrelere neden olması veya kötüleşmesinin deneyimlerle 

etkileşebileceğinin bu kabulü, bilhassa travmanın akıbetini anlamada yardımcıdır. 

Korkuyu öğrenmeme 

Post-travmatik stres bozukluğu, savaştan dönen gazilerin en bilinen dertlerinden bir tanesidir. Daha önce Savaş 

Nevrozu veya Savaş Bitkinliği olarak adlandırılan; şimdi belirli travmatik olaya geriye dönüşler, kabuslar, yüksek 

uyanıklık hali ve uyku bozukluğu gibi rahatsız edici olan, zorla araya giren düşünceleri içine alan endişe bozukluğu 

olarak sınıflandırılmıştır. 

Bozukluk, tecavüz veya terörizm ve hatta otomobil kazalarındaki gibi sivil şiddet kurbanları olan gazi olmayanlarda 

da artan bir şekilde farkedilmiştir.İlk bakışta PTSD, anormal beyin devresinin neden olduğu bir bozukluk olma 

ihtimali bulunmayan olarak gözükebilir. Adı bile belirli bir travma gibi dışarıdan gelen bir olayın nedenini 

açıklamaktadır. 

Bozulmuş uyku ve artan uyanıklık gibi semptomlar travmatik bir deneyimden hemen sonra beklenmektedir ve pek 

çok kişi için zamanla doğal olarak unutulur giderler.Oysa PTSD, travma kurbanlarının yüzde 20’sinde haftalar ve 

aylar sonra ilerler. Esas itibariyle; yoğun korku reaksiyonlarını, hatıraları veya orijinal travmanın diğer hatırlatıcı 

işaretini, Akut Stres tepkilerini deneyimlemeye devam ederler. 

Psikoterapide, korkuyu azaltma süreci yoketme olarak adlandırılır. Bu; belirli biçimde, belirli bir travma-bağlantılı 

hatıra veya işarete tekrarlanmış açığa çıkarma aracılığıyla, aksi sonuçlar olmadan bir hastanın o işareti otomatik 

olarak son derece şiddetli bir korku tepkisinden ayırabilmesi ve ona yeni bir nötr tepkiyi öğrenebilmesi manasına 

gelmektedir. Böylelikle PTSD, yoketme bozukluğu olarak düşünülebilir. 

Ve iyileşme, ister doğal ister terapi aracılığıyla olsun; yeni öğrenme gerektirir. Yakın zamandaki hayvanlar ve 

insanlar üzerindeki çalışmaların kanıtı, fonksiyon dışı bir devrenin yoketmeyi daha zor başarabileceğine, kişiyi 

PTSD’nin ilerlemesine karşı savunmasız bırakabileceğini ileri sürmektedir. 

Korku için beyindeki anahtar merkezler, Amigdala ve Stria Terminalis Nükleus olarak adlandırılan hücrelerin bitişik 

topluluğudur.Bu bölgeler, korkunun aslında tüm semptomlarını harekete geçirir: Kalbin hızlı atması, artan terleme, 

donma ve abartılan ürkme tepkileri. Amigdala; sinir hücreleri, otonom fonksiyonlar ve önbeyindeki motivasyon, 

karar verme ve belirli uyarıcının göze çarpmasını etkileyen beyin sapındaki uzun, ince aksonları yansıtmaktadır. 

Fakat eğer Amigdala korkunun motoruysa; beyindeki birşey, şartlar değiştiğinde onu kapamak için sorumlu olmalıdır 

ve korku artık önemli veya üzerinde durulan değildir. 
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Porto Riko Üniversitesi’nden Greg Quirk  ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan çalışmalar, kemirgenlerin 

Prefrontal Korteks’inin içerisindeki Altlimbik bölge olarak bilinen küçük bir alanın korkuyu yoketme merkezi 

olduğunu göstermiştir. Hayvanlara belirli bir uyarıcıdan korkmayı öğrettikten sonra ve daha sonra yoketme eğitimini 

kullanarak (hayvanlar böylelikle korkuyu yenebilirdi), Quirk’in grubu Altlimbik alandaki aktivitenin yoketme 

esnasında Amigdala üzerinde frenleme görevini yaparak arttığını keşfetti. 

Altlimbik’teki hücrelerdeki deneysel mikro-uyarım, korkunun üstesinden gelmede eğitilmemiş hayvanlarda bile 

yoketmeye yolaçar görünmektedir. Daha da fazlası; bu küçücük Prefrontal bölgedeki nöral fonksiyonun bloke 

edilmesi, eğitilmiş hayvanlardaki yoketmeyi bu beyin bölgesinin korkuyla başa çıkmak için aktivite olduğunu ileri 

sürerek azaltır. PTSD hastalarındaki nöroimajlama çalışmaları sıçanın Altlimbik bölgesiyle karşılaştırılabilir 

Ventromediyal Prefrontal Korteks’teki (vmPFC) anormal aktiviteye işaret etmektedir. 

Beş farklı çalışma, travma-bağlantılı işaretlere maruz kaldığında PTSD’li olan insanların vmPFC’de azalmış aktivite 

gösterdiklerini göstermiştir. Onlar PTSD’li olmayan travmaya maruz kalmış kontrol denekleriyle bağıntılı olarak 

daha küçük vmPFC’ye de sahiptirler. Gerçekten de, sağlıklı gönüllüler çalışmasında Massachusetts General 

Hastanesi’nden Mohammed Milad ve onun çalışma arkadaşları yakın bir zamanda bu bölgenin kalınlığının korku 

hatıralarını bastırmak için olan kapasiteyle direkt olarak teşhis-bağıntılı olduğunu bilmişlerdir. 

Elizabeth Phelps ve onun New York Üniversitesi’ndeki çalışma arkadaşları, kemirgenlerde olduğu gibi insanlarda da 

bu yoketme öğrenisinin vmPFC aktivitesinde bir artış olduğunu ve Amigdala aktivitesinde bir azalma olduğunu 

göstermişlerdir. Nöroimajlama, bir hastanın zor durumlara olan tepkisinin değiştirilmesinin üzerinde duran konuşma 

terapisi biçimi olan kavramsal-davranışsal terapi aracılığıyla ilerlemeler için biyolojik temeli tanımlamaya 

başlamıştır. 

İmajlama; Hipokampus’un durum bağlama için ve Dorsolateral Prefrontal Korteks’in hoşgörmek ve korkunun 

üstesinden gelmeyi öğrenme için önemini göstermektedir. Çünkü Dorsolateral Prefrontal Korteks, Amigdala’ya 

direkt olarak bağlanmamaktadır, oysa vmPFC, onların arasında kavramsal tedavi için yeni öğrenme ve iyileşmeyi 

yapmaya izin veren kritik bir bağlantı olarak düşünülmektedir. 

Temel değişiklikler 

Depresyonlu insanların tedavisindeki çalışmalardan tanımladığım örnekler, OCD ve PTSD, tümü, beynin birbiriyle 

bağlantılı bölgelerinin aktivitesi ve anormal davranış ve bu bozuklukları tanımlayan duygular arasında bir korelasyon 

olduğunu iddia etmektedir. Her bir durumu, sürpriz olmayan bir şekilde Prefrontal Korteks kapsamaktadır. 

PFC; laboratuar hayvanları üzerinde çalışmak için zor olan, fakat bizi insan yapan şeyin merkezi olduğunun 

izlenimini uyandıran, diğer memelilerde daha az gelişmiş bir beyin bölgesidir. Bilimadamlarının en iyi tahmini, 

PFC’nin beyin için bir uçtan bir uca bir yönetici olarak davranmasıdır ve o, en karmaşık hedeflerimizin ve 

motivasyonlarımızın işlemden geçirildiği, böylelikle kararları verdiğimiz ve gelecek için plan yaptığımız yerdir. 

Gerçi, tanımlanan her bir bozuklukta farklı PFC yapısı ve farklı bağlantılı bölgeler ilişkili gözükmektedir. 

Bu örneklerin ötesinde, Şizofreni’deki Dorsolateral Prefrontal Korteks’te anormal aktivitede çıkış görülmüştür ve 7 

ila 12 yaş arası tüm PFClerde Gecikmiş Olgunlaşmada Dikkat-Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu görülmüştür. Bu 

korelasyonlar ilgi uyandırıcı olsa da; daha ileriki araştırma, beynin aktivitesinin hangi hallerinin bu ve diğer zihinsel 

bozuklukların temelini oluşturduğunu açık olarak belirlemek için gerekmektedir. 
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Verilen bozukluk için bir risk oluşturabilen genler hakkındaki veri de, ilişkili olan fizyolojik mekanizmaları çözmeye 

yardım edecektir. Zihinsel hastalığın altında yatan beyin devre bozukluklarını belirleme becerisi, teşhis ve tedavi için 

geniş içeriğe sahip olabilir. Halihazırda zihinsel hastalıklar pek çok durumda çakışabilen semptonlarıyla 

sınıflandırılmışlardır ve herhangi belirli biyolojik kanıtla bağlantılı değildirler. 

Beyin fonksiyonuna dayanan bozuklukları yeniden sınıflandırma, biyomarker’lara dayalı teşhis bağlantılı bir sistemi, 

beyin aktivite modellerini veya kimyasal veya duruma yapısal değişiklikleri açığa vurabilir. Kolesterol kan testleri 

veya prostat-belirli antijen düzeyleri ve elektrofizyoloji ve imajlama taramaları gibi fizyolojik ölçümler tıbbın 

tamamında kullanılmaktadır, zihinsel bozukluklar daha büyük hassasiyetle teşhis edilebilir ve ayırıcı biyolojik 

işaretleyiciler tarafından mümkün olduğunca önce belirlenir. 

Şu anda Şizofreni’yi teşhis etmenin belirleyici kriteri; daha önce kalp krizinden acı çeken bir kişi tarafından kalp 

rahatsızlığının belirlenmesi gibi, psikozun bir kısmıdır. Beyin bozuklukları için davranışsal ve duyusal semptomlar, 

devredeki bir fonksiyon bozukluğunun son zamanlardaki gözükmeleri olabilir ve semptomlar, telafi edici 

mekanizmalar artık daha fazla kâfi gelmediklerinden hemen gözükebilirlerler. 

Parkinson’da, gözlemlenebilir semptomlar sadece Substantia Nigra’daki dopamin üreten hücrelerin yüzde 80’i 

bozulduktan ortaya çıkar.Huntington’da, motor problemler Bazal Ganglia’daki nöronların yüzde 50’si yoklolduktan 

sonra belirgin hale gelir. Müdahaleler bozukluğun doğasına dayanacaktır. 

Devre fonksiyonu çalışmaları yalnızca Duyusal-davranışsal terapi gibi belirli tedavilerin işe yaradığını değil; beyin 

aktivitesini değiştirerek işe yarayabileceklerini ve bu kavrayışlar varolan terapi tekniklerini geliştirmek için 

kullanılabilir. Şimdiki pek çok antidepresan ve antipsikoz tedaviler de etkilidir, fakat 40 yıl önce mevcut olan 

ilaçlardan daha fazla değil. 

Depresyonun altında yatan beynin psikolojik işlev bozukluklarının daha iyi bir anlayışı, büyük ihtimalle daha 

hedeflenmiş ve tedavi edici tedavilere yöneltecektir. Belki de beyin devre bozuklukları olarak zihinsel bozuklukları 

ele almanın en yakın sonucu bu hastalıkların genel algılanmasını değiştirecektir. Farklı jenerasyonlarda, zihinsel 

hastalığı olan insanlar çılgın, tehlikeli, zayıf iradeli olarak damgalanmıştır veya kötü anne-baba tarafından kurban 

edilmişlerdir. 

Bilim bunun hiçbirini desteklememektedir. Zihinsel bozukluklara bir bilimsel yaklaşım, bu hastalıklarla boğuşanlar 

için tam onayı ve hakettikleri yüksek kalitede bakımı almalarına izin verebilir. Bilimsel bakış açısından, psikiyatride 

meydana gelmeye başlayan şey için tıpta bir benzer olanını bulmak güçtür. 

Bu alanın zihinsel temeli, sübjektif ‘’zihinsel’’ fenomene dayanan bir disiplinden bir diğeri olan nörobilime yön 

değiştirmektedir. Gerçekten de; bugünün gelişen bilime-dayanan anlayışı ve tedavisi, korunma çaresini galiba kökten 

değiştirecek ve dünya çapında milyonlarca insana gerçek ve kalıcı bir çare getirecektir. 
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Süperbilgisayar anı düğmelerini bulmak için biyokimyasal harita 

çıkarıyor! 
 

Saatinizin alarmını kapamaktan, kahve makinanınızı çalıştırmaya, arabanızı çalıştırmaktan, gece ışığı söndürmeye 

kadar “düğmeler” hayatımızın bir parçası… Araştırmacılar, yaşayan bir hücre içerisinde gün boyunca 

kullandığımızdan daha fazla olası düğme kalıplarını katalogladılar. 

Amerika,Virginia Tech. Bilgisayar Bilimi Doç Dr.Naren Ramakrishnan ve National Centre for Biological 

Sciences’da (NCBS) çalışan Upinder S. Bhalla ile birlikte hücrelerin biyolojik fonksiyonlarını desteklemek için 

binlerce düğme ürettiklerini buldular!… 

Bhalla: “Hücreler, ne çeşit bir hücre olacaklarını belirlemede, mesela deri hücresi, ya da mi yoksa kan hücresi 

gibi, strese karşı cevap veririken, ve diğer hücrelerle iletişim içindeyken düğmeleri kullanırlar. Düğmenin 

durumu yani açık ya da kapalı olması, tıpkı bir bilgisayarın hafızasında 0 ya da 1 bit depolaması gibidir. 

Gerçek biyolojik düğmeler oldukça karmaşık ve pek çok çeşitli şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, biz bu 

çalışmamız ile bu düğmelerin nasıl çalışabileceğini olası en basit yollarla gösterdik.” 

Bhalla, biyokimyasal modelleme ağı ve simulasyonu gibi geniş ilgi alanına sahip bir bilgisayar nörobilimcisi ve bu 

çalışmayı yapanlardan diğer isim olan bilgisayar bilimcisi Ramakrishnan, rakamsal simulasyon ve data çalışmaları 

hakkında uzmanı. Bu iki bilim insanı, hücrelerin düğmeleri pek çok yolla nasıl kullanıp, uyguladıklarını bulmak için, 

Virginia Tech Sistem X adlı süperbilgisayarını kullanmaya karar veririler. 

Ramakrishnan çalışmaları ile ilgili şunları açıklamakta: “Bizim bu çalışmada Sistem X’i kullanmamız tıpkı bir 

tamircinin ya da bir çocuğun yararlı bir şey yapabiliyor mu diye bazı şeyleri bir araya getirmesi gibi bir şey… 

Biz, her biri bir kimyasal reaksiyon olan pek çok “yedek parça!” aldık ve her birini birbirine bulduğumuz her 

yolla bağladık ve bu şaşırtcı sayıda yapay olarak oluşturulan ağın aslında düğmeler olduğunu keşfettik!.” 

Araştırmacılar, düğme davranışı gösteren 4.500 reaksiyon ağ topolojisi ya da yaklaşık %10 oranında denemiş 

yapılanış-konfigürasyon bulduklarını açıklarlar. Bu araştırmaları, ayrıca, kapsamlı bir biyokimyasal düğme 

“haritası”nı çıkarmaya rehberlik etmektedir. Harita, daha sonra pek çok düğmenin bir “aile-grup” oluşturduğunu yani 

düğmelerin birbirleri ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

Ramakrishnan, evrimin nasıl bir düğme ile değişebiliceğini anlatması açısında bu çalışma çok önemli çıkarımlara 

sahip olduğunu belirtmekte ve Bhalla da açıklamalarına şunu eklemekte: “Tabii ki düğmeden çok hücre mevcut. 

Ancak, düğme ve hafıza en temel davranışlar… Bizim yaptığımız bu düğme kataloglaması ile şimdi daha ilginç 

davranışları mesela karmaşık bilgi işleyişini inceleyebiliriz!.” 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080619203302.htm 

İngilizce’den Çeviren: AylinER 

Herşey açma ve kapamadan ibaret! Bir düğme misali!. Bilgisayar dünyasındaki 0 ve 1… Bir hücre varolup 

olmayacağını açma kapama düğmesi ile belirliyor!… ve canlının evrimsel gelişimi bir düğmenin açık ya da kapalı 

olması ile bağlantılı olabiliyor! Aç-Kapa!.. Var-Yok!.. 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080619203302.htm
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Ayna Nöronlar Fazlasıyla İspatlandı!.. 
 

Pek  çokları, bizleri insan yapanın ayna nöronlar olduğunu düşünmekte… Beyindeki bu hücreler, sadece bir hareket 

ortaya koyduğumuzda değil ayrıca  aynı hareketin başkaları tarafından gerçekleşmesini gözlemlediğimizde de 

ateşlenmektedir. 

 

Nörobilimciler, bu “aynalamanın”  başkalarının zihnini “oku”yabilen ve onlarla empati kuran bir mekanizma 

olduğunu düşünmekteler. Bu bir kişinin acısını hissetmemiz, somurtan birisini gördüğümüzde somurtmamız  ya da 

gülen bir yüzü görüp gülümsememiz gibi… 

Bu konudaki problem, ayna nöronların varlığı konusunda şimdiye kadar sadece şüphe ve dolaylı kanıtların olması 

ancak net bir kanıt bulunmaması idi. Ama şimdi, Curren Biology adlı derginin Nisan 2010 sayısında, Kaliforniya 

Üniversitesi’nden Nörocerrahi, psikiyatr ve Profesörü Dr.Itzhak Fried ve biyodavranış bilimlerinden Roy Mukamel, 

Fried’in laboratuvarında doktorasonrası çalışmasını yapan bir arkadaşı ve onların meslektaşları insan beynindeki 

ayna nöronların ilk defa doğrudan tespit edip, kaydettiler. 

Araştırmacılar, hem tek hücre aktivitelerini hem de çoklu hücre aktivitelerini, ayna nöronların bulunduğu düşünülen 

beynin sadece motor bölgesinde değil, ayrıca görsel ve hafızaya ait olan bölgelerinde de kaydettiler. 

Ayrıca, araştırmacılar ayna nöronların belirli altkümelerinin bir aksiyonun ortaya çıkışı sırasında aktivitelerini 

arttırdıklarını ve bir aksiyon sadece gözlemlendiğinde (observed) ise aktivitelerinde azalma olduğunu belirtmekteler. 

Bu çalışmanın başında bulunan Roy Mukemal şöyle ifade etmekte: “Bir davranışı gözlemlerken hücrelerin ortaya 

koyduğu düşük aktivitenin gözlemleyicinin otomatik olarak aynı davranışını gerçekleştirmesini sınırladığını ve 

bunun da ötesinde, ayna nöronların altkümelerinin, kendi davranışlarımızdan diğer insanların davranışlarını 

ayırt etmeye yardımcı olduğunu varsayıyoruz.” 

Araştırmacılar, Kaliforniya Üniversitesi Ronald Reagan Tıp Merkezi’nde tedavi görmekte olan  21 zorlu epilepsi 

vakasına sahip hastaların beyinlerinden datalarını elde etmişlerdir. 

Hastaların nöbet geçirme durumunu farkedip, olası-potansiyel cerrahi müdahele için kafaiçi derinlikli elektrodlar 

yerleştirmişlerdir. Elektrodların yerlerinin belirlenmesi sadece klinik kriterlere göre olmuştur; araştırmacılar, hastanın 

da rıza ile, aynı elektrodları  araştırmalarını “desteklemek” için kullanmışlardır. 

Deney üç kısımdan oluşmaktadır: Yüz ifadeleri, kavrama, ve bir kontrol deneyi … 

21 hastanın toplamda 1.177 nöron aktiviteleri, hastaların yüz mimik ve kavrama aksiyonlarını hem sergilediklerinde, 

hem de gözlemlediklerinde kaydedilmiştir. Gözlemleme safhasında, hastalar, bir laptopta gösterilen çeşitli fiilleri 

gözlemlerler. Aktivite safhasında, hastalara görselolarak sunulan bir kelimeyi fiile dökmeleri istenir. Kontrol 

deneyinde, aynı kelimeler onlara verilir ama bu sefer bir fiil ortaya koymamaları söylenir. 

Araştırmacılar, nöronların hastanın hem bir faaliyeti gerçektirdiğinde hem de bir faaliyeti gözlemlediğinde nöronların 

ateşlendiğini ya da büyük bir aktivite gösterdiğini tespit ederler. 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/08/ayna.jpg
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Tepkimeyi veren ayna nöronlar, tek hücre seviyesinde tepkime veren aynalamanın gerçekleştiği iki nöral sistem olan 

orta frontal korteks ve orta temporal kortekste yer almaktadır ki bu daha önceleri  maymunlarda bile kayıt 

edilmemişti. 

Bu yeni buluş göstermektedir ki, ayna nöronlar insan beyninde, daha önce düşünülenden çok daha fazla bölgede 

bulunmakta. Eğer değişik beyin bölgeleri değişik fonksiyonlar yerine getirmekte ise —  hareket seçiminde orta 

frontal korteks ve hafıza da orta temporal korteks— araştırma, ayna nöronların  diğer insanların fiilerini zengin ve 

kompleks bir aynalama sağladığını belirtmekte… 

Çünkü ayna nöronlar, hem kişinin bir fiil ortaya koyduğunda hem de o fiili gözlemlediğinde ateşlenmekte. Bu 

“aynalama” diğer insanların duygularının ve niyetlerinin, fillerinin otomatik olarak anlaşılacağı nöral bir mekanizma 

olduğu düşünülmekte. 

“Araştırma, bu eşsiz hücrelerin dağılımının kişinin kendisi ile diğerleri arasındaki bağlamı-ilişkisi daha 

önceleri düşünülenden çok daha geniş-kapsamlı olduğunu göstermekte”, diyor bu araştırmanın uzman yazarı ve 

Kaliforniya Üniversitesi Epilepsi Cerrahi Programı direktörü Roy Fried. 

Mukemal ise şunları ekliyor: “Bu ayna nöronların işlev bozukluğu hastalıklara örneğin otizm, ki klinik işaretler, 

sözel ya da sözsüz iletişimde, taklitte ve başkalarına duyulan empatide zorluklara yol açabileceğini de 

içerebilmekte. Dolayısıyla, ayna nöron sistemini daha  iyi anlamamız, bu çeşit hastalıkların tedavisinde daha 

iyi stratejiler oluşturmamıza yardımcı olabilir.” 

Çeviri: AylinER 

Bu makale http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researchers-make-first-direct-156503.aspx ‘den İngilizce’den 

Türkçe’ye çevrilmiştir. 

 

Zavallı Beyin !. 
Güçlü İldiz 

İnsan biriminin sahip olduğu en önemli zenginlik: Beyin. 

 

Beyin üzerine yapılan hemen her tür çalışma, araştırma ve geliştirme; insanlık adına yapılan en önemli yatırımdır. 

“Amerikalılar uzay çalışmalarına yaptıkları yatırımı keşke beyin araştırmaları için harcasaydı” bu sözü bir 

yerlerden anımsar gibiyim. 

Beyin ile ilgili batılı çalışma gruplarına baktığınızda imanılmaz bir çeşitlilik göze çarpar. Nöroimmünopsikoloji gibi 

adlarla çalışan ve kimilerine sofistike gelen birimler, günümüzde Amerikan Üniversitelerinde standardize olmuş 

gibidir. Adı nöro- ile başlayan ve devam eden 30’a yakın üst dal uzmanlık araştırma grupları sayılabilir. 

Beyin çalışmalarıyla ilgili gruplaşmaların bundan 40 yıl öncesine dayandığını görüyoruz. 1970’li yıllarda başlayan ilk 

bölünme nöroloji ve psikiyatri bilim dallarını birbirlerinden bir bıçak darbesi gibi net bir biçimde ayırdı. Ama bu 

ayrılış özde değil tamamen materyalist bilimsel kaygılar sonucunda gerçekleşti. 

Siz beyninizi ikiye ayırabilirmisiniz? Ama onlar ayırdı. Bilim adına… 

İlk bakışta mantıklı nedenleri vardı tabi… Efendim, veriler çok arttı. Çalışma grupları çeşitlendi. Vb nedenler ile 

oluşan bu iki ayrı bilim dalı, şimdilerde neredeyse dünyanın kutupları kadar uzaklar birbirlerine… 

Siz beyninizi ikiye ayırabilirmisiniz? Ama onlar 40 yıl önce ayırdı ve şimdi birbirlerinden haberleri bile yok. 

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-researchers-make-first-direct-156503.aspx
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Ancak ayrılmayı kabullenmeyenlerde vardı. Onlar nöropsikiyatri adıyla kaldıkları yerden ama çok güç kaybetmiş 

biçimde devam ediyorlar hala. Ne nöroloji ne de psikiyatri ilgileniyor onunla. O hem öksüz hem de yetim. 

Ve günümüzde bölünmekten 30 parça oldular ama hala ürüyorlar bilim adına.. 

Geldiğimiz son noktada, 30 parçaya bölünen bir beyin var ortalıkta… Her parça kendi özel kongresini, toplantısını 

yapar,,, diğerlerinden habersiz… 

Tek kanatlı kuşlar gibidirler, hiçbir yere ulaşamayan… 

Bütünlüğünü kaybetmiş bakış açılarıyla, beyni şartlanmışlıklarıyla algılayabiliyor ve anlatabiliyorlar anca… 

Bugün ülkemizde nöropsikiyatri bilim dalı bulunmamaktadır. Beyin bilimsel bakımdan tamamen sahipsizdir. Beyin 

çalışma özürlü milyonlar, dertlerine deva için bir gün iç hastalıkları diğer gün bir başka poliklinik sırasında 

ömürlerini çürütürler. Kimileri şartlanmış cerrah masalarında kimileri gereksiz tetkik kuyruklarında kurda kuşa yem 

misali telef olur yaşarlar. 

Günümüz tıbbi anlayışı hastalıkların ana kaynağı olan beyni bırakmış sonuçlarla ilgileniyor. İlaçlar nedeni değil 

sonuçlar üzerine etki gösteriyor. Beyin üzerine tedaviler geliştirmekle görevli hekimler, 40 yıl öncesi parçalanmışlığı 

çoktan unutarak, ilaçlarla beyne olanca saygısızlığı göstermekte bir sorun görmeyip bu yöntemi mesleklerinin gereği 

görüyor, alternatifler geliştirmiyor ve üstelik geliştirenlere tu kaka ediyor. 

Benim zavallı, yetim ve öksüz beynim. Herkes onun eseri olan sorunlarla uğraşıyor ama kimse onunla ilgilenmiyor. 

 

Zaman Okunun Kozmik Başlangıçı 
Evren istenildiği gibi görünmüyor. Kozmolojistlerin kıyaslama için çok az bir standarda sahip oldukları gözönünde 

tutulursa; bunu söylemek garip bir şey gibi gözükebilir. Evrenin neye benzemesi gerektiğini nasıl bilebiliriz? Bütün 

bunlara rağmen; “doğal olarak” neyin gözönünde tutulması için yıllar boyu kuvvetli bir içgüdü geliştirdik ve 

gördüğümüz evren bunu karakterize etmemekte.Hata yapılmıyor: Kozmolojistler hep birlikte akıl almaz bir derecede 

evrenin neden yapılmış olduğunun ve nasıl geliştiğinin başarılı bir resmini yayınladılar. 

Aşağı yukarı 14 milyar sene önce, kozmos bir yıldızın iç kısmından daha sıcak ve yoğundu. O zamandan beri 

serinlemekte ve uzayın bünyesi genişledikçe de incelmektedir. Bu resim, hemen hemen yaptığımız her gözlemi izah 

etmektedir; fakat özellikle erken evrendeki birtakım görülmedik belirleyici özellikler, anladığımızdan daha fazla bir 

hikayenin var olduğunun izlenimini uyandırmaktadır. 

Evrenin “doğal olmayan” durumları arasından bir tanesi göze çarpmaktadır:Zaman asimetrisi. Evrenin davranışının 

temelini oluşturan fiziğin mikroskobik kanunları geçmiş ve gelecek arasında ayırım yapmamaktadırlar; buna rağmen 

sıcak, yoğun, homojen erken evren bugünkü serin, seyreltik, topaklı evrenden tamamen farklıdır. Evren düzenlilikle 

başlamıştır ve o zamandan beri düzenliliği gitgide artmaktadır. 

Zamanın asimetrisi, geçmişten geleceğe işaret eden ok, bugünkü hayatlarımızda belli bir rolü oynamaktadır: O; bir 

omleti neden bir yumurtaya döndüremeyeceğimizi, buz küplerinin neden anında bir bardak suda erimediklerini ve 

neden geleceği hatırlamayıp, geçmişi hatırladığımızın açıklamasını yapmaktadır. Ve deneyimlediğimiz asimetrinin 

başlangıcı, evrenin Big Bang yakınındaki düzenliliğinin izini başından sonuna kadar sürebilir. 
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Her defasında bir yumurta kırdığınızda, gözlemsel kozmolojiyi yapıyorsunuz. Zaman oku şu anda kozmolojistlerin 

ifade etmekte zorluk çektikleri evrenin tartışmasız en açık belirleyici özelliğidir. Oysa, evren hakkında 

gözlemlediğimiz bu bulmaca artan bir şekilde gözlemlemediğimiz çok daha büyük bir uzay-zamanının varlığını 

sezindirmektedir. Lokal çevrenin doğal olmayanmış gibi gözüken özelliklerini açıklamaya yardım eden 

dinamiğin evreniçre’sinin (multiverse’inin) bir parçası olduğumuz düşüncesine olan desteği arttırmaktadır. 

ANAHTAR KAVRAMLAR 

■Fiziğin temel kanunları zamanda aynı derecede iyi bir şekilde ileri veya geri işlerler, oysa biz zamanın sadece bir 

yöne doğru hareket ettiğini algılarız; geleceğe doğru. Neden? 

■Açıklamasını yapmak için,evrenin tarih öncesini, Big Bang öncesi zamanını araştırmalıyız.Evrenimiz tamamen 

zaman-simetrik olan, çok daha büyük bir evreniçre’nin (multiverse’ün) bir parçası olabilir. 

—Editörler 

Entropi Bulmacası 

Fizikçiler zaman asimetrisi kavramını Termodinamik’in bilinen ikinci kanununda kısa ve öz biçimde açıklıyorlar: 

Kapalı sistemdeki bir entropi asla azalmaz.Entropi kabaca, bir sistemin düzensizliğidir.19.ncu yüzyılda 

Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann, entropi’yi bir objenin mikrohali ve onun makrohali arasındaki ayırım 

olarak açıklamıştır. Eğer bir fincan kahveyi tanımlamanız sorulsa; siz büyük bir olasılıkla 

onun makrohali hakkında (ısı derecesi, basıncı ve diğer kapsamlı özelliklerini) konuşacaksınız. 

Buna karşılık mikrohal, sıvı maddenin içindeki her bir atomun süratini ve belirli pozisyonunu 

belirtmektedir.Pek çok farklı mikrohaller herhangi belirli bir makrohale uygun hale gelirler: Bir atomu burada 

şurada hareket ettirebiliriz ve makroskopik ölçeklerde bakan hiçkimse bunu farketmeyecektir. Entropi, aynı 

makrohale benzeyen farklı sayıdaki mikrohallerdir. (Teknik olarak o, tek haneli rakamın numarası veya o sayının 

logaritmasıdır.) Böylelikle; verilen sayıdaki atomları düşük entropidense, yüksek entropi konfigürasyonunun içerisine 

düzenlemenin daha çok yolu bulunmaktadır. Sütü kahvenizin içerisine boşalttığınızı hayal edin. Molekülleri 

dağıtmanın binbir yolu vardır, böylece süt ve kahve birbirleriyle tamamen karışmış olurlar, fakat onları düzenlemenin 

diğerlerine nazaran az yolu vardır. Öyle ki, süt kendisini çevreleyen kahveden ayrılmıştır. Bu nedenle karışım daha 

yüksek bir entropiye sahiptir. Bu bakış açısından, entropinin zamanla birlikte artma eğiliminde olması sürpriz 

değildir.Yüksek entropi geniş ölçüde düşük entropi olanları belirler; sisteme olan neredeyse herhangi bir değişiklik 

onu basit bir şekilde çekim şansıyla daha yüksek bir entropi haline yerleştirecektir. 

Bundan dolayı; süt kahveyle karışır, fakat asla kaynaşmaz. Bütün süt moleküllerinin birbirlerini anında düzenlemek 

için birlik olmaları fiziksel olarak mümkün olmasına rağmen; bu statik olarak olasılık dışıdır. Moleküller raslantısal 

olarak tekrar karıştırıldığında birleşmenin olması için beklediyseniz, tipik olarak gözlemlenebilir evrenin şimdiki 

yaşından çok daha fazla beklemeniz gerekecektir. Zaman oku basit bir şekilde sistemlerin çok sayıda, doğal, 

yüksek entropi hallerine olan yönelimleridir. Fakat düşük entropi hallerinin yüksek entropi hallerinin içerisine olan 

gelişiminin neden olduğunu açıklamak entropinin evrenimizde neden arttığını açıklamaktan farklıdır. 

Geride şu soru kalmaktadır: Entropi başlangıçta neden düşüktü? Düşük entropi hallerinin çok nadir olduğu 

gözönünde tutulursa, bu anormal olarak gözüküyor. Bugünkü evrenimizin orta entropiye sahip olduğunu kabul etmek 

bile, entropinin neden daha da düşüğe alışık olduğunu açıklamamaktadır. Evrenimizinki gibi gelişebilecek bütün 

mümkün önceki durumlardan, çok kuvvetli bir çoğunluk daha düşük değil; çok daha yüksek bir entropiye sahiptir 

(Scientific American Aralık 1975 sayısı, David Layzer’ın makalesi “Zaman Ok” na bakın). Bir başka deyişle, gerçek 

sorun evrenin entropisinin neden yarın bugünkünden daha yüksek olacağını açıklamak değil; entropinin dün neden 

daha düşük olduğu ve ondan önceki gün ondan daha düşük olduğunu açıklamaktır. Bu mantığın başından sonuna 

kadar gözlemlenebilir evrenimizdeki zamanın başlangıcında tekrar izini sürebiliriz.Sonuçta, zaman asimetrisi 

kozmolojinin cevaplaması için olan bir sorudur. 

Boşluğun Düzensizliği 
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Erken evren olağanüstü bir yerdi. Şu anda gözlemlediğimiz evreni oluşturan bütün parçacıklar olağanüstü bir 

durumda sıcak, yoğun bir hacmin (volümün) içerisine sıkıştırılmışlardı. En önemlisi de, o küçücük hacim aracılığıyla 

neredeyse eşit oranda dağıtılmışlardı. Yoğunluk ortalama olarak yerden yere yalnızca 100,000’de bir kısımda farklılık 

göstermekteydi. Evren aşama aşama genişleyip serinledikçe, yerçekiminin çekimi o farklılıkları çoğalttı. Kısmen 

daha fazla parçacıklı olan bölgeler yıldızları ve galaksileri oluşturdular ve kısmen daha az parçacıklı olanlar boş 

yerleri oluşturmak için boşalttılar. Açık bir biçimde, yerçekimi evrenin gelişimi için canalıcı olmuştur. Ne yazık ki; 

yerçekimi karıştığında entropiyi tamamen anlamıyoruz. Uzay-zamanın şeklinden yerçekimi ortaya çıkar, fakat uzay-

zamanın kapsamlı bir teorisine sahip değiliz; bu, Yerçekiminin Kuantum Teorisi’nin amacıdır. 

Bir sıvı maddenin entropisinin onu oluşturan moleküllerin davranışıyla ilişki kurdurabiliriz. Uzayı oluşturanın ne 

olduğunu bilmiyoruz, böylece hangi yerçekimsel mikrohallerin herhangi belirli bir makrohale uygun geldiğini 

bilmiyoruz. Bütün bunlara rağmen; entropinin nasıl geliştiği hakkında kabataslak bir fikre sahibiz.  Yerçekiminin 

gözardı edilebilir olduğu durumlarda, bir fincan kahve gibi, parçacıkların tek biçimli dağılımı yüksek entropiye 

sahiptir. Bu durum denge durumu evresidir. Parçacıklar birbirlerini tekrar karıştırsalar bile, öylesine derinlemesine 

karışmışlardır ki; makroskopik olarak çok fazla birşey olduğu görünmemektedir. Fakat eğer yerçekimi önemliyse ve 

volüm  sabitse, yumuşak bir dağılım diğerlerine nazaran düşük entropiye sahiptir. Bu durumda, sistem denge 

durumundan uzaktır. Yerçekimi parçacıkların yıldızlara ve galaksilere kümelenmesine neden olur ve ikinci kanunla 

tutarlı olan entropi belirgin ölçüde artar. Gerçeği söylemek gerekirse yerçekimi aktif olduğunda bir volümün 

entropisini maksimuma çıkarmak istersek, ne elde edeceğimizi biliyoruz: Bir Kara Delik. 

1970’lerde Cambridge Üniversitesi’nden Stephan Hawking, şu anda Kudüs İbrani Üniversitesi’nde olan Jacob 

Bekenstein’ın Kara Delikler’in ikinci kanunun içine tertemiz şekilde uygun olduklarının tahrik edici önerisini teyit 

etmiştir. İkinci kanunun tanımlanmak için orijinal olarak formüle edildiği sıcak objeler gibi; Kara Delikler de 

radyasyonu yayarlar ve çok entropiye sahiptirler. Galaksimizin merkezinde yaşayan gözlemlenebilir evrenin bütün 

sıradan parçacıklarının 100 katı entropiye sahip olan tek, bir milyon güneşsel kütle Kara Delik gibi. Neticede Kara 

Delikler bile Hawking radyasyonunu yayarak buharlaşacaklardır. 

Bir Kara Delik mümkün olan en yüksek entropiye sahip değildir, sadece en yüksek entropi belirli bir hacme 

konulabilir. Oysa, evrendeki uzayın hacmi limitsiz olarak büyüyor gözükmektedir.1998’de astronomlar kozmik 

genişlemenin hızlandığını keşfettiler.En anlaşılır açıklama, boş uzayda bile varolan bir enerji formunun, Kara 

Enerji’nin varoluşudur ve o, evren genişledikçe dilüe edilmemektedir (seyreltilmemektedir). Bu, kozmik hızlanma 

için tek açıklama değildir fakat şimdiye kadar daha iyi bir fikirle gündeme gelme teşebbüsleri yeterli olmamıştır. 

Kara Enerji uzağa dilüe edilmez, evren sonsuza kadar genişleyecektir. Uzak galaksiler görüntüden kaybolacaklardır 

[Lawrence M.Krauss ve Robert J.Scherer’ın Kozmoloji’nin Sonu mu? makalesi, Scientific American Mart sayısına 

bakın]. Kara Delikler’in içerisine çökmeyecek olanlar, çevreleyen karanlığın içerisine sıcak gündeki bir su 

birikintisinin kuruması kadar kesin, sırayla buharlaşacaklardır. Evren olarak kalacak olan aslında boştur. Daha sonra 

ve yalnızca daha sonra evren kendi entropisini gerçekten en üst limite ulaştıracaktır. Evren bir denge durumunda 

olacak ve bundan daha fazlası asla meydana gelmeyecektir. 

Boş uzayın böylesine muazzam bir entropiye sahip olması garip gözükebilir. Bu sanki dünyadaki en dağınık masanın 

tamamen boş bir masa olduğunu söylemeye benzemektedir. Entropi mikrohalleri gerektirir ve ilk bakışta boş uzay 

hiçbirine sahip değildir.Oysaki boş uzay, gerçekte bol miktardaki uzayın dokusuna kurulmuş Kuantum-Yerçekimsel 

Mikrohallere sahiptir. Karadeliğin entropisinin hangi mikrohaller olduğunun açıklamasının daha fazlasını 

bilmediğimiz gibi,  bu hallerin tam kesin olarak ne olduklarını da henüz bilmiyoruz; fakat hızlanan evrende 

gözlemlenebilir hacim içerisindeki entropinin kendi sınırındaki bölgeye orantılı sabit bir değere eriştiğini biliyoruz. 

Bu hakikaten de muazzam miktarda entropidir, o hacmin içerisindeki maddeden çok daha fazladır. 

Geçmiş Vs. Gelecek 
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Bu hikayenin dikkati çeken belirleyici özelliği, geçmiş ve gelecek arasındaki belirgin farklılıktır. Evren çok düşük bir 

entropi haliyle başlar: Parçacıklar yumuşakça birbirine paketlenmiştirler. O orta entropi hali aracılığıyla yavaş yavaş 

bugün etrafımızda gördüğümüz yıldızların ve galaksilerin topak topak dağılımına gelişmiştir. En sonunda yüksek 

entropi haline erişmiştir:  Sadece arasıra olan, gezinen düşük-enerji parçacığını ön plana çıkararak neredeyse boş bir 

alana. 

Geçmiş ve gelecek neden o kadar farklıdır? Sadece başlangıçtaki durumların teorisini farzetmek yeterli değildir, bu 

da evrenin neden düşük entropiyle başladığının bir nedenidir. Sydney Üniversitesi’nden Filozof Huw Price’ın işaret 

ettiği gibi, başlangıçtaki durumlara uygulanan herhangi bir akıl yürütme en son durumlara da uygulanmalıdır; yoksa 

kanıtlamayı denediğimiz biçilmiş kaftan olan geçmişin özel olmasını kabul etmekten dolayı suçluluk duyacağız. Ya 

zamanın derin asimetrisini açıklamadan kaçan evrenin körelmiş belirleyici bir özelliğini almalıyız, ya da uzay ve 

zaman çalışmalarını daha derin şekilde kazmalıyız. 

Pek çok kozmolojist zaman asimetrisini kozmolojik şişmenin sürecine dayandırmaya çalıştılar. Şişme evrenin pek 

çok temel belirleyici özellikleri için merak uyandıran bir açıklamadır. Bu fikre göre, çok erken olan evren (veya en 

azından bir kısmı) parçacıklarla dolu değildi, daha ziyade bugün gözlemlediğimiz Kara Enerjiden muazzam derecede 

daha yüksek yoğunluğu olan Kara Enerjinin geçici bir formuyla doluydu. 

Bu enerji, evren madde ve radyasyonun içerisine dağıldıktan ve bugün tekrar alakalı olmaya başlayan Kara Enerjinin 

küçücük bir tutamını arkasında bıraktıktan sonra evrenin  genişlemesinin fantastik bir oranda hızlanmasına neden 

oldu. Big Bang’in yumuşak başlangıçtan beri varolan gazdan, galaksilere ve ötesine olan geri kalan hikayesi sadece 

izlemektedir. Şişme için orijinal motivasyon erken evrendeki inceden inceye ayarlanmış durumlar için sağlam bir 

açıklamayı sağlamaktı, özellikle geniş ölçüde ayrılmış olan bölgelerdeki maddenin dikkat çekecek derecedeki 

değişmez yoğunluğunu. 

Geçici kara enerji tarafından hareket ettirilen hızlanma, evreni neredeyse mükemmel bir şekilde düzletir. Madde ve 

enerjinin önceden planlanmış dağılımı manasızdır; şişme başlar başlamaz, bizi sıcak, yoğun, düz bir erken evrenle 

bırakarak önceden varolmuş herhangi bir izi ortadan kaldırır. Şişmeyle ilgili örnek, pek çok yönden çok başarılı 

olmuştur. Mükemmel homojenlikten olan belli belirsiz deviasyonların (sapmaların) tahminleri evrendeki yoğunluk 

çeşitliliklerinin gözlemlerine uymaktadır. Oysa kozmolojistler zaman asimetrisinin açıklamasına Oxford 

Üniversitesi’nden Roger Penrose ve diğerlerinin önemle belirtmesinden dolayı biraz dalavare gözüyle 

bakmaktadırlar. 

Sürecin istenilen şekilde yürümesi için, aşırı yoğun Kara Enerji çok belirli bir konfigürasyonla başlamalıydı. Aslına 

bakılırsa, onun entropisi içeride bozulan sıcak, yoğun gazın entropisinden garip biçimde çok daha küçük olmalıydı. 

Bu, şişmenin gerçekten  hiçbirşeyi çözmediğine işaret etmektedir: O; fevkalade düşük entropinin sıcak, yoğun, 

değişmez halini daha da düşük bir entropinin (ultra yoğun kara enerji tarafından hakim olunan uzayın düz bir parçası) 

evvelki haline başvurarak ‘’açıklamaktadır’’. O,  bulmacayı sadece bir adım geri çekmektedir: Neden şişme herhangi 

bir zamanda meydana geldi? Pek çok kozmolojistin şişmeye zaman asimetrisi olarak başvurmalarının nedenlerinden 

biri de Kara Enerjinin önceki konfigürasyonunun o kadar da olasılık dışı olmadığıdır. Şişme zamanında 

gözlemlenebilir evrenimiz bir santimetre genişlikten daha azdı. 

Sezgisel olarak, böyle küçücük bir bölge pek çok mikrohale sahip değildir; böylece evren için şişmeyle ilgili 

mikrohalin içine kazayla yuvarlanması ihtimal dahilinde olmayandır. Ne yazık ki, bu sezgi yanıltıcıdır. Erken evren, 

yalnızca bir santimetre genişliğinde bile olsa; bugünkü tamamen gözlemlenebilir evrenin yaptığı gibi tam tamına aynı 

sayıdaki mikrohallere sahiptir. Kuantum Mekanik’in kanunlarına göre, sistemdeki mikrohallerin toplam sayısı asla 

değişmez(Entropi artmaz, çünkü mikrohallerin sayısı sistemin en mümkün olabilir kapsamlı  makrohalinde doğal 
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olarak sona erer). Aslında, erken evren son zamanlardaki evrenle aynı fiziksel sistemdir. Herşeyden önce, biri 

ötekinin içerisine evrim geçirmektedir. 

Evrenin mikrohallerinin farklı durumları arasından kendilerini düzenleyebilirler, sadece inanılmaz derecede küçücük 

olan bir kısım küçücük hacmin içerisine paketlenmiş ultrayoğun kara enerjinin düz bir konfigürasyonuna uygun gelir. 

Şişmenin başlaması için gerekli olan durumlar son derece uzmanlaşmıştır ve böylece çok düşük bir entropiyi 

tanımlar. Evrenin konfigürasyonlarını raslantısal olarak seçseydiniz, şişmeyi başlatmak için doğru durumları isabet 

ettirmek son derece alışılmadık olurdu.Şişme, kendi kendine erken evrenin neden düşük bir entropiye sahip olduğunu 

açıklamaz, o sadece onu başından itibaren varsayar. 

Zaman Simetrik Evren 

Bu nedenle şişme, geçmişin gelecekten neden farklı olduğunu açıklamada yardımcı olmamaktadır. Bir cesur fakat 

basit strateji ise yalnızca şunu söylemektir:Belki de herşeye rağmen çok uzak geçmiş, gelecekten farklı değil. 

Belki de uzak geçmiş, gelecek gibi, aslında yüksek bir entropi hali. Eğer öyleyse, ‘’erken evren’’ olarak 

adlandırdığımız sıcak, yoğun hal aslında evrenin gerçek başlangıcı değil; aksine onun tarihinin evreleri 

arasındaki bir geçiş hali.Bazı kozmolojistler evrenin bir ‘’sıçrama’’ dan geçtiğini hayal ediyorlar. 

Bu olaydan önce, uzay daralmaktaydı, fakat sadece sonsuz yoğunluğun noktasına çarpmaktansa, yeni fiziksel 

prensipler- Kuantum Yerçekimi, Ekstra Boyutlar, String Teorisi veya diğer egzotik fenomenler- günü kurtarmak için 

payına düşeni son dakikada ödediler ve evren şimdi Big Bang olarak algıladığımızın diğer tarafının içine doğru açığa 

çıktı. Şaşırtıcı olsa da; sağlam kozmolojiler zaman okunu açıklamazlar. Entropi, evvelki evren Büyük Çatırtı’ya (Big 

Crunch)yaklaştıkça (zaman okunun son derece uzak geçmişin içine uzadığı halde) ya artmaktadır; veyahut (evren 

tarihinin ortasında oluşan sıçramada doğal olmayan düşük-entropi durumu halinde) azalmaktadır. 

İki halde de, Big Bang olarak adlandırdığımızın yakınındaki entropinin neden küçük olduğunun sorusundaki 

canlandırmayı tekrar geride bıraktık. Bunun yerine, evrenin en doğal hali olan yüksek-entropi halinde başladığını 

farzedelim.Böyle bir durum için iyi aday boş evrendir. Herhangi bir iyi yüksek-entropi hali gibi; boş evrenin eğilimi 

de orada değişmeden yalnızca oturmaktır. Öyleyse problem şudur: Şimdiki evrenimizi ıssız ve hareketsiz uzay-

zamandan nasıl çıkarabiliriz? Sır, Kara Enerji’nin varlığında yatabilir. 

Kara Enerji’nin varlığında, boş uzay tamamen boş değildir. Kuantum alanlarının dalgalanmaları çok düşük ısıya 

(bugünün evreninden aşırı derecede daha düşük, fakat yine de bütünüyle mutlak sıfır olmayan) neden olurlar. Bütün 

kuantum alanları böyle bir evrende arasıra olan termal dalgalanmaları deneyimler. Bu, onun mükemmel şekilde 

durgun olmadığı manasına gelir; eğer yeteri kadar beklersek, tek parçacıklar ve hatta parçacıkların önemli yığınları 

vakumun içerisine sadece birkez daha tekrar geniş şekilde dağılmak için varoluşun içerisinde dalgalanacaktır. (Kara 

Enerji’nin yokluğunda bile boş evreni kapsayan kısa-süreli ‘’sanal ’’parçacıkların aksine bunlar gerçek 

parçacıklardır).  

Varoluşun içerisine dalgalanabilen şeyler arasında Kara Enerji’nin ultrayoğun, küçük parçaları vardır. Eğer durumlar 

tam olursa, o parça şişme geçirebilir ve kendine ait ayrı bir evreni-bir küçük evreni- oluşturmak için sıkıştırabilir. 

Evrenimiz belki de diğer bazı evrenlerin bir ürünü olabilir.Görünüşte bu senaryo, şişmenin standard hikayesine bazı 

benzerlikler göstermektedir. Orada da, o ultrayoğun Kara Enerji’nin bir parçasının raslantısal olarak şişmeyi 

ateşleyerek ortaya çıktığını varsayıyoruz. 

Fark, başlama durumlarının doğasıdır. Standard hikayede parça, muazzam büyüklükteki dalgalanmaların şişmeye 

hiçbir benzerlik göstermediği çılgınca dalgalanan evrende ortaya çıkmıştır. Evrenin şişme evresini tamamen atlayarak 

direkt olarak sıcak Big Bang’in içerisine dalgalanması  daha muhtemeldir. Gerçeği söylemek gerekirse, entropiye 
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kalırsa, kozmik evrimin 14 milyar senesini atlayarak bugün gördüğümüz konfigürasyonun içerisine direkt olarak 

dalgalanması bile daha muhtemel olandır. 

Yeni senaryomuzda, önceden varolan evren asla raslantısal olarak dalgalanmıyordu; o çok belirgin bir durumdaydı: 

Boş bir uzaydı. Bu teorinin neyi iddia ettiği ve kanıtlanması gerekenin ne kaldığı ise, bizimki gibi evrenleri 

oluşturmanın en iyi ihtimal şeklinin orada direkt olarak dalgalanmasındansa; böyle bir önceden varolan durumdan 

şişme devresine geçmesidir. Bir başka deyişle; evrenimiz bir dalgalanmadır, fakat raslantısal olanı değildir. 

 “Fo Worra”yı (Okun Tersten Yazılışı) Yaymak 

Chicago Üniversitesi’nden Jennifer Chen ve benim tarafımdan 2004’te teklif edilen bu senaryo, gözlemlenebilir 

evrenimizde zaman asimetrisinin kaynağına etkileyici bir çözüm sağlamaktadır: Biz büyük resmin yalnızca küçücük 

bir parçasını görüyoruz ve bu daha büyük alan tamamen zaman-simetriktir. Entropi, yeni küçük evrenlerin oluşumu 

aracılığıyla limit olmadan artabilir.En iyisi de, bu hikaye zamanda geriye ve ileriye anlatılabilir. 

Belirli bir anda boş uzayla başladığımızı ve onun geleceğin ve geçmişin içerisine yayıldığını hayal edin.(Her iki yöne 

gider, çünkü tek yönlü zaman okuna ihtimal vermiyoruz). Küçük evrenler sonunda boşaltarak ve kendi 

yavrularını doğurarak  zamanın iki yönünde varlığın içerisine dalgalanırlar. Ultra-büyük skalalarda, böyle bir 

evreniçre (multiverse) zamana nazaran sayısal olarak simetrik gözükecektir; hem geçmiş hem de gelecek 

hayatın içerisine dalgalanmakta olan ve sınırsız üremekte olan yeni evrenleri içerecektir.Her biri zaman 

okunu yaşayacak, fakat yarısı diğerlerindekine nazaran zıt yöne hareket eden oka sahip olacaktır. 

Geriye doğru olan oka sahip bir evren fikri panik yaratan gözükebilir. Eğer böyle bir evrenden bir kimseyle tanışmış 

olsak, geleceği hatırlayabilir miydi? Çok şükür ki, böyle bir buluşmanın hiçbir tehlikesi yoktur.Tanımladığımız 

senaryoda, zamanın tersine çalışır gözüktüğü tek yerler geçmişimizde son derece uzaktadır, Big Bang’imizden 

çok öncededir. İkisi arasında zamanın hiç de işlemediği gözüken, neredeyse hiçbir maddenin varolmadığı ve 

entropinin değişiklik geçirmediği evrenin sınırsız genişliğidir. Bu zamanın zıt yöne hareket ettiği bölgelerde 

yaşayan herhangi varlıklar yaşlı olarak doğmayacaklar ve genç olarak da ölmeyeceklerdir (veya aksinin 

dışında herhangi bir şey) . 

Zaman onlara tamamen sıradan bir biçimde akacaktır. Sadece onların evrenini bizim evrenimizle karşılaştırdığımızda 

herhangi birşey sıradan birşey olarak gözükebilir, bizim geçmişimiz onların geleceğidir ve tersidir.Fakat böyle bir 

karşılaştırma bizim oraya gidemediğimiz ve onların da buraya gelemedikleri gibi tamamen varsayımsaldır. Şimdiden 

itibaren, modelimizdeki jüri dışarıdadır.  

Kozmolojistler küçük evrenler fikrinin pek çok yıldır üzerinde düşünmektedirler, fakat yavrulama sürecini 

anlamıyoruz. Eğer kuantum dalgalanmaları yeni evrenleri oluşturabilirse, onlar pek çok diğer şeyleri de oluşturabilir-

örneğin bütün bir galaksiyi. Gördüğümüz evreni açıklamak için bizim gibi olan bir senaryo pek çok galaksinin- 

olaylar gibi- Big Bang’in sonucunda ortaya çıktığını tahmin etmelidir, boş evrendeki yalnız dalgalanmalar olarak 

değil. Eğer öyle değilse, evrenimiz bir hayli anormal gözükebilir. 

Fakat eve götürme dersi alma, ultra-geniş skalalardaki uzay-zamanın yapısı için herhangi bir belirli senaryo değildir. 

Gözlemlenir kozmosumuzun göze çarpan belirleyici niteliğinin fikri, erken evrendeki çok düşük entropi 

durumlarından meydana çıkan zaman oku, gözlemlenebilir olmayan evrenin doğası hakkındaki ipuçlarını bize 

sağlayabilir. Bu makalenin başında da belirtildiği gibi, veriye uyan bir resme sahip olmak güzel, fakat kozmolojistler 

bundan daha fazlasını istiyorlar: Doğa kanunlarının anlayışının ve herşeyin bize bir anlam taşıdığı kendine özgü 

evrenimizi araştırmak. 

Evrenimizin garip belirleyici özelliklerini, mantıksız olgusal gerçekler olarak kabul etmeye indirgemek istemiyoruz. 

Gözlemlenebilir kozmosumuzun dramatik zaman asimetrisi daha derin olan birşeye- uzay ve zamanın en son 
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işleyişlerinin izine- bir ipucu sunmaktadır. Fizikçiler olarak görevimiz bunu kullanmak ve diğer ipuçlarını da merak 

uyandıran bir resim için biraraya getirmektir. 

Eğer gözlemlenebilir evren bütün varolansa; zaman okunun doğal yoldan açıklamasını yapmak neredeyse imkansız 

olacaktır. Fakat eğer etrafımızdaki evren daha büyük resmin küçücük bir parçasıysa; yeni olanaklar kendilerini 

sunacaklardır. Evrenimizin bir parçasını bulmacanın bir parçası gibi, daha büyük sistemin çok geçmiş ve çok uzak 

gelecekteki limitsiz entropisinin artması eğiliminin parçası olarak tasavvur edebiliriz. 

Fizikçi Edward Tryon’u yorumlamak için; Big Bang herşeyin başlangıcı değilse, fakat sadece zaman zaman meydana 

gelen bu şeylerden bir tanesiyse, Big Bang’i anlamak daha kolaydır.Diğer araştırmacılar ilgili olan fikirler üzerinde 

çalışıyorlar ve gittikçe daha da fazla kozmolojist, zaman oku tarafından konumlanmış problemi ciddiye alıyor. Oku 

gözlemlemek yeterince kolay, tek yapmanız gereken kahvenizin içine biraz süt karıştırmak.Onu yudumlarken, o basit 

hareketin gözlemlenebilir evrenimizin başlangıcına ve belki de ötesine nasıl başından sonuna kadar iz sürebileceğinin 

üzerinde düşünebilirsiniz 

 GEÇMİŞ KRONOLOJİSİ  (RETROKRONOLOJİ) 

Klasik kozmolojiye göre tarihteki önemli olayların zaman çizelgesi buradadır: 

*Uzay; uzayı kaplayan kuantum alanların dalgalanmaları yolu ile oluşturulmuş eşlik eden az miktardaki vakum 

enerjisi ve arasıra meydana gelen uzun-dalgaboyu parçacık haricinde boştur. 

* Yüksek-yoğunluk radyasyonu, uzaydaki bir noktadan odaklanmış olarak küresel modelde evrenin bir yanından öteki 

yanına aniden hızla yayılmaktadır. Radyasyon o noktada biriktiğinde bir ‘’Beyaz Delik’’ oluşturulmuştur. 

* Beyaz Delik gitgide durmadan azalan ısının ilave radyasyonunun birikmesi aracılığıyla Güneşin kütlesinin 

milyarlarca katı büyür. 

* Diğer Beyaz Delikler milyarlarca ışık yılı uzaktan yaklaşmaya başlarlar. Birbirine doğru bütünüyle yavaşça 

hareket eden homojen bir dağılım oluştururlar. 

* Beyaz Delikler kütleyi çevreleyen çevrenin içerisine gaz, toz ve radyasyonu boşaltarak kütleyi kaybetmeye 

başlarlar. 

* Kendilerini Beyaz Delikleri çevreleyen galaksilerin içerisine dağıtan gaz ve toz, yıldızları oluşturmak için zaman 

zaman  içeriye patlar. 

*Kendilerinden önceki Beyaz Delikler gibi, bu yıldızlar içeriye yönlendirilen radyasyonu alırlar. Bu radyasyondan 

olan enerjiyi ağır elementlerin daha hafif elementlere dönüştürülmesi için kullanırlar. 

* Yıldızlar kendisini giderek uzay aracılığıyla düzleştiren gazın içerisine geniş şekilde dağıtırlar; madde bir bütün 

halinde hep birlikte hareket etmeye devam eder ve daha yoğun hale gelir. 

* Evren en sonunda başından sonuna kadar Büyük Çatırtı’ya (Big Crunch)  doğru küçüldüğünde daha da sıcak ve 

yoğun hale gelir. 

Fazla söze gerek yok. Bu, evrenin tarihini tasvir ettiğimiz alışılagelmiş olan yol değil; zamanda tersine anlatılan 

olayların klasik dizilişidir.Fakat fizik kanunları zamanda ileri veya geri eşit şekilde işlerler. Böylece bu diziliş, 

olağan olan kadar akla uygundur.İnandrıcı bir şekilde açıklamanın maksadına, sadece gözlemlenebilir evrenimizin 

bütün tarihinin gerçekten de nasıl olasılık dışı olduğuna yardımcı olmaktadır. 

—Sean Mc Carroll, California Teknoloji Enstitüsü Fizik Departmanı, Kıdemli Araştırma Ortağı 

Yazan: Sean M.Carroll   (Scientific American Dergisi, Haziran 2008 Sayısı, Sayfalar 48-57) 

Çeviren: Esin Tezer 
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Tanrı Yok ! 
 

Tanrı yok. Tanrı (kavramı) , lisan ile tarif edemediğimiz bir şeyin sembolik işaretidir. Ve bu yüzden tanrının dini de 

olmaz. 

Öyle tasavvur etmeliyiz ki Tanrı, bilmemezlik değil, daha ziyade bizim bildiklerimizin tamamen dışında olan, 

“bilinebilirlik” özelliği (niteliği) olmayan bir şeydir. 

Ölcülebilinir bir kalitede/degerde değil. 

O aslında bizim “Dairenin rengi nedir?” sorusunu sormamız gibi bir şeydir. 

Daire kırmızı mı yeşil mi veya mavi mi? 

Hayır! 

O ne mavi ne kırmızı ne de yeşildir. O (daire) renksiz de değildir.. 

Dairenin rengini sormak anlamsızdır… 

Çünkü Daire rengi tanımıyor.Bunu çokları kavramak istemiyor. 

Siz cebinizden bir kalem çıkarıyorsunuz, bir daire çiziyorsunuz ve diyorsunuz ki: „Bak,bu daire mavi işte!“ 

Evet, bizim çizdiğimiz daire mavi, ama bu renk benim kalemden meydana geldi, Dairenin kendinden değil ! 

Tanrısallığı ifade ettiğimiz kalemin rengi dindir. Ama dairenin kendisini (aslını) biz çizemeyiz!  

O, renkle hiç ilgisi olmayan bir şeydir. 

Ve bir daireyi çizebildiğim renk sayısınca çok din vardır. 

*** 

Düşünmek için: 

(bizce Sn. Prof. Hans-Peter Dürr´ün 1 dak. 35 saniyelik sohbetinden ortaya cıkan sonuç) 

—> „Tanrı yok…“ 

—> „Kul Allahı idrak edemez..kul ebeden kul kalır..“ 

“Ama dairenin kendisini (aslını) biz çizemeyiz! “ 

—> „Çünkü Daire rengi tanımıyor… 

NOKTA gözünden çokluk mevcud değil..?“ 

—> „Bak, bu daire mavi işte!“ 

„Allahı tüm izahlar, KULa göredır, izafidir, asla mutlak gerçek değil.. müslümanlık, hrıstıyanlık, yahudilik, 

budizim,taozim, advaita vs vs… hep KULdandır, KUL içindir, KULluğu idrak içindir. Evrensel gerçeklere göre, 

göreseldir..!“ 

—> „Allaha giden yol nefislerincedir..!“ 

“Ve bir daireyi çizebildiğim renk sayısınca çok din vardır. “ 

—> „Allahı idrak, idrak edilemeyeceğini idrakdir..!“ (mutlak gerçek..!) 

“… dairenin kendisini biz çizemeyiz! “ 

—> „Zatını idrak edebilirsin, ama ZATı asla..!“ AH. 

—> „Sen den < ´O´na olan tüm tarif, sözler, yollar, izafidir, göreseldir, ve `O´nun katında ham hayaldır.. 

Sen´in ´O´ nun hakkında kavradığını sandığın herşey, yine Sana göredir.. Teklik, Kader , Hiçlik vs vs hep 

Sana göredir..!!“   > 

Hatırla: Dostan Dosta, 

“Mutlak Hakikat açılmamış bir  kutudur;  gerisi  hayâldir!..” A.H 
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Bağırsaklarımız Hem Beyin Hücrelerine Sahip Hemde Yenilerini 

Üretmekte! 
 

Amerika’da yapılan yeni bir araştırma, bağırsağımızdaki milyon civarındaki beyin hücrelerine dair bildiklerimize 

yenilerini ekledi. Bu araştırma laboratuvar fareleri kullanılarak serotonin nörotransmitterinin kontrolü altında 

bağırsakta yeni beyin hücreleri üretilebileceğini gösterdi. Bu konudaki buluş, her gün Amerika’da yaklaşık olarak 

yetişkinlerin yaklaşık %25’ini etkileyen ve Amerika’lıların nezleden sonra işe gidemeyişine sebep olan 

gastrointestinal rahatsızlıklar için yeni ilaçlar geliştirmekte kullanılabilir. 

New York’taki Kolombiya Üniversitesi’nde Dr.Mintsai Liu ve Dr. Michael Gerschon liderliğinde yapılan araştırmada 

yetişkin bağırsağının enterik sinir sisteminde (ENS) yeni  üretebildiğini gösteren bu ilk araştırma 5 Ağustos The 

Journal of Neuroscienceadlı dergide yayınlandı. 

Liu, Gerschon ve meslektaşları yetişkin enterik sinir sistemine nöron eklemek için seraton içerikli bir ilaç 

kullandıklarını ve bunun da bir ilk olduğunu belirttirken, basına da şu şekilde açıklamada bulundular: “Muhtemelen 

bu tarz bileşiklerle tedavi, gelecekte hasar görmüş ya da doğuştan özürlü olan enterik sinir sistemini invaziv 

(istilacı) işlemlere başvurmadan iyileştirmede kullanılabilir.” 

 

Peki, ENS nedir? 

Biliminsanları bir çoğumuzun kuşkulandığı bir şey hakkında kanıt buldular: beynimiz ve bağırsaklarımız birbiriyle 

“konuşuyor”! ve aslında o kadar iç içeler ki bu yüzden bir çok kişi bağırsaklar ve beynimizi tek bir sistem olarak 

görmemiz gerektiğini düşünüyorlar. 

Hepimiz bağırsaklarımızın duygulara karşı hassas olduğunu biliyoruz. Örneğin;sanki  midemizde “kelebekler” 

uçuşuyormuş gibi hissederiz, kimi durumlarda da midemiz bulanır ve kimi deneyimlerle “midemiz burkulur”. Bu 

gibi durumlar; endişe, kızgınlık, üzüntü, elasyon (aşırı derecede sevinç hali) gibi  sinirsel kaynaklı iç organ ağrılarının 

dışa vurulmasıdır. Doktorlar bu gibi durumları fiziksel ve enfeksiyonel bir nedeni olmayan gastrointestinal 

rahatsızlıkları tedavi ederken göz önünde bulundurmaktadırlar. 

30 adım uzunluğundaki bağırsaklarımız (ENS) enterik sinir sisteminin hücreleriyle dolu. ENS, 100 milyon nöronuyla 

“ikinci beyin” olarak adlandırılan kompleks bir sistem. ENS sindirim işlemini yönetiyor, beyin ve omuriliği ihtiva 

eden merkezi sinir sistemi CNS (merkezi Sinir Sistemi) ile yakın ilişkide ve etkisi altındadır. 

Cenin rahimde büyürken, ENS CNS ile aynı dokudan gelişiyor ve birçok bakımdan koruyucu yapısı ve “yapı 

iskelesi” gibi görev gören gliyal hücrelerle desteklenen sensör ve motor nöronlarının olması nedeniyle yapısı 

beyininkini yansıtıyor. ENS ve CNS asetilkolin ve serotonin dahil bir çok aynı kimyasal haberci ve nörotransmitteri 

kullanıyorlar. Bu iletişimler neden doyduğumuzda, hasta olduğumuzda ya da önemli bir sınav sabahında iştahımızın 

kaçtığını da açıklıyor. 

Yakın zamana kadar, sinirbilimciler yeni nöronların sadece cenin beyininde oluştuğunu ve doğduğumuzda var olan 

nöronları hayatımız boyunca sakladığımızı düşünüyorlardı. Oysa şimdi biliyoruz ki, CNS (Merkezi Sinir Sisitemi) 

yetişkinliğimiz boyunca yeni nöronlar oluşturmaya devam ediyor. 

Bu araştırmayla Liu, Gerschon ve meslektaşları belli şartlarda örneğin serotonin ile kontrol edilen ENS’in de yeni 

nöronlar oluşturduğunu kanıtladılar. 

Yaklaşık 40 sene önce araştırmacılar bağırsaklarımızın yüksek oranda serotonin 5-HT içerdiğini keşfettiler.  
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Aslında kabız ve irratabl bağırsak sendromu tedavisi için yeni geliştirilen bir ilaç olan tegaserod, serotonin 5-HT4 

reseptörünü hedefliyor. Fakat Tegaserod, 2002 Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, FDA tarafından onaylanmasına 

rağmen daha sonra kalp krizine yol açabileceği düşüncesiyle geri çekildi.Liu, Gerschon ve meslektaşları,  5-HT4 

reseptörü ve serotoninin, doğum sonrası yeni ENS nöronları üretiminin kontrolü ile derinden ilgili olduklarını 

bulmuşlardır.Liu ve meslektaşları, 5-HT4 reseptörü olan “normal” fareler ve olmayan fareleri karşılaştırdıklarında; 5-

HT4 reseptörü olmayan fareler doğduklarında aynı sayıda nörona sahip iken yaşlandıkça nöronlarında azalma 

olduğunu tespit ettiler.Ayrıca, araştırmacılar normal farelere 5-HT4 reseptörünü stimüle eden bir ilaç verdiğinde 

doğum sonrası ENS nöronları üretimini geliştirdiği gibi var olan nöronları da koruduğunu keşfettiler. 

Kaliforniya Üniversitesi’nden kök hücre nörobiyolojisi ve gelişim nörobiliminde uzman olup bu araştırmaya dahil 

olmayan Dr. Arturo Alvarez-Buylla “Liu, Gerschon ve meslektaşları gastrointestinal sistem hakkında cevapsız 

olan birkaç soruyu netleştirmişlerdir.”, diye açıklamada bulunmuştur. 

Ayrıca açıklamasına şunları da eklemektedir: 

“Liu ve meslektaşları sadece, yetişkinlerde yeni enterik nöronların üretilebilir olduğunu ileri sürmüyorlar 

ayrıca serotonin reseptörünün etkinleştirmenin işlem için gerekli olduğunu da göstermektedir. Enterik sinir 

sistemi çok sayıda nöron içeriyor ama buna rağmen yaşam süreci içindeki aşamalı olarak neden azaldığı 

hakkında ya da yenilenebilir olup olmadığına dair çok az bilgiye sahibiz.” 

Araştırmayı Tegaserod ilacını üreten “National Institutes of Health and Novartis”  şirketi finanse etmektedir.Çeviren 

: Hülya Altınkaya 

 

Batı Niçin İslam’ı İnkar Ediyor? 
İŞTE AÇIK ÖRNEK ! 

Bütün İngilizce çevirilerde  Rasulullah Muhammed aleyhisselam “PROPHET” =”Kâhin“,  gelecekten haber veren 

veya “messenger”bizdeki çevirisiyle “postacı”, “elçi”, Gökte oturan tanrının haber taşıyanı,olarak 

çevrilmekte.Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere onbinlerce “PROPHET” bugün ABD ve 

diğer ülkelerde yaşamakta. Bu anlamla yetişen insanlar da, aynı kelime ve tanımlama ile takdim edilen 

RASULULLAH’ı  maalesef yukarıda gördüklerinizle aynı kategoriye sokmaktadır. Oysa  Allah ilmini 

DERÛNUNDAKİ hakikati olan Allah’tan alan anlamındaki “İRSAL” olmuş Rasulullah, Gökte oturan bir tanrının 

“prophet”i yani kahini, peygamberi değildir! Gökten kendisine yazılı ciltli bir kitap inmemiştir! 

Hiç bir Nebi ve Rasul dahi gökten inmiş yazılı sayfa veya ciltli kitap almamıştır. 

Hepsi de DERÛNLARINdaki aynı ve TEK hakikat noktasından kendilerine 

açılan BİLGİ’yi insanlara duyurmuşlardır. 

İşte bu korkunç anlayış yanlışı insanlara bu şekilde iletilince; milyarlarca galaksinin 

olduğu evren gerçeğini lisede öğrenen insanların İslâmı inkarına yol açmaktadır. 

Bugün Din’le ilgilenenlerin insanlığa en büyük ZULMÜ, İnsanları gökte oturan 

bir TANRI’ya  ve onun gökten indirdiği kitapla buyurduğu Dine inanmaya davet etmek olmaktadır. 

Rasulullah’a hizmetin yolu, çağdaş insana çağdaş bilgiler eşliğinde ve 

onlarla bütünleşecek bir şekilde DİNİN ne olduğunu anlatmaktan geçer. 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/kurancozumu.htm 
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String Teorisi 
40 yıla yakın tarihinde String Teorisi, ‘’hadronların ve herşeyin teorisinden’’ belki de ‘’hiçbirşeyin teorisine’’ 

dönüşmüştür. Gerçeği söylemek gerekirse modern String Teorisi, stringlerin bile bir teorisi değil; brane adındaki 

yüksek-boyutlu objelerin teorisidir. 

(* Brane:Teorik fizikte cisimlerin uzaysal boyut olarak genişletilmiş halidir. 3 boyutlu bilinen uzayda, 1- en, 2- boy, 

3- yükseklik olarak bilinen cisme yeni boyutlar eklenerek genişletilmiş halidir. 0-brane: Sıfır boyutlu parçacık, 1-

brane: String (yay), 2-brane: Membranedir (zardır). Herbir p-brane, p+1 boyutlu öz-hacmi tarar. Bu aynı zamanda 

uzay-zamanı üretir. Kaynak:Vikisözlük) 

Matthew Chalmers bu ucu bucağı olmayan, String Teorisi denilen kuramsal yapıyı çözmeyi denemekte ve pek çoğu 

deneysel veride kökleşmiş olan hayal gördüren fikirlerin, somut başarıların ve göz korkutucu meydan okuyuşların 

dünyasını şaşırtıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

27-km’lik bir dairenin çevresinin nasıl soğutulacağı ve 37,000 tonluk daireyle çevrelenen süper iletkenli mıknatısların 

kamyona yüklü likit helyum kullanılarak 1.9 K dereceye nasıl çıkartılacağı gibi problemler normalde kuramsal 

fizikçilerin pek öyle heyecana kapıldıkları şeyler değildir. Bundan dolayı da; son zamanlarda teorideki realiteyle 

hiçbir alakası olmayan fikirleriyle ünlü string kuramcılarının gelecek Mayıs ayında faaliyete geçirilmesi 

beklenen CERN’deki  Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) meydana gelmiş en son gelişmeleri bildiren bu 

yılki Stringler07 Ana Konferansı’nı başlatmalarını öğrenmek sürpriz gelebilir. 

Haziran’ın sonlarında Madrid’de yapılan beş-günlük konferansta olasılık ne kadar ufacık olsa da; LHC’nin (Büyük 

Hadron Çarpıştırıcısı) String Teorisi için 14 TeV proton-proton çarpışmalarında ortaya çıkabilen delili önde gelen 

tartışmalar arasındaydı. Aslında konuşmalar bilhassa kozmolojiyle bağlantılı gerçek-dünya verisi dili, parçacıklar ve 

alanlarla zenginleştirilmişti. Gerçekte string kuramcıları bu daha somut kavramları ‘’GUT braneler’’, ‘’kurbağa 

yavruları’’, ‘’bükülmüş geçitler’’ gibi şeylerin saklandığı yüksek boyutlu matematiğin anlaşılması zor gramerinin 

içerisine gömmüşlerdir. Her nasılsa Stringler07, açık şekilde bir fizik olayıydı. Matematik, filozofi veya hatta belki de 

teolojiye (dinbilimine) ait bir olay değildi. Fakat String Teorisi’nin saf ve basit bir fizik olduğuna herkes 

inanmamaktadır. 

20 senedir hararetli bir şekilde yerçekiminin Kuantum Teorisi’ni sağlayan ve doğanın dört kuvvetini birleştiren 

‘’herşeyin mükemmel teorisi’’ olarak portrelenmekten zevk duymuş olan String Teorisi, geçen sene civarında biraz 

ağır bir darbe yemiştir. Bu eleştirinin pek çoğu iki kitabın yayınlanmasına dayandırılabilir: Bunlar, String Teorisi’ni 

diğer şeylerle birlikte test edilebilir herhangi bir tahmin yapmadan suçlayan Kanada’daki Perimeter Enstitüsü’nden 

Lee Smolin’in ‘’Fizik’le Olan Sorun’’ ve Amerika’daki Columbia Üniversitesi’nden Peter Woit’in ‘’Yanlış Bile 

Değil’’ kitaplarıdır. Bu da gazete ve magazin editörlerinin  iddialı bir çekişme için birleşmelerini sağlamıştır ve bazı 

eleştirmenler işi String Teorisi’nin Yaratılış Teorisi’nden daha fazla bilimsel olmadığına kadar götürmüşlerdir. 

(Fizik Dünyası Dergisi, Şubat sayısı sayfalar 38-39’a bakın). Eleştirilerin bazısı anlaşılabilir. String Teorisi yaklaşık 

40 yıldır denenmesine karşın; pek çok fizikçi de dahil, pek çok insana dünyanın gerçekten nasıl çalıştığı hakkında 

yeni birşey anlatmıyor gibi gözükebilir. 

Parçacık fiziğinin Standard Model’inin temelini oluşturan Birleşik Elektrozayıf Teorisi’ni geliştirmedeki rolünden 

dolayı 1979 Nobel Fizik Ödülü’nü alan Harvard Üniversitesi’nden Sheldon Glashow, ‘’ Üzülerek söylemek 

gerekirse, String Teorisi’ni değiştiren tek bir deneysel sonucu hayal bile edemem. Değiştirilemeyen doktrin 

sistemlerinin bilimin dünyasında yer almadığına inanarak yetiştirildim,’’ demiştir. 

Şüphesiz String Teorisi açık deneysel  testle yüzleşmeden devam edilen, kuramsal-fizik araştırma programının 

değerinde, eşine rastlanmamış bir teoridir. Birileri bu kadar uzağa gitmenin uzun zaman alıp almayacağı hakkında 

tartışırken String Teorisi, şu anda iyi-formüle edilmiş bilimsel tahminleri yapma yeteneği olan fiziksel bir teori 

olmaktansa; kuramsal esas bir yapı olarak düşünülmektedir. Bu ışıkla görüntülendiğinde String Teorisi, son 35 yıldır 
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gerçek dünyayı tarif etmede fevkalade başarılı olan Parçacık Alan Teorisi Standard Model’indense; Kuantum 

Mekanik ve Özel Relativite’yi birleştiren yapı olan Kuantum Alan Teorisi gibidir. 

String Teorisi’nde önde gelen kişilerden biri olarak kabul edilen Princeton Üniversitesi’ndeki Gelişmiş Araştırma 

Enstitüsü’nden (IAS) Ed Witten, bu konu üzerinde çalışmayan birinin bu ayrımı esaslı bir şekilde anlamasının zor 

olduğunu itiraf etmektedir. “String Teorisi daha önce üzerinde çalıştığımız herhangi bir teoriden farklıdır. İnanılmaz 

şekilde zengin ve pek çoğu temel zemininde gömülü olan bir teoridir. Şu ana kadarki olan bilgi,  bilginin büyük bir 

kısmını ifade etse de; insanlar sadece yüzeydeki kırıntıları ve parçaları bilirler veya kazılanın yalnızca küçük bir 

kırıntısını keşfetmişlerdir,” demektedir. Bazı eleştirmenler de String Teorisi’ni en iyi çalışan modelimiz Kuantum 

Yerçekimi’nin evren hakkındaki temel sorulara ciddi şekilde cevap verebildiği gibi vermemesinden, yalnızca bu 

soruları cevaplandırmadaki başarısızlığından dolayı ağır bir şekilde eleştirmektedirler. 

2004 Nobel Ödülü’nü Kuantum Kromodinamik‘teki (QCD) çalışmasından dolayı alan Santa Barbara’daki 

California Üniversitesi’nden (UCSB) David Gross, bazı soruların Kuantum Mekanik günlerinden kalma olduğunu 

söylemektedir. “String Teorisi bizleri Big Bang tekilliği ve Sabit Kozmoloji’de şimdiye kadar gözardı edilen veya 

insanları umutsuzluğa sürükleyen problemlerle yüzleşmeye zorlamakta,’’ demektedir. Gross, ayrıca pek çok insanın 

String Teorisi’nin adaletsiz bir şekilde yüksek standardlara erişmiş olduğunu düşündüğünü söylemektedir. Gross, 

“String Teorisi’nin LHC’deki (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) kara deliklerin üretimi veya gökyüzündeki kozmik 

stringler gibi niteliksel tahminlerle dolu olduğunu ve bu tahmin düzeyinin de neredeyse herhangi bilim dalında 

mükemmel şekilde kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu, parçacık fiziğinde bir teorinin ancak deneyle tahminin onda 

bir ondalığı uyuşmazsa atılabildiğini,’’ söylemiştir. 

Öyleyse doğanın tutarlı teorisi statüsüne yerleşeceği kesin olan, bir çeşit test edilebilir tahminleri yapmaktan bizi ne 

alıkoyuyor? Ve fizikten daha sınırsız hayal gücüne dönüşebilen birşey üzerinde çalışma görüşü, neden hâlâ dünyanın 

en parlak yüzlerce öğrencisini cezbetmeye devam ediyor? Zaten Stringler07 toplantısının yaklaşık 500 katılımcısının 

oldukça büyük bir kısmı kariyerlerinin en başlarındaydılar. Witten, “Doğanın String Teorisi’ni çalışmamızı seçtiğini 

düşündüğüne inanıyorum, çünkü insanların bu kadar zengin birşeyle tesadüfen karşılaştıklarına inanamam. 

Yüzleştiğimiz en büyük sorunlardan birisi de teorinin anlaşılmada çok zor olmasıdır,’’ demiştir. 

Karşı Konulmaz Cazibe 

String Teorisi bazı yönlerden kendi başarısının bir kurbanı gibi gözükmektedir. Teori, yerçekimini doğadaki üç değer 

temel kuvvet olan Elektromanyetizm, Güçlü ve Zayıf Kuvvetlerle aynı anda birleştirirken; modern fiziğin iki temel 

direği olan Kuantum Mekanik ve Einstein’ın İzafiyet Genel Teorisi’yle birleştirme amacında olmamıştır. Aksine 

String Teorisi, parçacık fizikçilerinin iki yıl önce deneysel gözlemlenen hadronların çokluğunu açıklamak için 

önerilen güçlü kuvvet modelinin aslında Kuantum Mekanik Stringler olduğunu farketmeleriyle hayata geçmiştir. 

Erken resimde hadronların içerisindeki kuarklar küçücük bir string tarafından belirli bir gerilimle birbirlerine 

bağlıymış gibi gözükmektedirler. Bu da çeşitli farklı tiplerdeki hadronların 1 boyutlu kuantum stringlerdeki farklı 

titreşimsel modlar açısından düzenli şekilde organize olabildikleri anlamına gelmektedir. Bu modelin yeri, 

parçacıklara string-benzeri yerine nokta-benzeri davranan bir Kuantum Alan Teorisi olan QCD tarafından kısa 

zamanda alındıysa da;  dünyanın tel tel olan resminin hadronlardan daha dikkate değer birşeyi sakladığı kısa zamanda 

netlik kazanmıştır. 

  

‘’String Teorisi, evrenin “DNA”sının bir teorisidir, fakat biz yalnızca kendi uzayımızın yerel parçası olan tek bir 

‘’hayat formu’’ üzerinde çalışıyoruz.Bu sanki Gregor Mendel’in, çift helikse ve A,C,G ve T’nin dört temelini 
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keşfetmek için yalnızca tek bir bezelyeye sahip olması ve basit bir büyütecin üzerinde çalışması gibidir.’’  Leonard 

Susskind, Stanford Üniversitesi 

BİR BAKIŞTA STRİNG TEORİSİ: 

● String Teorisi ‘’temel parçacıkların’’, 10 üzeri -35  m uzunluktaki 1 boyutlu stringler tarafından tanımlanan 

doğanın daha temel katmanının bir göstergesi olduğuna işaret eder. 

● Teori, 1968’de güçlü kuvveti tanımlamak için yapılan denemelerden meydana çıkmıştır. Fakat kısa sürede 

yerçekimini doğanın diğer üç güçlü kuvvetiyle birleştiren ‘’herşeyin teorisi’’ olma potansiyeline erişmiştir. 

● String Teorisi, string titreşimleri için olan bütün temel etkileşimleri anlatan bir iskelettir. Fakat bu mükemmel resim 

yalnızca 10 boyutlu süpersimetrik dünyada doğru olmaktadır. 

● Araştırmacılar asimetrik 4 boyutlu dünyamızı tarif etmek için en azından 10 üzeri 50 boyutlu çözümün olduğu 

muazzam tabiata yönelip,ekstra boyutları ‘’sıkıştırmanın’’ ve ‘’süpersimetriyi kırmanın’’ yollarını bulmalılar. 

● Bazı araştırmacılar String Teorisi tabiatını yorumlamak için çekişmeli bir şekilde antropik prensibe 

başvurmuşlardır. Fakat diğerleri bazı türlerdeki dinamik seçim prensibini ileri sürmektedirler. 

● 1995’den beri araştırmacılar String Teorisi’nin aslında ikilik diye adlandırılan, derin matematiksel bağlantıları 

kolaylaştıran yüksek boyutlu objeler olan brane’lerin teorisi olduğunu anlamışlardır. 

● Bazı kesin durumlarda bu ikilikler String Teorisi’ni Kuantum Alan Teorisi’ne eşdeğer yapmaktadır ve String 

Teorisi’nin M-Teorisi diye adlandırılan eşsiz bir formülasyona sahip olduğunu ileri sürmektedir. 

● Başka hiçbir açık tahmine imkan vermemesine rağmen; String Teorisi fizikçilere kara delikler hakkında daha iyi 

kavrama gücü vermiş ve kuark-gluon plazması olarak adlandırılan maddenin mutlak halinin üzerinde çalışmak için 

analitiksel bir araç sağlamıştır. 

● String Teorisi için olan delil yeni parçacıklar biçiminde CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda ortaya 

çıkabilir ve kozmolojik veri String Teorisi’ni test etmek için bundan daha başka yollar da sağlamaktadır. 

● Kuantum yerçekiminin en iyi çalışan teorisi olan String Teorisi, Big Bang’in tekilliğinin doğası gibi diğer başka 

hiçbir teorinin başaramadığı soruları cevaplamaya yardımcı olabilir. 

Başlangıçtaki hadronik string modelin birkaç probleminden birisi de, deneylerde yerde her tarafta dönmüş olması 

gereken kütlesiz ‘’spin-2’’ parçacıklarının yüksüz varlıklarının tahmin edilmesidir. Bunlar çeşitli hadronları 

tanımlayan ‘’açık’’ stringlerin uyumlarının aksine, her iki uçta bağlantılı olan stringlerin titreşimlerine 

benzemektedirler. Fakat 1974’de California Teknoloji Enstitüsü’nden John Schwarz ve diğerleri, bu kapalı 

döngülerin kesinlikle gravitonların bir özelliği olduğunu göstermişlerdir. Yerçekiminin uzay-zamanın eğiminden 

ortaya çıktığı klasik teori olan Genel İzafiyet’e dönmeyi denediğinizde, varsayımsal spin-2 parçacıkları Standard 

Model’deki gibi Kuantum Alan Teorisi’nin içerisinde birdenbire ortaya çıkmaktadırlar. 

Temel string ölçeği yerçekimsel gücün zayıflığını açıklayan orijinal olarak teklif edilen büyüklüğün 10 üzeri 20 

derece kadar küçüğü olsa da; String Teorisi, yerçekiminin potansiyel Kuantum Teorisi’ni anında ortaya koymuştur.  

1970’de stringlerle hadronları ilk birbirine bağlayan Stanford Üniversitesi’nden Leonard Susskind, ‘’Kuantum Alan 

Teorileri, yerçekimiyle ilgili kuvvetlerin varlığına izin vermemektedir. String Teorisi yerçekimine izin vermekle 
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kalmaz; yerçekimi teorinin temel matematiksel sonucudur. Şüpheci kimseler ona büyük yöntem, string kuramcıları 

ise BÜYÜK YÖNTEM diyorlar,’’ demiştir. 

Kuantum Alan Teorisi’nin gözönüne aldığı bu bakış açısında String Teorisi başarılı olmaktadır, çünkü o 

gözlemlenebilir miktarların hesaplamalarının sapmasına ve manasız sonuçlar vermesine yolaçabilen kısa mesafeli 

karşılıklı etkileşimleri önlemektedir. Gauge simetri veya gauge grubuna dayanan SU(3)xSU(2)xU(1) ve  SU(3)’ün 

QCD (Kuantum Kromodinamik Teorisi) olduğu Standard Model’de ve SU(2)xU(1) olan Birleşik Elektrozayıf 

Teorisi’nde asıl parçacıklar, gauge bozonlar olarak adlandırılan yer değiştiren parçacıklar tarafından etkileşime 

uğrarlar. 

Örneğin 1940’larda Feynman ve diğerleri tarafından geliştirilen, tüm zamanların orijinal ve en başarılı alan teorisi 

olan Kuantum Elektrodinamik (QED) tarafından ifade edilen elektromanyetik etkileşimde fotonlar araya 

girmektedirler. Bu etkileşmeler resimsel olarak uzay-zaman tarihleri veya nokta benzeri parçacıkların ‘’dünya 

sınırları’’ nerede ve ne zaman kesişirse oluşmaktadır. Böyle olan Feynman grafiklerinin en basiti de Kuantum 

Teorisi’nin klasik limitine uymaktadır. Teorinin çift oluşturma sabitesi tarafından tanımlanan temeli oluşturan 

etkileşimin dayanıklılığı sağlandığında veya QED durumunda olduğu gibi açık-yapı sabitesi zayıfladığında 

kuramcılar temeli oluşturan basit grafiğe bütün kuantum ‘’döngülerinin’’ düzeltmelerinin de ilave edilmesiyle 

oluşan bazı fiziksel işlemlerin olasılıklarını hesap edebilirler. 

Yerçekimini Standard Model’in içerisine dahil etmeye çalıştığımız zaman, her nasılsa, teorinin çift oluşturma 

sabitesindeki kuvvet sırasını ifade eden  ‘’zihin karıştıran genişlemeler’’ düzensiz olmaktadır. Bu da Newton’ın 

yerçekimsel sabitesinin boyutsuza benzer şekilde olmadığından değil, diyelim ki açık-yapının sabit olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, Genel İzafiyet’teki uzay-zaman metriğinin nicelendirilmesiyle meydana çıkan 

gravitonlar, sınırsız olasılıklarla nokta benzeri etkileşimlere yol açarlar. String Teorisi bunu stringler tarafından 

çevrelenen iki boyutlu yüzeylerle uzay-zamanda nokta-benzeri parçacıklar tarafından planı çizilen 1 boyutlu yolların 

yerini değiştirerek kullanır. Bunun sonucunda, bütün temel etkileşimler topolojik olarak uzay zamanda yeniden 

bağlanan ve gruplara ayrılan iki boyutlu ‘’dünya katmanları’’ açısından ifade edilebilir. Böyle etkileşimlerin 

gerçekleşme olasılığı, string gerilimi olan tek parametre ve hiçbir zaman oluşmayan kısa mesafe uyuşmazlıkları 

tarafından verilmektedir. 

Birleşik Krallık’taki Cambridge Üniversitesi’nden Michael Green, “String Teorisi 2 boyutlu Feynman grafiklerinin 

benzer bir toplamı olarak geliştirilmiştir.Fakat 2 boyutlu Karışıklık Teorisi’nin kurallarını çözümlemek problemin 

yalnızca başlangıcıdır,’’ demektedir. Çünkü Karışıklık Teorisi yalnızca uzay-zaman; öteki dünyaya ait epeyce bir 

özelliğe sahip olduğunda (bir tanesi de süpersimetridir) çalışmaktadır. İlk hadronik teoride stringler bozonikken, (yani 

titreşimleri Planck Sabitesi’nin birimlerindeki tamsayı değerlerinin döngüsüne sahip fotonlar gibi parçacıklara 

uymaktayken) dünya yarım-tamsayı döngüye sahip elektronlar ve protonlar gibi olan parçacıklardan, 

yani fermiyonlardan oluşmuştur. 

1970’li yılların ortalarında Schwarz ve diğerleri, String Teorisi’nin fermiyonları sağlamasının tek yolunun her bir 

bozonik string titreşiminin parçacığa tamamen aynı kütleyle uyan süpersimetrik fermiyonik bir kopyaya sahip olması 

olduğunu farkettiler. Böylece String Teorisi, Süperstring Teorisi’nin kısaltılmış halidir ve LHC’nin ana hedeflerinden 

bir tanesi de böyle süpersimetrik parçacıkların gerçekten varolup olmadıklarını keşfetmektir. Bir diğer talep de, uzay-

zamana yerleşen String Teorisi’nin görünüşe göre olan boyutlarının anlamsız sayısı üzerinedir. Örneğin orijinal 

bozonik teori, eğer yalnızca 26 boyutun içinde formüle edilirse; uzayda tercih edilir hiçbir yön olmadığını belirten 

gözlemlenmiş uzay-zaman simetrisi olan Lorentz Değişmezliği’ne uymaktadır. 

 

Süperstringler daha sade bir 10 boyut istemektedirler: Dokuzu uzayın ve biri zamanın. Fakat, uzaya ait yalnızca üç 

boyutun olduğu unsurunu açıklamak için, string kuramcıları fazladan olan diğer altı boyutla başedebilmenin yollarını 

bulmak zorundadırlar. Bu da çoğunlukla ekstra boyutların çok küçük derecelerde ‘’sıkıştırılmasıyla’’ yapılmaktadır. 
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Green, “ Onları ekstra boyut olarak adlandırmak, bir bakıma yanlış bir adlandırmadır çünkü Planck (string) ölçeğine 

göre herşey taneciklidir. Çünkü onlar kuantum mekaniksel olarak tanımlanmışlardır. Bir çeşit dahili uzay-zaman 

yapısı olarak düşünülmelidirler,” demektedir. Gerçeği söylemek gerekirse, eğer evren 4 boyutlu olmayıp da; 10 

boyutlu olsaydı string kuramcılarının işi çok daha kolay olurdu. Stringlerin titreşim yapabildikleri ekstra altı boyuta 

sahip oldukları gerçeği; temel parçacıkların döngüleri ve yükleri gibi birtakım farklı, gizemli ana özelliklerin 

açıklamasını yapabilir. 

‘’String Teorisi matematikteki ve Kuantum Alan Teorisi’ndeki yararlılığından dolayı dinden farklıdır, çünkü bir gün 

test edilebilir bir teori haline dönüşebilir.’’  Sheldon Glashow, Boston Üniversitesi 

Süperstring  Devrimleri 

Green ve Schwarz 1984’te Süperstring Teorisi’ndeki kuantum-mekaniksel anormallikleri gösterdiklerinde (mesela 

gauge değişmezliğinin ihlal edilmesi) şimdi ’ilk süperstring devrimi’’ diye adlandırılan teori, 10 boyutlu formüle 

edildiğinde ve belirli simetri grubu olan SO(32)’ye sahip olduğunda iptal olmuştur. Bu da String Teorisi’nin yalnızca 

hayli alışılmadık ve tutarlı bir fiziksel teori olduğu anlamına gelmekle kalmayıp; ona Standard Model simetri grubunu 

da dahil etmiştir. String Teorisi üç faktör tarafından dışarıda bırakılmışken, aslında fizikteki uzay-zaman boyutlarını 

tahmin eden ilk teori olmuştur. 

String Teorisi anında ışık dalgalarının karışması ile üretilen koyu çizgiler aktivitesi olmaktan çok; teorik fiziğin 

temeli haline gelmiştir. Fakat devrim 1985’de bittiğinde araştırmacılar beş farklı String Teorisi’yle yüzleşmişlerdir: 

Açık ve kapalı stringleri kapsayan Tip I;  titreşimlerin zıt yönlerde seyahat edebildiği durumunu yansıtan, iki 

versiyona sahip olan (A ve B) ve yalnızca kapalı stringleri kapsayan Tip II ve farklı türdeki titreşimlerin iki mümkün 

yönde taşınmasına izin veren, iki “farklı” teori olan SO(32) ve E8 ×E8. Green, “Bu sanki beş Kuantum Alan 

Teorisi’nin Feynman grafiklerini bulmamıza benzer şekilde, aynı String Teorisi’nin altında yatan beş farklı klasik 

tahmini keşfetmemiz gibi,’’ demiştir. 

String kuramcıları bu benzersizliğin eksikliğinden rahatsız olsalar da; ekstra altı boyutun nasıl sıkıştırılacağıyla 

beraber iki boyutluKarışıklık Teorisi’nin beş farklı teoride nasıl çalışacağı problemiyle yüzyüze kalmışlardır. Pek 

çok araştırmacının teorik parçacık fiziğinin sonunun yakın olduğu kanaatinde olması sebebiyle, bu durum 1990’lara 

kadar devam etmiştir. Fakat bu çalışmanın bazısı 1990’da saygın Alanlar Madalyası’nı alan ilk fizikçi olan Witten 

tarafından yapılan 6 boyutlu ‘’Calabi-Yau’’ Uzayları çalışmasıyla saf matematik üzerinde büyük etkiye sahip 

olmasına rağmen; String Teorisi daha fazla hafifleştirilmeye karşı direnmiştir. Aslında teorinin yalnızca beş farklı 

klasik ‘’zeminde’’ olmasındansa; araştırmacılar String Teorisi’nin 4 boyutlu dünyamıza uydurulduğunda başa 

çıkılmaz tabiatın 10 üzeri 500 olasılığıyla yüzyüze geleceğimizi bildirmektedirler. Gross, “Neredeyse 40 yıl sonra, 

String Teorisi’nin hâlâ ne olduğunu bilmiyoruz,” diye haykırmaktadır. “En başından beri String Teorisi klasik 

zeminde tahminî çözümlerin temelini kuran bir kurallar dizisiydi ve bütün olan şey de buydu. Neyin değiştiği ise 

ikilik denilen matematiksel bağlantı ağı vasıtasıyla şimdi çeşitli çözümlerin  bağlantılı olarak bilinmesidir,’’ 

demektedir. Gross ayrıca,’’ Belirli durumlarda, bu ikilikler String Teorisi’ni Kuantum Alan Teorisi’ne eşdeğer 

yapmaktadır,’’ demektedir. 

Beş farklı String Teorisi arasındaki ikilikler 1995’de ‘’ikinci süperstring devrimi’’ ile ortaya çıkmıştır ve stringlerin 

nokta parçacıklarına nazaran uzay-zamanı farklı algıladıklarını gözler önüne sermiştir. Mesela, TipIIA 

Teorisi’nin ekstra boyutlarının etki alanındaki halka, S ‘’ikiliği’’ Tip I Teorisi’ndeki güçlü çiftleşme sabitesiyle 

SO(32)’deki farklı teoriyle birlikte Karışıklık Teorisi’ni kullanmanın mümkün olabildiği yerde bağlantı 

kurmaktayken; ‘’T ikiliğindeki’’ TipIIB Teorisi, bir diğerine etki alanı 1/Rin’le eşdeğer olmaktadır. 

Buna ilaveten böyle ikilikler, String Teorisi’ni bazı hesaplamalarda çözülebilir yapmak için Witten’ın ‘’M 

Teorisi’’ olarak adlandırdığı String Teorisi’nin temelinde yatan eşsiz, fakat bilinmeyen 11 boyutlu formülasyonunun 

tahmin edilmesini kolaylaştırmaktadır. Witten’ın Güney California Üniversitesi’nde Stringler95 konferansında 

sunduğu sonuç, String Teorisi’nin ‘’karışık olmayan’’ bölümünü anlamada muazzam bir gelişmeye yol açmıştır 
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(Örneğin teoriyi tahmin etmedeki girişimlerin gitgide daha karmaşıklaşan bir dizi Feynman grafiğinde hata vermesi 

durumları). 

Karışık olmayan etkiler Kuantum Alan Teorisi’nin gerçek dünyayı tanımlamayı sağlamasında, bilhassa da QCD 

durumunda kritiktir. Bu çünkü Karışıklık Teorisi’nin yalnızca protonlar ve diğer hadronlar gibi olan daha büyük 

sistemlere değil; güçlü kuvvetin izafi olarak zayıf olduğu basit, tek başına olan kuark etkileşimlerine 

uygulanmasından dolayıdır. String Teorisi’nin durumunda, karışık olmayan etkiler bugün evrende varolan düşük 

enerjilerde neden ‘’süpersimetrinin’’ kırıldığının anahtarını elinde tutmaktadır. Bu da neden hiçkimsenin şimdiye dek 

süpersimetrik parçacık görmemiş olduğunu açıklamak için olmalıdır. 

Bu bize Standard Model’in ElektroZayıf Simetrisi’nin şekline benzer şekilde TeV ölçüsünün altında kırılmış olması 

gerektiğini (Higgs mekanizması vasıtasıyla), bizim elektromanyetik ve zayıf kuvvetleri neden ayrı varlıklar olarak 

algıladığımızı açıklamaktadır. String Teorisi’nin bu zengin fakat gizemli, kuşatılmış bölgesi; ekstra boyutların nasıl 

sıkıştırılmış olduğunu ve böylelikle de String Teorisi’nin 4 boyutlu dünyada tahminler yapabilen deneylere karşı nasıl 

test edilebileceğini yönetmektedir. 

‘’String Teorisi’nin ‘’herşeyin teorisini’’ sağlayacağı erken istemler, gerçeği söylemek gerekirse şimdi çökmüş 

olarak gözüküyorlar.Fakat yakında biz LHC verisindeki dalgalarla yıkanmış olacağız.Kozmolojide yakın zamandaki 

gelişmeleri temel fiziğin içerisine henüz yönlendirmedik.Eğer şansımız varsa, String Teorisi birşeyin teorisi haline 

gelebilir.’’ Frank Wilczek, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 

STRİNGLERİN DURUMU : 

● 1968 Gabriele Veneziano Euler ‘’beta fonksiyonunun’’; farklı türdeki hadronların ölçülmüş saçılan genliklerini 

düzene soktuğunu keşfetti. 

● 1970 Leonard Susskind, Yoichiro Nambu ve Holger Neilsen; Veneziano’nun genliklerini bağımsız çözümlerle 1 

boyutlu bozonik stringlerin Kuantum Mekanik Teorisi’ne tanıttı. 

● 1971 Claud Lovelace, String Teorisi’nin 26 boyuta gereksinim duyduğunu farketti; Yuri Gol’fand ve Eugeny 

Likhtman süpersimetriyi 4 boyutta keşfetti; John Schwarz, André Neveu ve Pierre Ramond String Teorisi’nin 

bozonlarla birlikte fermiyonları da yerleştirmek için süpersimetriye ihtiyacı olduğunu farketti; Gerard ’t Hooft, 

1967’de Gauge Teorileri’ni fiziksel olarak uygulanabilir yaparak Steven Weinberg tarafından ileri sürülen 

Elektrozayıf Birleşmesi’nin ‘’renormalize’’ olabileceğini gösterdi. 

● 1973 Julius Wess ve Bruno Zumino, Süpersimetrik Kuantum Alan Teorileri’ni geliştirdi; David Gross, Frank 

Wilczek ve David Politzer Asimtot Özgürlüğü’nü keşfetti ve böylece QCD’yi kurdular; Elektrozayıf Teorisi’yle 

birleştirilmiş olarak Standard Model kuruldu. 

● 1974 Schwarz ve Joel Scherk (ve bağımsız olarak Tamiaki Yoneya), String Teorisi’nin gravitonları kapsadığını 

farketti ve Kuantum Mekanik’in ve Genel İzafiyet’in birleşik ana yapı iskeletini ileri sürdü; Sheldon Glashow ve 

Howard Georgi Standard Model’in Büyük Birleşim’inin simetri grubu SU(5) aracılığıyla sıkıştırıldığını ileri sürdü. 

● 1976 Stephen Hawking, Kuantum Mekanik’in Kara Delik’in oluşumu ve çürümesi esnasında ihlal edildiğini ileri 

sürdü; matematikçiler Calabi-Yau Uzayları’nı ortaya çıkardılar. 

● 1978 Eugène Cremmer, Bernard Julia ve Scherk, Genel İzafiyet’te süpersimetriyi birleştiren 11 boyutlu 

süperyerçekimini kurdu. 



 
175 

 

● 1981 Schwarz ve Michael Green, Tip I Süperstring Teorisi’ni formüle etti; Georgi ve Savas Dimopoulos, Standard 

Model’in süpersimetrik uzatma bölümlerini önerdiler. 

● 1982 Green ve Schwarz, Tip II Süperstring Teorisi’ni geliştirdiler; Andrei Linde ve diğerleri evreniçre’nin izlediği 

modern Şişme Teorisi’ni keşfettiler. 

● 1983 CERN’deki W ve Z bozonlarının keşfi, Standard Model için olan on yıllık başarıyı onayladı; Ed Witten ve 

Luis Alvarez-Gaumé, Gauge anormalliklerinin TipIIB Süperstring Teorisi’nde iptal olduğunu gösterdi. 

● 1984 Green ve Schwarz, Tip I Teorisi’ndeki anormalliklerin eğer teori 10 boyutluysa ve SO(32) veya E8  E8 

gauge simetrisine sahipse iptal olacağını gösterdi; T ikiliği keşfedildi. 

● 1985 Gross, Jeff Harvey, Ryan Rohm ve Emil Martinec Heterotik String Teorisi’ni kurdu; Philip Candelas, Andrew 

Strominger, Gary Horowitz ve Witten ekstra altı boyutu sıkıştırmanın bir yolunu Calabi-Yau Uzayları’nı kullanarak 

keşfetti. 

● 1987 Weinberg, Antropik Muhakeme’yi Kozmolojik Sabite’de sınırı yerleştirmek için kullandı. 

● 1994 Susskind, ‘t Hooft tarafından yapılan genişletilmiş işin Holografik Prensibi’ni önerdi. 

● 1995 Paul Townsend ve Chris Hull, ve Witten, Tip IIA Teorisi’nin 11 boyutlu ‘’M-Teorisi’nin’’ zayıf-çiftleşme 

limiti olduğunu önerdi; Polchinski D-brane’leri keşfetti; Witten ve diğerleri, bazıları D-brane’ler tarafından 

kolaylaştırılmış olan beş String Teorisi’nin de ikilikler tarafından bağlantılı olduğunu tahmin etti. 

● 1996 Witten ve Polchinski, Tip I Teorisi’nin ve SO(32) Heterotik Teorisi’nin S-ikiliği ile bağlantılı olduğunu 

keşfetti; Witten ve Petr Horava E8  E8’nin M-Teorisi’nin düşük-enerji limiti olduğunu gösterdi; Strominger ve 

Cumrun Vafa String Teorisi’ni kullanarak Bekenstein–Hawking Kara Delik Entropi Formülü’nü elde ettiler; 

Susskind ve diğerleri Matriks Teorisi denilen M-Teorisi’ne bir aday önerdiler. 

● 1997 Juan Maldacena, String Teorisi ve Kuantum Alan Teorisi arasındaki denkliği keşfetti (AdS/CFT ikiliği), 

böylece Holografik Prensibi’nin doğru göstergesini sağladı. 

● 1998 Evrenin artan genişlemesinin deneysel keşfi küçük, pozitif, vakum beklenen değerin Kozmolojik Sabite 

formunda olduğunu ileri sürdü; Lisa Randall ve Raman Sundrum brane dünyası senaryolarını sıkıştırılmaya alternatif 

olarak önerdi. 

● 1999 Gia Dvali ve Henry Tye, Brane-Şişme Modelleri’ni önerdi. 

● 2003 KKLT Tezi; süpersimetrinin ekstra boyutlarla başa çıkmak için cereyan akışı (flux) sıkıştırılmasını kullanarak 

küçük, pozitif vakum beklenen değerini üretmek için kırılabileceğini göstermiştir; Susskind ‘’tabiat’’ 

terimini  cereyan akışı sıkıştırılması tarafından ima edilen çok geniş çözüm uzayını anlatmak için buldu ve Antropik 

Prensibi’ne evreniçre’yi ve Kozmolojik Sabitesi’ni açıklamak için başvurdu; KKLMMT Tezi, KKLT’yi kozmolojiye 

uzandırmaktadır. 

● 2004 Hawking, Kara Delikler hakkında yanılmış olduğunu itiraf etti ve John Preskill’in iddiasını kabul etti. 

● 2005 String Teorisi’nden (AdS/CFT uygulamasının sayesinde) RHIC kuark-gluon plazma’nın içeriğinde 

bahsedilmiştir; böylece teori köklerine hadronların tanımı olarak döndürülmüştür. 
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Gerçek Oluş 

String’in veya M-Teorisi’nin altında yatan denkliklerin neye benzer olduğu hakkında hiçbir fikre sahip olmadığını ilk 

itiraf eden string kuramcıları olmuştur. Fakat esas bir yapı olarak String Teorisi, bu denkliklerin detaylarına 

dayanması mümkün olmayan birçok kapsamlı tahminleri yapmaktadır. En önemli şey de, String Teorisi’nin büyük 

uzaklıklarda ve düşük enerjilerde Genel İzafiyet’i azaltan, ölçülebilir (birbirinden farklı olmayan), tutarlı bir 

yerçekiminin Kuantum Teorisi’ni sağlamasıdır. Fakat bu String Teorisi’nin neden direkt yolla pratik olarak test 

edilmesinin mümkün olmadığını; çünkü Süperstring’lerin doğal ölçeğinin Planck Uzunluğu olduğu manasına da 

gelmektedir. 

Planck Uzunluğu, herhangi bir Kuantum Yerçekimi’nin dahil olması gerekli üç temel sabitesinin basit, boyutsal 

analizinden gelmektedir: Newton’ın yerçekimiyle ilgili sabitesi, Planck Sabitesi ve ışığın hızı. Değeri 10 üzeri -35 

m’dir, bu da stringleri direkt yolla gözlemlemek için bizim LHC’ninkinden 15 büyüklük sırası daha büyük 10 üzeri 

19 GeV enerjili parçacık akseleratör’üne (proton ve nötron iyonları gibi yoğun taneciklere büyük kinetik enerji 

sağlayan cihaz) ihtiyacımız olduğu manasına gelmektedir. UCSB’den Joe Polchinski, “Planck’dan beri biz biliyoruz 

ki; fizik hiçbir zaman direkt olarak erişemeyeceğimiz bu küçücük ölçeğe sahiptir. Fakat sağolsun kuramcılar böyle 

engellerin onların yollarına girmesine izin vermediler,’’ diye belirtmektedir. String Teorisi’nin Yerçekiminin 

Kuantum Teorisi olarak büyük başarılarından bir tanesi de; yerçekimi ve kuantum etkilerinin ikisinin  büyük olduğu 

Genel İzafiyet’in klasik çözümlerinin Kara Delikler’e model teşkil etmesindeki yeteneğidir. Schwarz, “String 

Teorisi’ndeki Kara Delikler’le ilgili ders kitabında 60 sayfalık bir bölümün yazarlığını yaptım ve o, bu muazzam 

konunun sadece yüzeyini çizmekte,’’ demiştir. 

String Teorisi bilhassa, Kara Delikler’in mikroskobik düzeydeki termodinamik varlığının daha derin anlayışına 

öncülük etmiş ve bundan dolayı da 30 yıldan fazladır Cambridge Üniversitesi’nden Stephen Hawking tarafından ileri 

sürülen, imkan dahilinde felaket getirebilen bir çelişkiyi yeniden çözmeye yardımcı olmuştur. 

Hawking 1976’da Kudüs’teki Yahudi Üniversitesi’nden Jacob Bekenstein’la beraber Kara Delikler’in iyi 

tanımlanmış bir entropi olduğunu ve böylelikle ışın yaydığını göstermek için kısmen klasik tartışmalar kullanmıştır. 

Hawking, bilginin üretim esnasında kaybolduğunu ve bunun da Kara Delik’in dağılması olduğunu ileri sürmüştür. 

Bilgi parçacıkların ve alanların kuantum hallerinde şifrelenmişken; bu bize Kuantum Mekanik’in Planck Ölçeği’nde 

çöktüğünü açıkça belirtmektedir. Eğer bu doğruysa, bu String Teorisi veya herhangi bir başka yerçekiminin, 

Kuantum Teorisi’nin ölümü anlamına gelecektir. 

Polchinski matematiğin teorisinde gizlenmiş bilinen, D-brane’ler olarak adlandırılan objelerin önemini 1995’de 

keşfedene kadar String Teorisi bu problemden bahsetmekte yetkili değildi. Polchinski’nin farkına vardığı D-

brane’ler, bütün açık stringlerin sabit oldukları ve String Teorisi tarafından izin verilen herhangi sayıdaki boyutlarda 

geldikleri hiperyüzeylerdir. (mesela, bir 2 boyutlu brane veya ‘’2-brane’’ sıradan terminolojide bir membrandır). D-

brane’ler sıfır kalınlığa, fakat muazzam yüke sahiptirler. Bu da, string kuramcılarının bunların birçoğunu 

sarmalayarak çok özel, oldukça kurgusal, bir çeşit süpersimetrik Kara Delik halkasını ekstra boyutlarda 

kurabilecekleri manasına gelmektedir.  

Bu yaklaşım 1996’da Harvard Üniversitesi’nden Andrew Strominger ve Cumrun Vafa’nın D-brane’leri olağan 

kuantum halleri olarak ve onları birbirine katarak ele alan 20 sene önce kısmen klasik çalışmış olan aynı Bekenstein-

Hawking entropi formülünü tamamen aynı şekilde elde etmesine olanak sağlamıştır. 

String Teorisi Genel İzafiyet gibi Kara Delikler’in merkezinde direkt olarak tekillikle ilgilenmese de; kuramcılar daha 

gerçekçi Kara Delik modelleri için  tamamen aynı formülü elde etmişken, Hawking’in 2004’teki itirafına katkıda 

bulunan sonuçlar sonunda onun yanılmış olduğunu göstermektedir. Susskind, “Benim anlayışıma göre, sadece en 
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kötü gözle gören şüpheci kimse String Teorisi’nin Kara Delikler’e olan uygulamasının fiziğe büyük bir katkı 

sağlamadığını düşünecektir,’’ demiştir. 

D-brane’ler String Teorisi’ni, stringlerin teorisinden diğer uzatılmış objelerin teorisini kapsayan daha zengin bir 

teoriye dönüştürmüştür. String Teorisi kuramcısı olmayanlara D-brane’ler epeyce keyfi ilaveler gibi gözükse de; 

onlar başından beri matematikte p-brane’ler olarak adlandırılan yüksek boyutlu objelerin daha genel, özel bir türü 

olmuşlardır ve String Teorisi’ni sabit yapmak için gereklidirler. Araştırmacılar ancak 1995’te Polchinski’nin D-

brane’leri yeniden yorumlamasından ve Witten’ın M-Teorisi varsayımı ve diğer katılımlardan sonra 

tahmini Karışıklık Teknikleri’nin ilerisine gidebilmiş ve stringlerden çok daha fazla ağır olan bu objeleri 

anlayabilmişlerdir. Beş farklı String Teorisi arasındaki derin ikilikleri kolaylaştırmasının yanısıra, brane’ler M-

Teorisi’nin temel içerikleridir. Böylece “String Teorisi”,  iki cephede de yanlış bir adlandırmadır: O ne bir ‘’Teoriye’’ 

(en azından fizikte genel anlamda amaçlanan şekilde), ne de stringlere dayanmaktadır. 

 ‘’Birçok durumda daha fazla alçakgönüllülük gerekli olurken, string kuramcıları bulguları hakkında hevesli olma ve 

onları rapor etme hakkına sahiptirler. Araştırmanın diğer branşlarındaki fizikçilerin yapabileceği en iyi şey 

kendilerinin ilginç, gelecek vaat eden yeni sonuçları temin etmeye çalışmalarıdır.’’ Gerard ’t Hooft, Utrecht 

Üniversitesi 

‘’String Teorisi’nin küçük Kozmolojik Sabite’yi üretebilmesi kendi başına çok büyük bir başarıdır. Kuantum Alan 

Teorisi’ne dayanan yaklaşımlar, çok küçüğü çok büyükle bağlamak için saçma bir ince-ayar istemektedir.’’ Michael 

Green, Cambridge Üniversitesi 

 Brane Üzerindeki Dünya 

D-brane’lerin LHC’de bile kendini gösterebilecek, en hayal gördüren, saklı manalarından biri de onların kocaman 

olan bir tanesine saplanabilmenizdir. Green,“Eğer inançlıysanız, 3-brane’li bir evrende yaşadığımıza ve ekstra altı 

boyutun da hissedilecek kadar büyük olduğuna inanabilirsiniz,” demektedir. Böyle “brane-dünyası” senaryoları D-

brane’in (bizim durumumuzda 3-brane’li) ‘’dünya hacminde’’ meydana gelir; çünkü sonsuza kadar hapsedilmiş olan 

Standard Model’in Gauge Alanları açık stringler tarafından belirlenmiştir. Çünkü gravitonlar, string’in kapalı 

halkaları tarafından tanımlanmışlardır fakat onlar; sürüklendikleri ve yalnızca arada sırada brane’imizle kontakt 

kurdukları yüksek-boyutlu ‘’ kütleye’’ doğru uzaklaştırılmışlardır. 

Yerçekimini neden diğer üç kuvvetten çok daha zayıf olarak algıladığımızın derli toplu açıklamasını sağlamak için 

de, parçacık fiziğinde Hiyerarşi Problemi diye bilinen bir muamma yani ‘’bükülmüş geometriler’’, String 

Teorisi’ndeki ekstra boyutların meydana çıkarılması için onların yeterince büyük olabileceğine işaret etmektedir. 

Gerçeği söylemek gerekirse, ekstra boyutlar burnumuzun dibinde olabilir ve biz onları fotonlar brane’imize sonsuza 

dek zincirlenmiş oldukları için asla bilmeyebiliriz. Böyle ekstra boyutların en direkt yollu testi, uzayın 3 boyutlu 

olduğu gerçeğinin direkt sonucu olduğundan (2 boyutlu dünyada, örneğin, yerçekimi uzaklığın tersine 

orantısaldır) Yerçekimi Kanunu’nun Ters Kare Sapması’nı ölçmek olacaktır. Aslında, aşağı yukarı 0.1 mm 

ölçeğinden daha aşağıdaki Ters-Kare Kanunu’nu deneysel olarak teyit etmedeki yeteneksizliğimiz, brane-dünyası 

senaryolarının herşeyden önce neden kabul edilebilir olduğunun tek sebebidir (Fizik Dünyası DergisiNisan sayısı 

2005, sayfalar 41–45’e bakın). 

Fakat Green’e göre hâlâ ‘’ saçma bir biçimde büyük’’ olan ekstra boyutlar bile 0.1 mm’den 100 milyon defa daha 

küçüktür, öyleyse bu da Planck Ölçeği enerjisinin 1TeV kadar düşük olduğuna işaret etmektedir.  

Bu da string ölçeğini 10 üzeri -35 m’den yalnızca 10 üzeri -18 m’ye arttıracaktır. Bu da şu manaya gelmektedir: 

LHC’deki yüksek enerji proton-proton çarpışması string’in daha yüksek harmoniğini heyecanlandırmak için yeterli 

olabilir. Ekstra boyutlardaki yerçekiminin ‘’gerçek’’ dayanma gücü, azalan Hawking radyasyonu aracılığıyla 

neredeyse anında buharlaşan binlerce mini kara deliği oluşturmak için yeterli bile olabilir. 
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D-brane’lerin uzay-zamanın geometrisini nasıl değiştirdiği durumunu Johns Hopkins Üniversitesi’nden Raman 

Sundrum’la birlikte değerlendiren Harvard Üniversitesi’nden Lisa Randall, LHC’de göreceğiniz ekstra boyutların 

kusursuz işaretlerini kabul ettiğiniz belirli brane modeli üzerine göre değiştiğini söylemektedir. “Şimdiye kadar 

bildiğimiz parçacıklara benzer fakat çok daha ağır olan; çünkü ekstra boyutlarda seyahat eden ‘Kaluza-Klein’ 

parçacıklarını görebilirsiniz. Bizim modellerimizde genelde bu parçacıklar dedektörde yavaş yavaş bozulurlar; 

çünkü bükülmüş geometri onlara büyük etkileşim olasılığı verir, fakat dedektörden kaçmak için kaybolan enerjiden 

başka hiçbir iz bırakmadan birbirleriyle son derece zayıf bir şekilde etkileşebilirler,’’ demiştir. 

Green ekstra boyutların LHC’deki brane-dünyası fiziğini görmek için çok küçük olduklarına inansa da; benzer bir 

işaret ekstra boyutların içerisine kaybolan sıradan parçacıklar tarafından bırakılacaktır. Green, “Eğer ben bir 

deneyselci olsaydım, öyleyse bu da büyük bir olasılıkIa dikkatimi yönelteceğim kaybolan enerjinin son açıklaması 

olacaktı,’’ demektedir. 

Olması daha muhtemel bir şekilde, hiçbir suretle kesin olmasa da; LHC’deki senaryo Süpersimetrinin bir keşfidir. 

Süpersimetri, String Teorisi kaynaklı olmasına rağmen tartışmalı bir şekilde parçacık fiziği için daha önemli 

olduğundan; bu ATLAS ve CMS işbirliğinin ana hedefidir. Örneğin, Standard Model’in (MSSM) ‘’minimal 

süpersimetrik uzantısının’’ içeriğinde, elektrozayıf ölçüsündeki kırılmamış süpersimetri hiyerarşi problemini çözer; 

çünkü süpersimetrik parçacıklar Higgs kütlesinin sapmasına yol açan kuantum düzeltmelerini iptal ederler. 

Süpersimetri, Standard Model’in eşleşen üç sabitesinin kuvvetlerinin çok daha yüksek enerjilerde buluşmalarının 

sayesinde ‘’Büyük Birleşme’ye’’ yöneltir ve en hafif süpersimetrik parçacık evrendeki kütlenin muazzam hacmini 

oluşturan parlak olmayan kara delik için doğal adayı sağlar. Susskind, “Süpersimetri String Teorisi için çok 

önemlidir, fakat  nasıl veya hangi ölçekle bozulduğu hakkında evvelki zorlu teorik tartışmaların hiçbirisi yoktur. 

Hoşuma gitmeyen, inanın sevmediğim gerçek ise, eğer Süpersimetri keşfedilirse String Teorisi için iyi olduğunun 

düşünülmesidir, fakat eğer keşfedilmezse, o teoriyi ortadan kaldırmayacaktır. Öyleyse LHC’deki Süpersimetri’yi 

bulmanın String Teorisi’nin bir öngörüsü olduğunu gerçekten söyleyemeyiz,” demektedir.Stanford Üniversitesi’nden 

Shamit Kachru, aslında String Teorisi’nin Süpersimetri’ye gereksinim bile duymayacağını söylemiştir.Kachru, 

“Süpersimetrik çözümler en kolay çalışılanlardır, fakat Elektrozayıf ölçeğindeki enerjilerden çok daha yüksek 

enerjilerde süpersimetrinin kırıldığı bir yerde teori çok geniş süpersimetrik olmayan çözümler dizinine sahiptir,’’ 

demektedir. Süpersimetrinin String Teorisi’nin kesin testini sağlamadaki yeteneksizliği; String Teorisi’nin belirli 

öngörülerle bir temel yapı olan pozisyonunun teori olmasındansa; temel fiziği açıklayan olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Kuantum Alan Teorisi benzer sorunlarla yüzleşmektedir. Green, “Birisi size gelsin ve bak, Kuantum Mekaniği, 

Lorentz Değişmezliği, Klasik Alanların Genelleştirmesi’yle birleştirilmiş Kuantum Alan Teorisi denilen bu fantastik 

teorik yapıya sahibiz; fakat Elektrodinamik’e (QED) belirli uygulamaların yapılmamış olduğunu farzet, desin. Bu 

durumda onun fiziksel tahminlerinin ne olduğunu bilmezsiniz, böylece de onun üzerinde oynama yapmanız mümkün 

olmaz,” demiştir. Green, uygulayıcılarına göre String Teorisi’nin henüz çok kesin ve açık tahminler yapmamasına 

rağmen; yerçekimini diğer kuvvetlerle birleştirmek için bütün anahtar bileşenleri kapsayan, temel bir yapı olduğunu 

söylemektedir. 

 

String Teorisi’nin Standard Model kadar iyi formüle edilmediğinden dolayı çoğunlukla eleştirildiği göz önüne 

alınırsa; böylece araştırmacıların zamanını belirlemesi gereken birtakım olumsuz yöndeki (negatif olarak) eğimli 

geometrilerdeki kuantum yerçekimi formülasyonu olan String Teorisi’nin en somut modellerinin QCD’ye benzer bir 

şekilde Kuantum Alan Teorisi’ne matematiksel olarak eşit olması inceden inceye alaya alınan birşeydir. String 

Teorisi’ni hadronların bir tanımlaması olarak başlangıç noktasına almakla beraber, Gross, String Teorisi ve Alan 
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Teorisi’nin arasındaki ikiliklerin String Teorisi’nin sadece bir Kuantum Alan Teorisi türü manasına gelebileceğini 

söylemektedir. 

 ‘’Bilimin gelecek tarihçileri String Teorisi’nin heyecanın ne kadarının String Teorisi’ne özgü olduğunu ve ne 

kadarının Ed Witten’ın hiç alışılmadık zekasına dayandığına karar verecekler. Ben 40’a 60 olarak tahmin 

ederdim.’’  Howard Georgi, Harvard Üniversitesi 

STRİNG TEORİSİ NEDEN HERŞEYİ TAHMİN EDEMİYOR? 

String Teorisi, nokta-benzeri temel parçacıklara dayanan mikroskobik dünya-görüşünü 1 boyutlu stringlere dayananla 

yer değiştirmektedir. Parçacık görüşüyle karşılaştırılma yapıldığında ve her nasılsa fizikçiler LHC gibi makineler 

kullanarak doğayı küçük ölçüde araştırdıklarında, gerçekte stringlerle ilgili ne gördükleri konusunda ileri bir açıklama 

yapamamışlardır. 

Stringler 10 üzeri 20 defa proton ve nötronlar gibi olan parçacıklardan daha küçük olduklarından bu hiç de sürpriz 

olmayabilir. Fakat tel tel olan fikirleri zor tahminlere dönüştürmek neden bu kadar zordur? 

Parçacık dünya-görüşünün teorik iskeletini kuantum alanının değiş-tokuşundan (örneğin, fotonlar elektromanyetik 

kuvvetin arasına girerler) kaynaklanan parçacık etkileşimlerini açıklayan Kuantum Alan Teorisi’dir (QFT). 

Bazı derin sebeplerden dolayı Gauge Teorisi olarak adlandırılan QFT’nin (Kuantum Alan Teorisi) bir çeşidi; 

parçacık fiziğinin Standard Model’inde yaklaşık 35 yıldır yaptığı gibi elektromanyetik, güçlü ve zayıf etkileşimleri 

fevkalade iyi  şekilde tanımlamaktadır. Çünkü, QFT temeli oluşturan alanların kuantum dalgalanmaları aracılığıyla 

parçacıkların ‘’hiçbirşeyden’’ ortaya çıkmasına izin vermektedir, vakum gerçekte hiç de boş bir alan değildir. 

Hem alan teorisinde hem de String Teorisi’nde fiziksel miktarları hesaplamak için başlangıç noktası, String Teorisi 

QFT’yle aynı kuantum mekanik prensiplerle kökleşmişken uygun Lagrangian’ı yazmak ve vakumu anlamakla 

başlayacaktır. 

Standard Model’de, Lagrangian sabit olduğu için ve parçacıkları bildiğinizden ve bu parçacıklar arasındaki 

etkileşimlerin gauge simetrisine uyduğuna emin olduğunuzdan dolayı (örneğin Elektrodinamik), ölçülen miktarların 

değerlerinin elektron dalga fonksiyonunun kendine özgü evresini bağımsız olarak yapmaktadır. Vakum için ise, 

kuramcılar parçacıklara kendi yüklerini vermek için Higgs Alanı diye adlandırılan skalar bir alanı başlatmaktadırlar. 

Lagrangian’ı bir  defa elde ettikten sonra, bundan sonra herşeyi hesap etmenize izin veren set halindeki Feynman 

kurallarını veya grafiklerini çıkarabilirsiniz. Çizebileceğiniz en basit grafik kuantum dalgalanmalarının olmadığı 

yerde teorinin klasik limitine uymaktadır ve belirli fiziksel süreç için olan olasılık genliği için sonuç vermektedir 

(örneğin, bir elektronun bir diğer elektronu saçması). Bundan sonra daha da artan karmaşık grafiklerden gelen 

katkıları da katarak (Karışıklık Teorisi’ni kullanarak) QFT, bu olasılığın hesaplamalarının kuantum elektrodinamik 

durumundaki gibi 10 desimal alan dakikliğinin düzelmesine izin vermektedir. 

Tel tel dünya-görüşü, stringlerin izlerinin çizgidense 2 boyutlu yüzeyden çıktığı için; uzay-zaman tarihi bu 1 boyutlu 

grafikleri 2 boyutlu grafiklere dönüştürür. Bu Standard Model’in gözardı ettiği yerçekimini kapsaması bakımından 

harikadır, çünkü nokta-benzeri parçacıklarının yerçekimsel etkileşimleri hesaplamalarda sonsuzluklara 

götürmektedir. Kuramcıların bilmediği problem, Lagrangian olan neyse, String Teorisi’nde olmasıdır.  

Bunun yerine, araştırmacılar herbiri farklı bir Lagrangian’la tanımlanan, fiziğin yaklaşık olarak değerlendirdiği, beş 

set halinde mümkün olan Feynman Kuralı’na sahiptir  (String Teorisi’nin farklı bir formülasyonu). Üst tarafın 

String Teorisi’nin kendine özgü temelini oluşturan, M-Teorisi olarak adlandırılan bir yapısı tarafından beş farklı 

String Teorisi’yle beraber ikiliklerle bağlantılı olduğunun ileri sürülmesidir, böylece hangisiyle ne kadar çok 

çalıştığınız bir önem taşımamaktadır. 
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String kuramcılarının adlandırdığı beş ‘’arka planın’’ dezavantajı, 10 boyutlu uzay-zamanda yaşamaktır. Eğer 10 

boyutlu bir dünyada yaşasaydık; bu hangi beş ‘’arka planın’’ en elverişli olduğunun deneyini doğrulamak için 

kanıtını bulmak gerekli olacaktı. Fakat Calabi-Yau’da gerçek dünyanın dört boyutunu tanımlama girişimiyle altı 

boyutu kıvırdığınızda, kendi Feynman grafiklerinin dizisine sahip birbirinden hafif farklı bir arka plan üretiyorsunuz. 

Hatta, alabileceğiniz 4 boyutlu Lagrangian’ların sayısı yaklaşık olarak 10 üzeri 500, bunların herbiri de manyetik 

akımları ve brane’leri seçerek, değişik şekillerde 6 boyutlu kıvrılmayı sıkıştırmaya uygun gelmektedir. (örneğin ‘’ 

karışık olmayan’’ etkilerin hesaplanması son derece zordur). Herbir sonuç farklı bir evrene uyuyorken, String 

Teorisi’nin gerçek dünyayı tanımlayıp tanımlamadığını bulmanız için 10 üzeri 500’ün hepsini gerçekten çalışmaya 

ihtiyacınız var. (QFT’dekinden farklı olarak, doğada beğenmediğiniz bir şeyi gördüğünüzde, bunun sonrasında 

Lagrangian’a yeni bir parçacık veya alan ilave edebilirsiniz). Fakat String Teorisi ‘’tabiatının’’ can alıcı noktası, 

1998’de vakumun bir özelliği olarak keşfedilen ve QFT’nin en azından 10 üzeri 60 faktörle yanlış çıktığı Kozmolojik 

Sabite’ye fizikçilerin tek önerebildiği açıklamadır. 

 Analitik Araç 

String Teorisi ve Alan Teorisi arasındaki bağlantı, Stringler07 konferansı sunumlarının yarısından çoğunu kaplayan 

konuydu. String Teorisi’nin bu köşesindeki araştırma, şimdi Princeton Üniversitesi’nde (IAS’de) olan Juan 

Maldacena’nın 5 boyutlu (AdS) eğimli uzay-zamanda formüle edilmiş   Kuantum Yerçekimi Teorisi’nin uzay-

zamanın sınırı içinde yaşayan, birbiriyle uyuşan formdaki simetrinin (CFT) 4 boyutlu basit Kuantum Alan Teorisi’yle 

tamamen aynı fiziği anlatmasını keşfedilmesiyle bırakılmıştır. Bu birbiriyle uyuşan alan teorileri QCD’nin 

süpersimetrik versiyonlarını da içermektedir ve sanki yüksek-boyutlu teorinin ‘’Holografik Projeksiyonları’’ gibi 

gözükmektedir. Maldacena, “Biz şimdiden hadronların içerisinde kuarkları kuşatan stringler için direkt deneysel 

kanıta sahibiz. Fakat AdS/CFT ikiliği, birtakım QCD-benzeri Gauge Teorileri için bu fikrin somut şekilde farkına 

varılmasını sağlamakta,’’ demiştir. 

Kritik bir biçimde, AdS/CFT ikiliğindeki beş büyük ve beş sıkıştırılmış boyutlarda işleyen Yerçekimi Teorisi, 4 

boyutlu teorinin denkliğinin kontrol edilemediği durumlarda çözülebilir (mesela  gauge teorisinin eşleşme gücü 

büyük olduğunda). Örneğin AdS/CFT-türü ikilikleri; yerçekiminin çok zayıf olmasına izin verdiklerinden Kara Delik 

artık ‘’kara’’ olmadığından ve böylece de idare edilmesi çok daha kolay olduğundan, Kara Deliklerin string 

modellerini çok daha sıkı bir temele yerleştirmelerine yardımcı olmuştur. AdS/CFT ikiliği, 2005’de String Teorisi’ni 

büyük deneysel bir sonucun içeriğini bahsetmekten sorumlu olduğunda büyük başarıya kavuşmuştur. Sebebi de, 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Brookhaven Ulusal Laboratuarı’ndaki İzafi Ağır İyon Çarpıştırıcısı’ndaki 

araştırmacılara kuarkların serbest parçacıklarmış gibi davrandıkları maddenin mutlak hali olan kuark-gluon 

plazma’nın bazı hallerini modellemelerine olanak sağlamasıdır. Böyle büyük ayrılmalarda, güçlü kuvvet analitiksel 

olarak idare edilemez hale gelir; bu da karışıklığa sebep olan QCD’nin başarısızlığa uğradığı yerde String Teorisi’nin 

yardımda bulunabileceği manasına gelmektedir. Susskind, ‘’Ağır-İyon Çarpışmaları üzerinde çalışarak kuantum 

yerçekiminin 10 üzeri 20 faktörde şiştiğinin ve yavaşladığının üzerinde çalışmaktasınız,” demektedir. 

String kuramcısı olmayan, Washington Üniversitesi’nden Dam Son, RHIC’deki AdS/CFT ikiliğinin faydalarına tanık 

olmuştur. “String Teorisi bize RHIC’deki gerçek QCD’ye uygulanacak kuvvetli şekilde birleştirilmiş Gauge 

Teorileri’yle başetmek için yeni araçlar vermiştir,’’ demektedir.  

“Gauge/Yerçekimi ikiliği, RHIC kuark-gluon plazmadaki kuantum limitin ne kadar mükemmel olabileceğini 

hesaplamak için zaten izin vermiştir ve şimdiye kadar limit veriyle tutarlıdır [Fizik Dünyası Haziran 2005 sayısı, 

sayfalar 23-24’e bakın]. String Teorisi bunun ötesinde cesaret veren sonuçlarla plazmada hareket eden ağır kuarkların 

enerji kaybını da temin etmektedir,” demiştir. 
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Pek çok string kuramcısı String Teorisi ve Gauge Teorileri arasındaki ikiliklerin o kadar kuvvetli olduğunu 

düşünmektedir ki; yerçekimi ‘’ikiliğinin’’ gerçek dünyası olan QCD’nin anlaşılmaya çalışılması an meselesidir. 

Polchinski, “String Teorisi, stringlerin beklenmeden ortaya çıkan varlıklar ve geleneksel olarak düşünüldüğü gibi 

başlangıç noktaları olmadıklarını gösteren Maldacena varsayımındaki gibi ikilikler olmadan şimdiki durumunda 

olamazdı. AdS/CFT’nin to RHIC fiziğine olan başarılı uygulamaları hayret vericiydi; çünkü ilk önceleri onun 

karmaşık bir benzeşimden daha fazlası olduğunu düşündük,’’ demektedir. Polchinski, bu alandaki daha eğlendiren 

eğilimlerin bir tanesinin fiziğin sıkıştırılmış-madde problemlerine klasik limiti olmayan, bazısı 2 boyutlu Kuantum 

Alan Teorileri’ne yerleşmiş olan AdS/ CFT ikiliklerinin uygulanması olduğunu ilave etmektedir. Polchinski, “String 

Teorisi’nin temelini oluşturan denkliğe gelmeden önce belki yüksek derece üstün iletkenliği çözmemiz lazım diye 

umuyorum!’’ diye şaka yapmaktadır. Polchinski’nin espri anlayışı, 1977’de manyetik ve bozulan sistemlerdeki 

elektronik yapı üzerine Nobel Fizik Ödülü’nü alan Princeton Üniversitesi’nden sıkıştırılmış madde fizikçisi Philip 

Anderson tarafından paylaşılmamaktadır. “Bizim en son ihtiyacımız olan şey string kuramcıları. Ortada olan herşey 

aldatıcı. Üstün iletkenlik, deneysel bir bilim ve pek çok string kuramcısı deneyi nasıl anlayacakları hakkında hiçbir 

fikre sahip değiller; çünkü onlar bir tanesine bile bakmadılar!’’ demiştir. 

 Boyutlarla Sürüklenmek 

String Teorisi, Kuantum Alan Teorileri üzerinde çalışmak için ne kadar kullanışlı bir araç olsa da; bu dünyanın her 

tarafındaki 1500 fizikçinin neden kariyerlerini bu konu üzerine harcadıklarının sebebi değildir. Gerçek neden, String 

Teorisi’nin yerçekimine Kuantum Teorisi’ni sağlamaya ilave olarak doğanın bütün temel kuvvetlerini birleştirmeye 

söz vermesidir. Böylece o, deneycilerin gözlemlediği parçacıkların zengin görüntüsü ve etkileşimlerini tanımlama 

yeteneğinde en az Standard Model ‘in olağanüstü başarısı kadar rekabete sahiptir. Witten, “Yerçekiminden sonra, 

String Teorisi’nin ikinci en çarpıcı özelliği, ondan niteliksel olarak Standard Model’dekine benzer birşeyin temin 

edilmesinin çok doğal olmasıdır.Bu Standard Model’in detaylarının iyi tanımlanması demek değildir; çünkü onlar 

kesinlikle iyi tanımlanmamışlar,’’ demektedir. 

Genel problem, 10 boyutlu String Teorisi’nin doğal simetrisinin 4 boyutlu parçacık fiziğinin karmakarışık olan 

asimetrik dünyasına çok fazla açıklayıcı kuvvet kaybetmeden nasıl getirileceğidir.( Witten ve diğerleri bu problemi, 

1985’te 6 boyutlu çok katmanlı Calabi-Yau adını verdikleri uzayları kullanarak kısmen çözmüşlerdir). 

4 boyutlu ‘’etkili teoriler’’ Standard Model’deki pek çok anahtar niteliğe 6 boyutlu alanlarda sıkıştırıldıklarında 

sonuç vermişken; bu da büyük miktardaki model kurma çabalarını tetiklemiştir. Cambridge Üniversitesi’nden 

Fernando Quevedo, “ Benim görüşüme göre geçmişte geleneklere göre davranan pek çok string kuramcısı oldukça 

saf bir şekilde teorinin çözüm olan Standard Model’i seçeceğine inandılar. Fakat string fenomen bilimcileri gerçekçi 

olabildiği kadar farklı bir davranışla modelleri kurmayı seçtiler,” demektedir. String kuramcılarının bir bölümü şu 

anda bu alan üzerinde çalışmaktalar ve son altı yıldır da ‘’string fenomen bilimi’’ hakkında kendi konferanslarını 

kendileri düzenliyorlar. Örneğin güçlü ve elektrozayıf etkileşimlerinin gauge alanlarına ilave olarak, örnekler 

kuarkları ve leptonları doğru dönüşlerle, yüklerle ve diğer kuantum özellikleriyle kapsamaktadır. Daha da fazlası, bu 

parçacıklar elektrozayıf etkileşimlerinde soldan sağa ayırt edilen hayati özellik olan ‘’kiral’’ dır ve Standard 

Model’dekine benzer şekilde üç jenerasyonda düzenlenmişlerdir (örneğin, bu doğru sayıdaki ‘’tutmaçları’’ veya 

‘’delikleri’’ kapsayan Calabi-Yau çok katmanlılarındabaşarılmıştır). 

Standard Model yapısındaki gibi birşeyin kopyasını yapmayan Calabi-Yau çok katmanlısından binlercesi olsa bile; 

bazı modellerin Higgs parçacıklarını ve yüklerinden Higgs’e parçacıklar veren ‘’Yukawa’’ eşleşmelerini bile 

kapsadıkları söylenmelidir. Bu yüklerin ‘’elle konulduğu’’ Standard Model’de durum çok daha iyi değilse de; her 

nasılsa string fenomen bilimcilerinin açıklamada zorluk çektiği parçacıkların önemli özelliğinden birisi de onların 

kütleleridir. 10 boyutlusunda süpersimetrik form String Teorisi, titreşen kuantum stringinin harmoniğine uygun gelen 
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Planck Sabitesi’nin yüklü hallerinin sınırsız ‘’kulesini’’ kapsar. Şimdiye kadarki incelenen diğerlerine nazaran daha 

düşük olan derecelerde String Teorisi böylece Standard Model’in parçacıklarından en ağır olanını, en üst kuarkın ve 

zayıf etkileşimin 0.1 TeV’den daha az olanı olan W ve Z bozonlarının bile sıfır olduklarını tahmin etmektedir. 

Parçacık kütlelerini üretmek için, string kuramcıları süpersimetriyi düşük derecelerde kıran bir mekanizma 

bulmalılar. Fakat bunu yaparken de, sıkıştırılmış boyutların büyüklüğü ve şeklini yöneten ‘’moduli’’ adı verilen 

parametre ana sistemini işlemeliler. Tipik bir sıkıştırılma, skalar alanda her birinin 4 boyutlu teoridekine uyum 

sağladığı 100 moduli’ye kadar ihtiva eder ve süpersimetri de bu alanların yüksüz olduğu konusunda emin olmuşken; 

böylece String Teorisi bizim gözlemlemediğimiz uzun-mesafedeki yerçekimine benzer kuvvetlerin ana sistemini 

tahmin etmektedir. Quevedo, ‘’Son yirmi yıldır String Teorisi’nin ana engellerinden bir tanesi de süpersimetri 

kırılması ve moduli stabilizasyonuyla alakalı problemlerle olan düşük-enerji fiziğiyle kontakt kurmasıdır,’’ 

demektedir. “Biri bunun üzerinde çalışıp bulmadan kariyerimin sona ereceğinden endişeleniyordum.’’ 

 ‘’String Teorisi, öldürücü darbesinin uygulanmasını bekleyen aletlerin fantastik kutusudur  ve ben onun ergeç evren 

anlayışımızı kökten değiştireceğine ikna oldum.’’ John Ellis, CERN 

Tabiatın Bir Tarafından Öteki Tarafına 

Büyük buluş ve Calabi-Yau sıkışmalarının elektrik veya manyetik cereyan akımlarını destekleyebileceği 2001’de 

bulunmuştur. Polchinski, Kachru ve diğerleri, böyle cereyan akışlarını (flux’ları) açarak (teorinin ‘’süpersimetrik 

üçten fazla elemana dayanarak tanımlanabilen vektör niceliğinde’’ zaten mevcuttular, fakat sıfıra ayarlanmışlardı) 

onları etraftan ve Calabi-Yau uzaylarının bükülmüş topolojilerinden geçirerek; pek çok kütle kazanmış modulinin 

kısıtlanabileceğini ve böylece de deneye ters düştüğünü farkettiler. Fakat araştırmacılar hâlâ geride kalan moduli’ye 

ne kütleler verebildiler, ne de yeterli düzeydeki düşük enerjilerde kontrol edilir şekilde olan ‘’cereyan 

sıkıştırmasındaki’’ süpersimetriyi kırabildiler. Bu başarı, 2003’te Kachru’yla beraber Stanford Üniversitesi’nden bir 

karı-koca takımı olan Renata Kallosh ve kozmolog Andrei Linde ve Hindistan’daki Tata Enstitüsü için Temel 

Araştırma’dan Sandip Trivedi tarafından karışıma ‘’anti D-brane’ler’’ gibi diğer içeriklerin atılmasıyla elde 

edilmiştir. 

Süpersimetriyi kıran mekanizma daha biçimsel olan string kuramcılarını tatmin edecek kadar yeterli detayda 

anlaşılmadıysa da; “KKLT” Tezi string fenomen biliminde ve kozmolojide en önemlilerden bir tanesidir (Fizik 

Dünyası Kasım 2003 sayısı, sayfalar 21-22’ye bakın). Quevedo ve birçoğu o zamandan beri test edilebilir tahminlere 

sahip daha iyi modeller üretmek için KKLT senaryosunu geliştirdiler. Quevedo, “İlk defa modellerin büyük 

sınıflarındaki süpersimetrik parçacıklarının kütlelerini hesap edebiliriz ve LHC verisine karşı MSSM gibi Geleneksel 

Alan Teorisi’nin test edilmesine izin verecek aynı analiz zincirlerindeki modellerimizi yerleştirmek için çekirdek 

fenomen bilimcileriyle işbirliği yapıyoruz,’’demiştir. Kendi modellerinin ve iş arkadaşlarının modellerinin elektron-

pozitron çiftinin içine doğru çürüyen MeV-kütlesi parçacığı formunda belirsiz bir kara-madde adayını da kapsadığını 

ilave etmektedir. Quevedo, “Bu, galaksimizin merkezindeki 511keV sinyalini açıklayabilir ve String Teorisi’nin 

kendini bozamazken; string modellerinin sınıflarını kısıtlayan kolaylıkla ayırt edilebilir bir işareti olabilir,’’ demiştir. 

Model-geliştirme gayretlerinin ardındaki ana hareket ettirici kuvvet, Randall ve Sundrum’un bükülmüş-geometri 

modellerini ve sayısız diğerlerini kapsayan LHC’dir. Onu teklif edenlerin pek çoğu string kuramcısı olmadan önce 

fenomen bilimcileriyse de; bu modeller (Witten’ın eğreltilemesini ödünç alarak) altında neyin yattığını meydana 

çıkarmak için string kuramcılarına en iyi neresinin araştırılması hakkında kılavuzluk yapmaktadır.  

Başka hiçbirşey olmasa bile, string fenomen bilimi nötrinoların çok küçük bir yüke sahip olduklarını gösteren 

1998’deki keşfin yerleştirildiği yakın zamandaki gelişmenin resmedildiği gibi String Teorisi’nin deney dünyasıyla 

yakın temaslarda bulunduğunu göstermektedir. Fakat hiçbir string kuramcısının yoksayamayacağı katı bir deneysel 
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olgu da string topluluğunun içerisinde şu anda canlı bir çekişmenin olduğudur. Bu keşif, evrenin genişlemesinin 

hızlandırıldığı uzak süpernova’nın gözlemlerinden 10 yıl kadar önce yapılmıştır. 

Bu ‘’kara maddenin’’ cereyanının en iyi açıklaması da vakumun Planck Ünitesinde yaklaşık olarak 10 üzeri -120 

değerindekiKozmolojik Sabite denilen bu küçük pozitif enerji yoğunluğuna sahip olmasıdır. Eğer bu açıklama doğru 

çıkarsa, diğer problemlerinin üstünde String Teorisi fizikteki en çok sıkıştıran sırlardan birinin merkezinde kendisini 

bulmaktadır: Kozmolojik Sabite neden imkansız olan küçük değeri almaktadır? Hangi akışın açılacağı tercihi ve 

onların belirli Calabi-Yau çok katmanlısının etrafına nasıl sarılacağı farklı bir ‘’vakum enerjisine’’ yöneltmekteyken; 

String Teorisi bunu Kozmolojik Sabite’yle ve KKLT mekanizması yoluyla çözmeye çalışmaktadır. 

Bu yaklaşımın büyük başarısı, D-brane’lerin ilavesi süpersimetriyi kırmış ve vakum enerjisini pozitif olarak eğrilmiş 

gözlemlediğimiz (Süpersimetri, Kozmolojik Sabitenin sıfır olmasını sağlar) ‘’de Sitter’’ evrenine uygunluk gösteren 

küçük, pozitif değere ‘’yükseltmiştir’’. Fakat tam olarak ne hangi akışın açılması gerektiğini, ne de D-brane’lerin 

nereye konulacağını söyleyen hiçbir kuralın olmaması nedeniyle; string kuramcıları birbirinden az bir farkla fakat 

varlığını bağımsız olarak sürdürebilen 10 üzeri 500 evrenin herhangi birini meydana getirebilirler. Bu çözümler 

arasında hiçbir ayrım yapma yolu olmadan, bu ‘’tabiat’’ (Kozmolojik Sabitenin bütün farklı değerleri tarafından 

oyulmuş tepeleri, derin yerleri ve vadileri  tanımlamak için 2003’te Susskind tarafından bu terim bulunmuştur) String 

Teorisi’ni ‘herşeyin potansiyel teorisinden bazı eleştirmenlerin kapıldığı ‘çok azın teorisine’ değiştirmiş 

gözükmektedir. Green, “Bu, bilimde daha önce problem olmayan pek çok çözüme sahip teorili problemi 

varsaydırmıştır,’’demiştir. “Genel İzafiyet’in çözümlerinin ‘’tabiatı’’ vardır, fakat hiçkimse teorinin anlamsız 

olduğunu söylememektedir çünkü diğerleri ilgisiz gözükürken sadece birkaçı gözlemlediğimiz fiziği anlatmaktadırlar. 

String Teorisi’yle ilgili olan problem, yalnızca farklı uzay-zaman geometrisini değil; herbir farklı çözümün farklı 

topluluktaki parçacıkları ve alanlarını da tarif etmesidir.’’ 

Rutgers Üniversitesi’nden Michael Douglas’ın da işaret ettiği gibi, bu seçenekler arasından bir vakumu sıkıştırmak 

için string kuramcıları 50 veya daha fazla bağımsız parametreleri (örneğin moduli) 10 desimal alan hassasiyetinde 

ölçmek ihtiyacındadırlar. “120 desimal alan civarında ölçülen Kozmolojik Sabite’yi gözönünde bulundurursak; eğer 

bütün parametreler eşit oranda dağıtılmışsa 10 üzeri 250 vakua civarının Standard Model’le eşleşmesini 

bekleyebiliriz,’’ demektedir.Fakat, benzer çözümlerin muazzam alanının kozmologların aradığı yer olduğu ortaya 

çıkmıştır. Witten, “Evrenimizin yarı-kararlı (metastable) olduğunu belirten küçük, sıfır değerinde olmayan kozmik 

ivmelenmeyi anlamanın zorluğu pek çok fizikçiyi evreniçre yönünden düşünmeye yöneltmiştir,’’ demektedir. 

‘’ String tabiatının nasıl yerleştiğini söylemek için daha çok erken. O çok seçici bir yerleşme olmadıkça, antropik 

tartışmalar olmalıdır; fakat bunun bu hal olup olmadığını bilmiyoruz. Bana bu noktada, bütün yolların denenmesinin 

gerekli olduğu gözüküyor.’’ 

Steven Weinberg, Teksas Üniversitesi-Austin 

String Kozmolojisi 

Herhangi bir tabiata rağmen, String Teorisi her zaman bir noktada kozmolojiyle yüzleşiyordu. Gross, “Einstein bize 

yerçekimini yaparken, verilen zamanda evreni tanımlamanın yeterli olmadığını öğretti,’’ demiştir. “Siz herşeyi 

anlatmak zorundasınız: Başlangıç, ortası ve sonu. String Teorisi’nin çözümü uzay-zaman tarihidir. Birkaç milyar sene 

içerisinde yarı-kararlı (metastable) olarak bulunan bir durum hakkında hiçbir özel şey yoktur.’’  Gross’un işaret ettiği 

gibi, böyle bir çözüm Big-Bang hali gibi kozmolojik tekilliklerle uğraşıyor olduğundan; fizikçilerin de 

gözlemlenebilir olanları nasıl tanımlayacağını bilmediğinden String Teorisi’nin şimdiki çözümlerinin hiçbirisi 

gerçeğe uygun kozmolojileri tanımlayamamaktadır. Ama yine de KKLT senaryosu, gelecek yıllar içerisinde 

kozmolojik modellerin yapımını deneyle beraber String Teorisi’yle birleştirmeyi vaat etmektedir. 
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Kallosh, ‘’String Teorisi’nin temeli, yüksek-enerji proton ve nötron iyonları gibi yoğun taneciklere büyük kinetik 

enerji sağlayan cihazlarla test edilemez; öyleyse erken evren ilgili enerjiler üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz tek 

laboratuardır,’’ demektedir. Sözkonusu olan kozmolojik zaman şişmedir. Şişme, Big Bang’den sonra 10-35 saniye 

arasında oluşan üstel genişlemenin evrenin en büyük ölçeklerinde neden yumuşak olduğunu açıklamaktadır. Temel 

bir teori olarak String Teorisi; şişmenin, skalar alan ya da büyük genişlemenin varsayımında bulunan 

‘’inflaton’’ olarak adlandırılan belirlenmemiş skalar alanların mikroskobik kökenlerini açıklayabilir halde olmalıdır. 

1999’da Harvard Üniversitesi’nden Gia Dvali ve Cornell Üniversitesi’nden Henry Tye, anti-D-brane’e yakın olan D-

brane’in bunu daha iyi yapabileceğini belirlenmemiş skalar alanları destekleyen brane’ler ve sonunda brane’ler 

çarpıştıkları zaman sona eren şişme arasındaki ayrılıkla farketmiştir.  Eğer bu saçma gelirse, Princeton 

Üniversitesi’nden Paul Steinhardt ve Cambridge Üniversitesi’nden Neil Turok, Big Bang’in aslında 3-brane’imizle ve 

diğeriyle yani paralel 3-brane arasındaki çarpışmadan başladığını ileri sürerek; böyle fikirleri kozmik gelişimi 

çözmeye teşebbüs etmek için genişletmişlerdir.Pek çok string kuramcısı böyle modellerin kozmik-tekillik problemini 

çözebileceği hakkında şüpheli savlarda olsalar da; böyle ‘’dönüşsel modeller’’, dehşet verici olaylar brane’imiz 

yüksek-boyutlu kütle şişmenin etrafında her birkaç trilyon yılda bir dalgalandıkça meydana gelmektedir. 

2003’ten beri KKLT yapısı, araştırmacılara vakum enerjisi hakkında daha iyi bir anlayış verdiyse de; string 

kuramcıları NASA’nın Wilkinson Mikrodalga Anizotropi İncelemesi Misyonu’ndan kozmik mikrodalga arka plan 

ölçümleriyle iyi uyuşan az miktardaki daha somut şişme modellerini geliştirmiştirler. Bu modellerin ilki, (model 

Stanford Üniversitesi’nden Maldacena ve Liam McAllister KKLT takımına katıldıktan sonra KKLMMT olarak 

adlandırılmıştır), kozmik stringler gibi olan mümkün deneysel keşifleri açıklamak için alanı hazırlamaktadır. Kozmik 

stringler şişme esnasında kozmik ölçüleri şişirilmiş olan temel stringlerdir. Çok büyük ve ağır olarak, varlıklarını 

yerçekimsel mercekleme aracılığıyla gözler önüne sererler ve muhteşem bir işaret bırakırlar. Green, “Birleşme 

yerlerindeki temel stringlere katılan D-stringler, String Teorisi için inkar edilemez bir kanıt olacak gökyüzündeki 

stringler ağına neden olabilirler,’’ demiştir. Böyle büyük ve ağır stringler yerçekimsel dalgaların da kaynağı 

olabilirdi; öyleyse Amerika Birleşik Devletleri’ndeki LIGO dalga dedektörleri gibi dedektörlerin onları alması 

mümkün olabilir. Polchinski, “Bu uzun bir atış, fakat cevabı 5-10 sene içerisinde bilmeliyiz,’’ demektedir. 

Yerçekimsel dalgalar erken evrenin evre geçişlerinde, yüksek-boyutsal brane senaryosundan saptanılmış 3-brane’imiz 

esnasında üretilebilirler (Fizik Dünyası Haziran sayısı sayfalar 20–26’ya bakın). Fakat eğer yerçekimsel dalgalar 

kozmik mikrodalga arka planında, belki de gelecek yıl fırlatılacak olan Planck Araştırmacı Misyonu tarafından 

yakalanacaksa; pek çok string şişme modelleri ortadan kaldırılacaktır. Bu çünkü; böyle başlangıçta var olan 

yerçekimsel dalgaların genliğini yöneten şişme enerjisinin gözlemlediğimiz üç tanesiyle beraber makroskobik 

ölçeklere gerilmiş olduğundan, String Teorisi’ndeki altı sıkıştırılmış boyutu korumak için yeteri kadar düşük olması 

gerektiğindendir. Kallosh, String Teorisi’nin Kozmolojik Sabite açıklamasının deneysel teste uygun olduğunu 

düşünse de; bu string kozmolojisi modellerinin deneyle nasıl bozulabileceğinin şeffaf bir örneğidir. Kallosh, “Tabiat 

bağlamındaki KKLT yapısı kara enerji için şimdiki bütün veriye uyan bir açıklamayı sunmakta,’’ demektedir. 

“Gözlemsel kozmoloji Kozmolojik Sabite’yi gelecek on yıl içerisinde ortadan kaldırmasa da; bu yapı uzun-vadeli 

gelecekte iyi bir açıklama olarak kalmayabilir.’’ 

‘’String Teorisi’ndeki ana problem, Big Bang gibi kozmolojik tekillikleri anlayışımızdaki eksikliktir. Zamanın Big 

Bang’le beraber meydana geldiğini bilmiyoruz. Eğer bu olduysa, zamanın belirmesini kusursuz bir şekilde 

tanımlayamayız.Fakat Kara Delikler bize bu problemi anlamamızda yardımcı olabilirler.’’ Juan Maldacena, Gelişmiş 

Çalışma Enstitüsü, Princeton Brookhaven Ulusal Laboratuarı 

 ‘’Cevabı bilmiyorum. Fakat hiçbir cevabın olmadığını ve herşeyin antropiksel olarak kararlaştırıldığını ileri sürmek 

için çok erken olduğuna dair içimde bir şüphe var. ‘ David Gross, California Üniversitesi-Santa Barbara 

 A-Kelimesi 
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Vakum kendine özgü ve 10 üzeri 500’ün tabiatında ve diğerlerinde bazı raslantısal yarı- kararlı (metastable) bir nokta 

olmadığından dolayı; pek çok string kuramcısı eğer Kozmolojik Sabite kara enerji için yanlış bir açıklama olarak 

ortaya çıkarsa mutlu olur. Witten, “Bu benim çoktandır devam eden, birgün ilk prensiplerden açık-yapı sabiteyi elde 

edebileceğimiz umudumu geri getirdi,’’ demiştir. Bununla beraber Susskind gibi diğerleri,  Kozmolojik Sabite için 

şimdiden bir açıklamaya sahip olduklarını düşünmektedirler. Neden olduğunun sebebi ise; şişme alanının kuantum 

dalgalanmaları uzay-zamanın farklı bölgelerinin şişmesine neden olacakken ve bu sebeple de farklı kozmolojik 

sabitelerle nedensel olarak birbirinden bağlantısı kesilmiş evrenlerin ‘’evreniçreleri’’ belirmişken, şişmenin String 

Teorisi tabiatını yerleştirmek için zorlu fiziksel mekanizmayı sağlamış olmasıdır. Susskind, “ Kozmolojik Sabite’nin 

bildiğim tutarlı tek açıklaması (tutarsız olanlar her üç ayda bir ortaya çıktığı için) şişmenin bir sonucu olarak evrenin 

muazzam derecede büyük ve mümkün olduğunca çeşitli olmasıdır. Tabiat o kadar büyük gözükmektedir ki, 

varlığımız için gerekli olan küçük Kozmolojik Sabite’ye istatiksel olarak izin verecektir: A-kelimesi hakkında 

konuşuyoruz!’’ diye tanımlamaktadır. 

A kelimesi ‘’antropiktir’’. Doğanın tabiatının onları gözlemlememiz için burada olduğumuz gerçeğinden 

belirlenmiştir fikri, string kuramcılarını ‘’Smolin’’ veya ‘’Woit’’ bahsetmekten daha çok heyecanlandırmıştır. 

Antropik Prensibin kullanımı hakkında tereddütleri olmasına karşın; 1979 Nobel ödülünü Elektrozayıf Teorisi 

üzerindeki çalışmasından dolayı kazanan Austin’deki Teksas Üniversitesi’nden Steven Weinberg, 1987’de antropik 

muhakemeyi Kozmolojik Sabite üzerindeki üst sınır hâlâ galaksilere ve insanların varolmasına izin verirken değerinin 

ne kadar farklı olabileceğinin miktarını belirlemek için kullandı. String Teorisi’ndeki Antropik Muhakeme’nin 

potansiyel rolünü ilk görenlerden biri olan Polchinski; 2000’de süpernova verisinin Weinberg’in bu muazzam 

derecedeki küçük sayı tahminini 1998’de teyit ettiğinde kendini nasıl hissettiğini anımsamaktadır. “String Teorisi’nin 

Weinberg’in antropik tahminiyle uyuştuğu açık hale geldiyse de; teyit olduğunda çok mutsuzdum, çünkü o 

açıklamanın doğru olmasını istemiyordum,’’ demiştir. 

Bununla birlikte Susskind ve antropik tabiatın diğer taraftarlarına göre, ödül 2003’te KKLT Tezi ile Linde ve takımın 

geri kalanının KKLT mekanizmasıyla anlaşılan yarı kararlı (metastable) evrenin çürüme zamanını tahmin etmek için 

Şişme Teorisi’ni kullandıklarında gelmiştir. Bunun Susskind’in String Teorisi’nden tamamen genel tartışmalar 

kullanarak de Sitter evreninin yaşam süresine ulaştığı, tamamen aynı sayı olduğu ortaya çıkmıştır. Linde, “Haberleri 

Susskind ve iş arkadaşlarına verdiğimizde mutluydular, çünkü bu Susskind’in tabiat hakkındaki içgüdüsünü teyit 

etti,’’ diye anımsamaktadır. Linde, kozmoloğun bakış açısından, şişme bakımından antropik Prensibin kullanımını 

doğrulama olasılığının String Teorisi’nin lehine olan en iyi tartışmalardan biri olduğunu söylemektedir. Gross 

umutsuzluk içinde o Antropik Muhakeme’nin Kozmolojik Sabite problemine mantıksal bir çözüm olduğunu itiraf 

etmektedir. Gross, “Fakat beni üzen şey, insanların olması muhtemel bir evrende yaşadığımız olasılığını 

hesaplamanıza izin veren olasılığı güçlü bir prensip haline getirmeye çalıştıkları zaman oluyor. Sıra çok erken evrene 

geldiği zaman ne konuştuğumuzu bilmiyoruz,’’ demektedir. Gross, fizikçilerin geçmişte daha küçük numaraları 

açıklamayı becerdiklerine işaret etmektedir. “Proton yükü, Planck yükünün doğal ölçeğinden 10 üzeri 19 defa daha 

küçüktür, böylece bunun hakkında ellerimizi havaya fırlatabiliriz. Fakat bunun yerine Gross’un Nobel Ödülü 

kazandığı Asimtot Özgürlüğü ile karşılaştık: QCD, yüklerin ilgili oranının (rasyosunun) 10 üzeri 19 değil, QCD’nin 

açıklayabildiği enerjiyle çiftleşen sabite değişikliklerinden dolayı logaritmanın (10 üzeri 19) olduğunu söylemektedir. 

Eğer Kozmolojik Sabite’nin neden böylesine doğal olmayan küçük bir değere sahip olduğunun benzer zorlu dinamik 

mekanizmasına sahip olsaydık; Susskind de dahil, antropik tartışmaları takip eden insanların %95’i onu bırakırdı.’’ 

Antropik tartışmada string kuramcılarının hepsi Gross ve Susskind kadar kuvvetli pozisyonlara sahip değillerdir.  

Schwarz, “Tabiatın antropik yorumu diğerlerine nazaran önemsizdir,’’ demektedir. “Temel fiziğin ne kadarının 

matematiksel olarak sonuç çıkarabileceğini ve ne kadarının çevresel olarak kararlaştırıldığını bilmiyoruz. Bütün bu 

antropik şey, son söylenilen kategorideki niteliklerin açıklamasını yapmaya bir teşebbüstür, fakat her kategoride neye 
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ait olduğunu bilmediğimiz zaman bu odaklamanın vaktinden evvel olduğunu düşünüyorum.’’ Tabiatı yorumlamada 

ortada olan Kachru, fikrin aşırı övüldüğünü düşünmektedir. “Newton’ın Yerçekimi Teorisi çıkmadan önce, insanlar 

gezegenler arasındaki uzaklıkların oranlarıyla gerçekten şaşkındılar,’’ demiştir. “Fakat teorisi geliştirildiği zaman o 

problemi çözmedi. Onun yerine oranlar ilk durumlara göre kararlaştırılmıştı. Suyun likit olması için biz Güneş’ten 

doğru uzaklıkta yaşıyorken, Newton Yerçekimi’nden derin bir dersin öğrenilmesinin gerekli olduğunu insanlar 

söylemiş olabilirlerdi. Fakat onun yerine diğer dinamik soruları çözmeye yöneldiler. Aynı şey, bugünkü Kozmolojik 

Sabite’deki anlayışımız için de uygulanabilir.’’ 

 Gelecek Devrime Doğru 

‘’İlk süperstring devrimi’’ olduğundan beri 23 sene oldu ve onun yarısı kadar zamandır da ikincisi oldu. Bu string 

kuramcılarının stringleri anlamada üçüncü bir devrimi yapacakları manasına gelir mi? Susskind’e göre, tabiat gelecek 

devrimdir ve kozmolojik bakış açısından ise diğerlerinden daha fazla bir devrimdir. Polchinski, “Dünya hakkında 

düşündüğümüz şekli değiştirme bakımından antropik tabiat kesinlikle diğer devrimler kadar büyük,’’ diye ilave 

etmektedir. “Fakat, bir noktada devrim olacaktır: Denklik nedir? Ne onun ne kadar uzakta olduğu, ne de denkliğin 

hangi formda olacağı açık değildir.’’ Pek çok string kuramcısı String Teorisi’nin altında yatan denklikleri bulmanın 

veya M-Teorisi’nin yüzleştikleri en büyük sorun olduğuna katılmaktadırlar. 

Ne de olsa modelleri kurmada fenomen bilimcileri ne kadar iyi olurlarsa olsunlar; String Teorisi’nin şimdiye kadarki 

çalışılmış her ‘’çözümü’’ tahminidir. Witten, “Bu hakikaten de benim ilgimi çeken bir soru,’’ demektedir, “fakat eğer 

her zaman onun üzerinde çalışmazsam, bu nasıl ilerleme yapmanın zor olduğunu bilmektendir,” demiştir. 

Bu arada Gross, String Teorisi’ndeki ilk gerçek devrimin gerçekleşmek üzere olduğunu düşünmektedir.“Kuantum 

Mekanik’in Heisenberg ve Schröder’le hızlı değişim döneminde zirveye çıkmak için olan gelişimi 20 yılı buldu. 

Fakat 1980’lerin ve 1990’ların ortalarında olanlardan farklı olarak, Kuantum Mekanik Devrim bugün hâlâ tamamen 

anlaşılmamış bir şekilde klasik gerekirciliğin tüm kavramını kökünden kazımıştır. Bizim ihtiyacımız olan şey, etrafta 

olan parlak genç bir zeka ve onun zeki tahminler yapmasıdır. Heisenberg gibi. String devrimini tamamlamak için 

matrisleri rastgele bulana kadar gözlenebilirlerle ve akım düzenleme bağlantılarının küçük parçalarıyla 

oyalanıyordu.” 

Hakikaten de, String Teorisi’nin Susskind’i rahatsız eden özelliklerinden bir tanesi, onun Kuantum Mekanik’in 

bulmacalarına hiçbir anlayışı önermemesidir. Öyleyse 1980’lerin ortalarındaki kafa tutan günlerde string kuramcıları 

tarafından verilen ‘’herşeyin teorisinin’’ tüm büyük vaatlerine ne oldu? 1981’de Standard Model’in süpersimetrik 

uzantısını keşfedenlerden Harvard Üniversitesi’nden Howard Georgi, “String Teorisi isteklileri tarafından 

kullanılan  abartmalı dil üzerinde geçmişte kusur bulmaya meyilliydim. Fakat bu problemin, string kuramcılarının 

String Teorisi’nin aslında ne kadar karmaşık olduğunu öğrenmeleriyle büyük ölçüde kendini düzelttiğini 

düşünüyorum. Gerçekdünya fiziğinin saçılmış deneylerinin durumunu değerlendirmektense; genç kuramcıların 

matematiksel detaylarda odaklanmaları konusunda endişeliyim, fakat eğer şansımız yaver giderse LHC onu insanlara 

gerçek dünyanın ne kadar ilginç olabileceğini hatırlatarak gözetecektir,’’ demektedir. String Teorisi topluluğunun 

dışından gelen tehditlere gelince; birkaç string kuramcısı String Teorisi’nin popüler alandaki negatif tanımlamalarının 

son zamanlarda insanları öfkelendirmesinden daha başka bir etkiye sahip olmuştur. Susskind, “Smoit [Smolin/ Woit] 

şiddetli saldırısının sebebi ise; String Teorisi’nin  kara-delik kuramcılarından, nükleer fizikçileri, parçacık fenomen 

bilimcilerinden jeologlara kadar geniş bir fizikçi ve matematikçi topluluğuna söyleyecek şeylere sahip olmasının 

herhangi ciddi zarara yolaçmamış olmasıdır. İyi fizik departmanındaki insanlar bunu bilirler,’’ demiştir. 

1999’da Elektrozayıf Teorisi’ndeki çalışmasından dolayı Nobel Ödülü’nü alan Utrecht Üniversitesi’nden Gerard ’t 

Hooft, teorilerin yararlıklarıyla ilgili tartışmaların profesyonel gruplarla limitli olması gerektiğini düşünmektedir. 
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“Daha büyük bir topluluğa hitap ederek, tamamen genel olan tartışmalar bu tür araştırmayı ortadan kaldırabilir diye 

bir izlenimi oluşturabilir; fakat olay kesinlikle bu değildir. Matematiksel bilginin etkili büyük bir kısmı string 

kuramcıları tarafından ortaya çıkarılmış ve soru da bu matematiğin gerçek dünyayı ne kadar miktarda tanımladığının 

çok teknik olanı,’’ demektedir. 

Fakat, uzun vadede string kuramcılarının en büyük bazı endişeleri deneyseldir. Witten, “ Problem, parçacık fiziğinin 

ve kozmolojinin pahalı olmasıdır ve bazen neyin keşfedildiğinin politikacılara veya diğer alanlardaki bilimadamlarına 

bile açıklanması zordur,’’ demektedir. “ Benim düşünceme göre kuramcılar için kaynak yaratma problem olmaz, 

çünkü ortada desteklenen heyecan verici fikirler var ve bundan dolayı da insanlar onlar üzerinde çalışmak 

isteyeceklerdir.” Bu söylendikten sonra LHC, String Teorisi’nde daha fazla resmi araştırmanın yapılması uğruna yeni 

potansiyel düzelmelerini fenomen bilimine doğru çekmektedir. Bu nedenle Stringler08’in provası CERN’de 

yapılacaktır. Şimdiye kadarki üretilmiş en yüksek enerji çarpışmalarıyla aynı zamana denk gelmesi orijinal olarak 

planlanan mini kara delikler, süpersimetri ve ekstra boyutların LHC’nin yeraltındaki dev gibi dedektörlerini 

aydınlatması olası olduğunda; arızalı manyetikler ve diğer gecikmeler string kuramcıları için gelecek Ağustos ayında 

laboratuara döndüklerinde ortada istedikleri kadar verinin olmadığı manasına gelecektir. 

Deneyin kirli dünyasıyla yüzleşmiş olarak; string kuramcıları bir kez daha kendilerini birkaç adım ötede bulmuş 

gibiler. Fakat araştırmacıların doğanın temel katmanının gerçekte titreşen stringlerin ahenksizliği olduğunu 

doğrulamadan önce deney ve teori arasında daha açık bir boşluğun köprüsünü kurmaya ihtiyaçları var. Pek çok 

kuramcı String Teorisi’nin tutarlı bir fiziksel teori olup olmadığını öğrenmek için tam bir cevap için beklemeye hazır 

gözüküyor. Weinberg,“Hikâye burada. Chou En-Lai’ye [Çin Başbakanı]  Fransız  Devrimi hakkında ne düşündüğü 

soruldu. O, ‘Bunu söylemek için çok erken’’ diye yanıtladı. Ben de String Teorisi hakkında böyle düşünüyorum,” 

demiştir. 

‘’İnanılmaz miktarda anlaşılmış olan ölçülemez sayıda detay var. Okurlarınıza yardımcı olacak şekilde özetlemenin 

herhangi bir kolay yolunu düşünemiyorum. Fakat buna rağmen; anlaşılmış olan bütün resmin çok küçük, çok çok 

küçük bir miktarı.’’ Ed Witten, Gelişmiş Çalışma Enstitüsü, Princeton Üniversitesi 

Yazan : Matthew Chalmers  (Fizik Dünyası Dergisi Eylül 2007 Sayısı, Sayfalar 35-47) 

Çeviren: Esin Tezer 

 

Kereviz ve Yeşil biber 
 “Cennet ve Allah’ı kazanman için sana verilen sermaye beynindir.” 

“Beynini değerlendirebildiğin ölçüde Ben’ini ve Rabbini tanıyabilirsin.” (Dost’tan Dost’a, 367 ve 369) 

ScienceDaily (23 Mayıs, 2008)— Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılar kereviz ve yeşil biberlerde bolca bulunan 

bir bitki bileşiminin beyindeki inflamatuvar(alevlenme) tepkisinin anahtar öğesinin bozulmasına yol açabileceğini 

rapor ettiler. Bulgular; yaşlanma, Alzheimer ve Multipl Skleroz (MS) gibi hastalıklar üzerindeki araştırma için 

içerimlere sahiptir. 

İnflamasyon, bir kutsama veya bir bozulma olabilir. Normal şartlarda zararı azaltan ve iyileşmeye katkıda bulunan, 

vücudun bağışıklık sisteminin kritik bir kısmıdır.  Bununla beraber; inflamatuvar tepkisi ters gittiğinde ciddi fiziksel 

ve zihinsel problemlere yol açabilir. İnflamasyon, pek çok nöro-dejenaratif hastalıklarda anahtar rol oynar ve 

yaşlanmada görülen kognitif (idraksal) ve davranışsal bozulmalarla da ilişkilidir. 

Yeni çalışma merkezi sinir sisteminin dışındaki birtakım hücre türlerinde inflamatuvar tepkiye engel oluşturmakla 

bilinen bir bitki flavonoid’i olan luteolin’i incelemiştir. Hayvan bilimleri profesörü ve baş araştırıcı Rodney Johnson, 

çalışmanın amacının luteolin’in beyindeki inflamasyonu azaltıp azaltmayacağına karar vermek olduğunu söylemiştir. 
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Johnson, “Meraklı olduğumuz sorulardan bir tanesi de luteolin gibi olan birşeyin, veya diğer biyoaktif yiyecek 

bileşenlerinin yaşlanmaya bağlı inflamasyonu azaltmak için kullanılıp kullanılamayacağı ve böylece de idraksal 

fonksiyonu geliştirmesi ve yaşlanmada oluşan bazı idraksal zararları önlemesiydi” demiştir. 

Araştırmacılar ilk önce luteolin’in mikroglia üzerindeki etkisini çalışmışlardır. Bunlar beyin hücreleri bağışıklık 

savunmasının anahtar bileşenidirler. Vücudun herhangi bir yerinde bir enfeksiyon oluştuğunda; mikroglia 

inflamatuvar sitokinleri, mikroorganizmanın ele geçirmesinde savaşmaya yardım eden, beyinde bütün vücudun 

tepkisini düzenlemek için davranan kimyasal habercileri üreterek tepki verirler. 

Bu tepki, hastalığın en belirgin pek çok semptomlarıyla da ilgilidir: Uykulu olma, iştah kaybı, ateş ve 

letarji (uyuşukluk) ve bazen öğrenme ve hafızada geçici azalma. Nöro-inflamasyon eğer çok ilerlerse felaket verici 

sonuçlara potansiyel oluşturarak bazı nöronların kendi kendilerine zarar vermelerine yol açabilir. 

Master araştırma asistanı Saebyeol Jang, mikroglia hücrelerindeki inflamatuvar tepkisi üzerinde çalışmıştır. O, pek 

çok sıradan bakterinin hücre duvarının bir bileşenini, lippopolisakkarit’i (LPS) hücrelerin etkisine açık bırakarak 

inflamasyonu dürtülemiştir. Luteolin’in etkisine de açık bırakılan o hücreler son derece azalmış bir inflamatuvar 

tepkisi göstermişlerdir. Jang, luteolin’in inflamatuvar yolundaki anahtar sitokin’in, interlökin-6’nın üretimini 

durdurduğunu göstermiştir. Luteolin’e maruz kalmanın etkileri LPS- tedavili hücrelerde yüzde 90 kadar IL-6 

üretiminle sonuçlanarak dramatik olmuştur.Johnson, 

‘’Bu, önceden gördüğümüz inhibisyon kadar etkili gördüğümüz herşeydir,’’ demiştir.Fakat luteolin, IL-6’nın 

üretimini nasıl kısıtlıyordu? 

Jang, işe DNA üzerindeki belirli “düzenleyici” bölgeleri bağlayan ve onların RNA’ya olan kopyalamasını ve 

proteinlere dönüştürümünü arttıran, kopyalama faktörleri olarak da adlandırılan hücreiçi sinyallemeyle alakalı 

proteinler sınıfına bakmakla başlamıştır. Jang, sonuç olarak DNA düzenleyicilerine kopya faktörlerini bağlamayı 

ölçen Elektrodevingenlik Değiştirme Analizleri’ni (ESA) kullanarak, luteolin’in aktive edici protein-1 (AP-1’in) IL-6 

düzenleyicisini bağlamasını engelleyerek IL-6 üretimini durdurduğuna karar vermiştir. AP-1, yukarı yönde 

bir protein kinaz’ı olan JNK tarafından aktif hale getirilmektedir. Jang, luteolin’in mikrogliyal hücre 

yapısındaki JNK fosforilasyon’unu engellediğini keşfetmiştir. AP-1 kopya faktörünü etkin hale getirmek için olan 

JNK’nın aksaması,IL-6 geni üzerindeki düzenleyici bölgeyi bağlamasına ve kopyanın duraklamasına engel teşkil 

etmiştir. 

Luteolin’in yaşayan organizmada aynı etkiyi verip vermediğini görmek için, araştırmacılar LPS’yle enjekte etmeden 

21 gün önce  farelere luteolin-bağlı içme suyunu vermişlerdir.Luteolin’le beslenen fareler LPS’yle enjeksiyon 

olduktan dört saat  sonra kan plazmalarında son derece düşük IL-6 seviyelerine sahip olmuşlardır. Luteolin, uzamsal 

öğrenme ve hafızaya kritik  bir beyin bölgesi olan hipokampüsteki IL-6’nın LPS-uyarılmış kopyalamasını da 

azaltmıştır. 

Johnson, “Bulgular nöro-inflamasyonu tedavi etmede luteolin veya diğer biyoaktif bileşenler için mümkün olan bir 

role işaret etmektedir.JNK’yı durdurmak için flavonidleri kullanmak ve beyindeki inflamatuvar reaksiyonları 

azaltmak mümkün olabilir. İnterlökin-6 gibi olan inflamatuvar sitokinler, hipokampüsün kontrolünde bulunan 

öğrenme ve hafızanın belirli türlerini önlemek için çok iyi bilinmektedirler ve hipokampüs, yaşlanmanın 

hakaretlerine karşı çok savunmasızdır. Eğer beyindeki inflamatuvar sitokinlerin üretimini azaltmak için bir 

potansiyele sahip olsaydınız; o sonucun idraksal zararlarını potansiyel olarak sınırlandırırdınız,” demiştir. 

Kaynak: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080520094115.htm 

Çeviri : Esin Tezer 
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Çömelmek Sağlıktır 
Çömelmek, medeniyet artışı ile ters yönde, gerileyen ve unutulan bir duruş. 

Spor hayatımla beraber, insanların çömelme konusundaki yeteneklerinde olan kaybı ve bunun sonucu olduğuna 

inandığım sağlık sorunlarının artışını izlerken, bir yandan da araştırmaya başladım. 

Sonuç, çömelmeyi unuttukça artan sağlık sorunlarının bilimsel açıklamalarına dair pek çok araştırma oldu. 

Bu konuda ne zaman derslerimde veya ders dışı zamanlarda konuşmaya kalksam, ilkel buldukları bu yöntem 

hakkında çoğunun konuşmak istememesi veya konuya müstehzi yaklaşması beni şaşırttı, konuyla ilgilenip hak 

verenlerin olduğunu da söylemeliyim tabii. 

Özellikle üç tanesi fazlasıyla öne çıkıyordu beni araştırmaya zorlayan konular arasında, bunlar; 

1- Doğum yapamayan kadınlar 

2- Kolon kanserindeki artış 

3- Omurga problemleri 

Ama araştırdıkça konunun sadece bu 3 başlıktan çok daha öte olduğuna dair sonuçlara ulaştım. Bunları mutlaka 

paylaşmam gerektiğine karar verdim. Artık sadece konuşarak değil, websitede DOĞAL YAŞAM bölümünde bu 

konuya özel bir bölüm açarak çalışmalar hakkında bilgilerimi sizlerle paylaşmaya 

karar verdim. 

Hep ergonomi ve endüstri tasarımı yapan arkadaşlarımdan yıllardır istediğim,çömelmeyi sağlayan ve hijyen şartlarına 

sahip tuvalet tasarımları yapmaları idi. Bu önerime şaşıranlar kadar, tepkiyle karşılık verip ilkel 

bulanlar da oldu. 

Sadece gidin ve çocuklarınızdan çömelmelerini isteyin, 40 yaş ve üstü olanlarımız çocukken çömelebilirdi ve bir 

kısmımız eğer spor ile ilgileniyorsak hala çömelebiliyoruzdur ama bir çoğumuz spor yapsa dahi çömelme yeteneğini 

kaybetmiş durumdadır. 

Çocukların çömelemediğini gördüğünüzde yeni nesillerdeki kabızlık, diz ve eklem sorunları hakkında da biraz 

düşünün. 

Düşünürken içinizdeki bir ses, muhtemelen “zaten doktorlar dizlerimiz ağrırken çömelme, merdiven çıkma ve inme 

gibi hareketleri yapmayın dediler” diye fısıldayarak size hatırlatma yapacaktır…Ama ben buna kesinlikle 

katılmadığımı belirtmek zorundayım. Çünkü beden bir fabrikadır ve beyin tüm beden için gerekli her türlü üretime 

karar veren mekanizmadır, dizler 90 dereceden fazla bükülmdiği sürece de beyin dizlerin 90 dereceden fazla 

bükülmediğini görerek gereksiz eklem sıvısı üretimini yaptırmayacaktır.Bir fabrikada kullanmadığınız 

departmanların ışığını açık bırakır mısınız?Tuvalet yani dışkılama ihtiyacı için en doğru pozisyon çömelme 

pozisyonudur. Bu şekilde ancak bağırsakların içindeki dışkının tamamını daha çabuk ve içerde gayta bırakmaksızın 

atmak mümkün olabilir.Oturma pozisyonunda yapılan dışkılama ise asla kolondaki tüm dışkıyı atmayı sağlayamaz, 

gereken süzme ve elemeyi yapamaz.Pek çok kişi bunun hiç farkında bile değildir ve öğrenmesi de kolay kolay 

mümkün görünmemektedir medeni olduğunu düşündüğümüz yaşam alışkanlıklarının devamı içindeyken.A Guide to 

Better Bowel Care: A Complete Program for Tissue Cleansing Through Bowel Management adlı kitabında 

Chiropracter Dr ve Beslenme Uzmanı olan Dr. Bernard Jensen, oturarak tuvalet alışkanlıklarının sağlık 

üzerinde nasıl büyük bir tehdit olduğunu anlatmaktadır. Ve oturarak tuvalet alışkanlığını ise “ergonomik kabus” 

olarak nitelemektedir. 
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Sindirimde mideden çıkan karışmış ve sindirime hazır gıdalar ince bağırsağa geçer ve orada besinler emilir, atıklar ise 

kalın bağırsaklara ya da kolona geçer ki atıkların kolona geldiği zamanki hali likitdir. 

Kolon içinde ilerken içindeki sıvı da emilerek rektuma gelen atıklar iyice katı hale gelir.. 

Artık dışkının sadece konsantre halidir bu. Ve anüsten de dışarı atılır. 

Toksik birikimi önlemek ve iç yapıda zehir oluşturmamak için dışkı atıkların tam olarak vücuttan tahliyesi gerekir. 

Bu ise sadece çömelmek ile mümkündür. 

Çömelme sırasında bacakların üst ön kısımları karın üzerinde basınç yaparak kalın bağırsaklarda dışkının ilerlemesi 

ve kolay tahliyesi için gereken yardımı sağlar. 

Cecum, Ascending Colon, Transverse Colon, Descending Colon, Sigmoid Colon, Rektum ve Anüs, ince bağırsağa 

İleocecal Valve ile bağlanır. İleocecal Valve, tek yönlü bir kapak gibidir. İnce bağırsaktan 

kalınbağırsağa geçişe izin verir ama tersine izin vermez. 

Çömelmiş pozisyondayken, sağ uyluk, karnın sağ tarafında CECUM a basınç yaparak atıkların yukarı doğu 

kalınbağırsakda ilerlemesine yardım eder. Bu da apandist ve ileocecal valve ın temiz kalmasını sağlar. 

Sigmoid Colona gelen katı atıkların, rektuma geçip anüsten atılabilmesi için, Sigmoid Colondaki keskin dönüşü 

aşabilmesi lazımdır ki tortu bırakmadan ilerleyebilsin, çömelme pozisyonunda sol uyluk sol karına basınç 

yaparak Sigmoid Colonu da yukarı iter ve bu akışı sağlar. 

Nasıl ki kalın bağırsaklara girişte bir kapak varsa, çıkışta dair kapak vardır. Puborectalis Muscle …. 

Bu kapak ancak çömelme pozisyonunda gevşer ve rektumun ağzını serbest bırakır. Oturma pozisyonunda ise kazara 

dışkılamayı önlemek için rektumun çıkışını bir lastik gibi tutar. Oturma pozisyonunda dışkılama yapmak için o 

kapağı aşabilmek ve bunun için de ıkınmak gerekir. Zaten burada doğumdaki istenmeyen ıkınma şekli de konumuza 

dahil oluyor ki bunu sonra ayrıca inceleyeceğim. 

Valsalva manevrası dediğimiz, iç karın basıncını , içerde hava tutarak itme şeklinde arttıran ve hemoroidden, kılcal 

damarlarda çatlaklara ve yırtıklara kadar varabilen sorunlara neden olan ıkınma şekli ile bağırsaklardaki 

katı dışkının atılımına çabalar insan. 

Kolon yapısı ve çömelmenin birlikteliği aslında doğal bir mucizedir ve bunu artık fark etmemiz gerekiyor. Bunun 

medeniyetle ilgisi varsa ve medeniyet sağlıklı yaşamımız için kolaylıklar sağlıyor ise medeniyet çömelmeyi 

unutturmamak zorundadır. 

Sonuçta, çömelme olmadan, iki uyluğun karına basıncı sağlanamaz,çömelmeden sağ uyluk sağ karına basınç 

yapamaz ve ince bağırsaktan kalın bağırsağa dışkılar sağlıklı şekilde ilerleyemez, çömelme olmadan sol uyluk sol 

karına basınç yapamaz ve sigmoid colon yukarı itilerek dışkılar rectuma tam olarak ilerleyemez, çömelmeden 

olmadan anüsden çıkışı sağlayan kapak görevindeki kas açılamaz. 

Uzun boylu bir yetişkin, oturarak tuvalet yapmayı sağlayan bir aparatı kullandığında boyundan dolayı dizleri 

kasıklarından yukarıda kalacağından bir noktaya kadar bağırsaklarını boşaltabilmesi daha mümkünken bu 

çocuklar için mümkün olmadığından tehlike çocuklarımız için daha büyüktür. 
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Bağırsaklar tam boşaltılamadan kalan her atığın içindeki sıvı bağırsaklarda emildikçe taşlaşan atıklar zehir üretmeye 

devam ederek bağırsakların özellikle dönemediği ve ilerleyemediğ i kıvrımlarında birikerek 

kalıplaşmaya başlar. 

Zaman içinde bağırsak yüzeyindeki dokuları kapatıp görevlerine engel oldukça kısır döngü artarak devam eder ve 

sonuç pek çok hastalıklar, operasyonlar, belki de kansere kadar ilerleyebilir. 

Basit bir kabızlık olarak ele alınmaması gereken şikayetler çocuk yaştan başlayarak ilaçlarla veya dışkıyı 

sıvılaştırmayı sağlayan yöntemlerle çözülmeye çalışılsa da pozisyon değişmedikçe hiçbir zaman tam atım 

sağlanamayacak ve birikimler tekrar kalanların üzerinde oluşmaya başlayacaktır. 

Jonathan İsbit tarafından yazılan Nature Knows Best adlı kitap 8 yıllık araştırmaların sonucunda oturarak tuvalet 

ihtiyacını gidermeye çalışmanın insan sağlığında yarattığı tehlikeleri anlatmaktadır. 

Oturarak tuvalet alışkanlığı ile apandist, mesane sorunları ve idrar kaçırma, kolon kanseri, bağırsak hastalıkları ve 

fıtıkları, doğum ve doğum ile ilgili sorunlar, kabızlık, ince bağırsak sorunları, hemoroid, banyoda ani kalp krizleri, 

jinekolojik muayeneler, prostat hastalıkları, cinsel işlev bozuklukları, omurga sorunları vb. problemlerin yakından 

ilgili olduğuna dair açıklamalar ve araştırmalar bu kitapta yer almıştır. 

Tarihsel gelişimde insanoğlunun doğal yapısı çömelmeyi gerektirdiği için, bugün her kültürde de bebeklerine rahat 

olduğu pozisyonlardan biri de çömelmektir. 

Ama zaman içinde öğrenilmişlikler ile bu güdü terk edilir. 

1800 lerde kapalı sıhhi tesisatların yapımının başlamasıyla , krallara ve kraliçelere ayrı bir lüks de getirmek için 

oturmalı aparatlar yapılmaya başlandı. Ve bu sistem sanki batı medeniyetinin ileri ve medeniyetinin sembolü oldu. 

2002 Nisanında İranlı bir radyolog, Dr Saeed Rad, vajinada rectum duvarında oluşan bir çıkıntı olan “rectocele” diye 

adlandırılan bir çeşit fıtık hakkında çalışmalar yaparak çömelme pozisyonunda araştırmalar yaptı ve 

yayınladı. 

Yaşı 11-75 arasında değişen 21 erkek ve 9 kadın ile yaptığı araştırmada baryumlu lavman ile oturur ve çömelir 

durumda iken rectum ve puborectalis durumuna ve açılara baktı. Dışkı kaçırma ile ilgili olarak sorunlara 

dair ilginç görüntüler elde etti. 

Artık bu konuda daha ciddi bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğine inancım daha da artıyor. 

Doğum için de çömelmenin önemi çok büyük ama çömelmeyi unutmuş olan anatomik yapı içinde doğal olan doğumu 

başarabilmek de zorlaşmaya başlıyor. 

Oysa bizim amacımız doğal doğum için doğruları öğretmek. Doğal doğum konusunda hormonlardan, nefeslere ve 

doğumun gerçeklerine kadar her şeyi öğrenip, çömelme ve gerekli pozisyonları kullanamamak nedeniyle açılma ve 

bebeğin ilerlemesi için yardımcı olamamak hiç de hoş bir durum olmaz. 

Derslerimde egzersiz kısmında güvenli çömelme hareketleri ve pelvis açıcı hareketlere öncelik veriyorum ama 

çömelmeyi hiç beceremeyecek kadar bacakları güçsüz ve dizleri yetersiz o kadar çok insan var ki… Sabırlı ve inançlı 

bir çalışma ile bu sorunu aşabilmeleri için evde de sık sık çömelmeleri gerekiyor. 
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Stres Yönetiminde İslami Bakış Açısı 
 “Stres ve bir kısım hastalıklarınızın yakışından kurtulmanız için “Rabb-ül âlemîn”e iman etmeniz 

zorunludur! “Rabb-ül âlemîn”’i tanımak ve O’na iman etmek, cehennemden kurtulmak için 

zorunludur!. Rabbini tanımak ile “Rabb-ül âlemîn”i tanımak arasında çok önemli bir fark 

vardır.Rabbini tanıyan, şayet, “Rabb-ül âlemîn”i tanımamış ise, hâli Firavun’un hâli olur!. “Rabb-ül 

âlemîn”i tanımışsa “Tatmine ulaşmış bilinç, cennetimi yaşa” hitabına nâil olur!.Hastalıkların çok önemli 

bir kısmının sebebi strestir!.. Stres ise “Rabb-ül âlemîn”den perdeliliğin sonucu olarak yaşanan bir 

hâldir!. “Rabb-ül âlemîn”, her birimi dilediği bir işlevi ortaya koyması için yaratmıştır ki, bu onun fıtrî 

kulluğudur!. Bunu yerine getirmemesi de kesinlikle düşünülemez!.” Ahmed Hulûsi, !YENİLEN 

(Yanmamak İçin) 

‘’ Akıl, imân nuruna basamaktır. Akıl imân nurunu değerlendirir. Fakat imân nuru olmaz ise, kişi 

cennete giremez!. Cennetin anahtarı imân nurudur, akıl değildir. Akıl, insanı imân nuruna erdirir. Yol, 

akıldır. İmân saraydır. Kişide imân nuru yaratılmış ise, o kişi saîd olarak gider. İmân nuru var olmamış 

kişinin sonradan imân nurunu kazanması mümkün değildir. İmân nurunun güçlenmesi kişiye eda 

kapısını açar.Biz insanlara, öncelikle “MÜRİD” ismini tavsiye ederiz.Çünkü, insandaki irade gücünü 

arttırır. MÜRİD isminden sonra, önündeki engelleri, perdeleri aşabilmesi için gerekli olan hoşgörüyü, 

yani, her şeyin yerli yerindeliğini idrâk ettirecek olan “HALİYM” ismini tavsiye ederiz. Haliym ismi, 

Allah’ın her şeyi yerli yerinde yaratmasını kişiye idrâk ettirir. Hoşgörünün kaynağıdır. Ondan 

sonra, “MÜ’MİN” ismini tavsiye ederiz. MÜMİN ismi, imânı kişide güçlendirir. Var olan imânı 

güçlendirir. Var olmayanı imânlı kılmaz! Ondan sonra, “NUR” ismini tavsiye ederiz. İmân nurunun 

parıldayıp, Allah’ın yaratmış olduğu sistemdeki gerçekleri fark etmesi için. Ondan sonra, algılama 

hatalarını ortadan kaldırmak, her şeyi doğru dürüst, gerçekçi bir şekilde algılamasını tavsiye etme 

babında “SEMİ” isminin zikrini veririz. Aldığını iyi değerlendirmesini temin etme 

babında “BASİR” ismini veririz.Sistemdeki birbirleriyle arasındaki bağlantıları sağlayıp, sentezleri 

yapabilmesi için, “HAKİM” ismini veririz. İşte bizim tavsiye ettiğimiz bütün isimler, böyle komplike bir 

sistem, bir bağlantılı sistem sonucudur. Rastgele bir esma zikri değildir. Bunların her birinin diğerleriyle 

bağlantısı, sebep-sonuç ilişkileri vardır. ‘’ 

Ahmed Hulûsi, Cuma Sohbetleri 

Ey İNSAN (Adem’e talim edilen Esmâ’nın tamamı ve bedene ruh olarak üflenen diye benzetme yollu 

anlatılan Muhammedî salt şuur)! Biz Kurân’ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik. Sadece, 

haşyete (Allah azametini hissetmeye) açık şuura (hakikatini) hatırlatmadır (inzâl olan 

bilgi)!  Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç 

kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.Rahman, Arş’a istiva etti (El Esmâ’sıyla âlemleri 

yaratıp hükümran oldu). Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin 

arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O’nun (El 

Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir. Tâhâ Sûresi(Âyet:1-6) Ahmed Hulûsi, Allah İlminden 

Yansımalar, ‘’B’’ Kapsamında Kurân’a Bakış 

DR.SHAHID ATHAR KİMDİR? 

Dr.Shahid Athar, İndiana Üniversitesi’nde Kliniksel Yardımcı Profesördür. İndianapolis’deki St. Vincent Hospital’da 

Endokrinoloji Bölüm Şefidir.Islamic Medical Association of North America (IMANA)’ nın seçilmiş başkanıdır. 6 

kitap yazdı. İslami konularda 120 civarında makalesi yayınlandı. ‘’Barış Aracılığıyla Bildirilen Görüş’’ ü yazmış ve 

‘’Tıptaki İslami Bakış Açısı’’ nı yayına hazırlamıştır.  

Pek çok Müslüman enstitülerinde, camilerinde, üniversitelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerindeki 

kiliselerde sık görülen bir konuşmacıdır. (Kaynak:  (http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-

perspective-in-stress-management ve http://www.rahmetalemi.net) 

http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-perspective-in-stress-management
http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-perspective-in-stress-management
http://www.rahmetalemi.net/


 
193 

 

 

Stres, insanın hayatta kalması için kaçınılmaz olabilirken; kuşkusuz aşırısı sağlığımızı ve üretimimizi etkilemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 20 milyon insanın hastalıklarının veya semptomlarının stresle bağlantılı 

olması açısından stresden zarar gördüğü iddia edilmektedir. Stres bağlantılı ödenek her yıl yaklaşık olarak $200 

milyon Dolara mal olmaktadır. Üretim kaybı ve direkt veya dolaylı olarak stresle bağlantılı hastalık her yıl $50 

milyar Doları bulmaktadır. Pek çok kurum ve kişiler elemanlarının stres yönetiminde yaklaşık $15 milyar Dolar 

harcamaktadırlar (Newsweek 042588). 

Stresin peptik ülser hastalığı, hipertansiyon, koroner atardamar hastalığı ve depresyona neden olduğunu 

ilişkilendirmek için yeterli tıbbi kanıt bulunmaktadır. Buna ilaveten; tansiyon, başağrısı, uykusuzluk, erkeklerde 

cinsel iktidarsızlık, kadınlarda cinsel soğukluk gibi pek çok sıradan problem şeker hastalığına neden olmayla, 

bağışıklık sisteminin yok edilmesi ve kanser gelişimiyle bağlantılıdır. Stres günlük hayatımızda  evdeki huzuru, işteki 

iş performansını, okuldaki notları, yeme ve eş olma davranışını dahi etkilemektedir. 

Stresin Uyarıcı İşaretleri  

 

Stresin en erken işaretleri; sinirlilik, ruh halinin değişmesi, uyumada zorluk, konsantrasyon bozukluğu, karın 

bölgesine ait acı, eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, kilo kaybının geri alınması, başarısızlık korkusu, iştahsızlık veya 

açlık ve uyku için yatıştırıcılara veya alkole olan bağımlılığın artmasıdır. 

Strese Yolaçan Durumlar 

Psikiyatristler 50 stres etkenini tanımladılar. Aslında iyi veya kötü herhangi bir değişiklik streslidir. İşte veya iş 

tanımında, okulda, yaşanan yerde, finansal statüde, bir aile üyesinin veya yakın bir arkadaşın kaybında veya 

katılımında bir değişiklik, yaralanma veya hastalık, ulusal felaket veya ayaklanma veya şiddet haberi son derece 

stresli olabilir. Müslüman olmayan bir toplumda yaşayan Müslümanlar bazı ekstra strese sahip olabilirler. Bu; 

kimliklerini korumak, İslam’ı uygulama (örneğin yiyecek durumlarında veya namaz saatlerinde), saldırgan medyada 

İslam’ı savunma ve aile üyeleri arasındaki (eş, anne baba/çocuk ve uygulayan/uygulamayan ayrılıkları) 

anlaşmazlıkları halletme gibi olan faktörleri kapsayabilir. 

Strese Eğilimli Olanlar Kimlerdir? 

Stres çocuklar dahil kimseyi ayırmamasına rağmen; belirli meslekler stresten daha çok payını almaktadır. Onlar satış 

elemanı, borsacı, sekreter, şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalledeki okul öğretmeni, hava trafiği 

kontrolcüsü, stajyer tıp doktoru, polis memuru ve şikayet departmanlarında bir işi idare edenleri kapsamaktadır. 

Hırslı, zorlayıcı, çok başarma, üretici yönlü olma gibi özelliklere patron tarafından hızlı ve verimli çalışma işaretleri 

olarak bakıldığının farkına varmak ilginçtir. Onlar ayrıca sağlığımıza çok zararlı olan A tipi karakter özellikleridir. 

Öyleyse; mutlu ve daha uzun zaman yaşayabilmek için olan hüner, bu özelliklere sakin B tipi karakteriyle sahip 

olmadadır. 

Stresle Başa Çıkmak 

Hepimiz strese maruz kalmamıza rağmen, neden bazılarımız onunla diğerlerinden daha iyi başa çıkabiliyor? Strese 

neden olanın hakkından gelme yolumuz bu mu, yoksa bu şekilde mi inşa edildik? Bazılarımızın genetik olarak 

depresyona yatkın olabileceği veya nörotransmitter’larının düzeyinde, duygu düzenleyici hormonlarında eksikliklere 

sahip oldukları veya istenildiğinde yeterli adrenalini üretmediklerini iddia etmek için bazı kanıtlar vardır. 

Bir kişinin dini inancı kişiliği üzerinde ve hayata bakış açısında önemli bir etkiye sahiptir. İman sahibi Allah’a 

güvenmekle, sorumluluğunu azaltarak ve başarısızlıklarını kontrol etme kuvvesiyle üzerindeki stresi en aza indirir. 

Stresle başa çıkmanın şimdilerde uygulanmakta olan kanıtlanmış yolları meditasyondan(İslami Meditasyon-
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Zikir) uykuya, egzersize, sosyalleşmeye, nöroterapiye, psikoterapiden sakinleştiricilere kadar değişmektedir. Bu 

makalede Kurân ve Sünnetin ışığında stresle nasıl başa çıkılacağını tartışacağız. 

Stres, psikolojik olarak aşağıdaki faktörlerden kaynaklanmaktadır: 

* Bilinmeyen korkusu ve bizim onun farkına varamamamız, ileriyi göremememiz ve onu kontrol edemememiz. 

* Nesnelerin ve bize hayatımızda değerli olan kişilerin kaybolmaları ve bizim o kayıplardan ayağa kalkamamamız 

veya onları kabul edemememiz. 

* Geleceği göremememiz. Aslında eğer geleceği görsek, biraz daha stresli olabiliriz. 

* Zihin ve realite arasındaki çatışmalar ve bizim realiteyi kabul etme başarısızlığımız (örneğin inkar etme süreci). O; 

davranışımızda dışsal karmaşaya yönlendiren ve sağlığımızı etkileyen içsel karmaşadan dolayı olan içsel huzurun 

yokluğudur. 

Böyle durumlara Kurân’ın nasıl değindiğini inceleyim. Kayıplarımız bizim için denemenin bir parçasıdır: 

“Emin olun ki sizi korku ve açlıkla, mallardaki veya hayatlardaki bazı kayıplarla test edeceğiz. Fakat, sebatlı 

olanlar felaketten dertli olduklarında: ‘Allah’a aitiz ve dönüşümüz O’nadır,’ derler. Onlar Allah’dan lütuf ve 

rahmet inenlerdir ve kılavuzluk alırlar.” (Kurân 2:155) 

Bize ne verildiyse Allah’dan bir armağandır. Onların sahibi biz değiliz. Herşey Allah’a aittir ve O’na döner. Öyleyse, 

bu şeylerin sahibi biz değilsek; neden onların kaybına yas tutalım veya onlara sahip olmakla gururlanalım? 

Kaderimizin son noktasının ne olduğunu yalnızca Allah bilir. Geleceğimize gizlice göz gezdiremeyiz. Bununla 

birlikte, sınırlı serbest bir iradeye sahibizdir. İyi ve kötü arasındakini, Allah’a inanma veya inanmamayı seçmekte 

serbestiz. Fakat bağlantılı olmayan gelecek üzerinde, şimdiki zamanda hareket etmek için olan kabiliyetimizle hiçbir 

kontrole sahip değiliz (örneğin; karımın oğlan çocuğunun veya kız çocuğunun olup olmaması, onun gözlerinin 

kahverengi veya siyah olup olmaması veya yarın bir kaza geçirip geçirmemem). Böyle şeylere üzülmek bir işe 

yaramaz. 

İmanın reddi, Kurân’da hastalık olarak tanımlanmıştır. Onun nedeni kibirli olma ve hakikati kabul etmedeki 

isteksizlikdir. 

“Kalplerinde hastalık vardır ve Allah onların hastalığını arttırmıştır. Fena suretteki ceza onlarındır, çünkü 

onlar kendilerine yalan söylüyorlar.” (Kurân 2:10) 

Bu nedenle, bir adam kendine yalan söylediğinde kalbi ve aklı arasındaki içsel karmaşasını yaratır. Akıl o karmaşayı 

kontrol altına alabilmek için bezlere yalan dedektör testlerinin temeli olan hızlı kalp atışı, terleme, titremeye yönelten 

adrenalin gibi hormonların salgılanması için  sinyaller gönderir.Bu karmaşa, hırsızlık veya zina gibi ” küçük” 

suçlardan veya Allah’ı inkâr etme gibi ” büyük” suçlardan dolayı olmuş olabilir. 

 

Ruh Yaşının Ruhani Gelişiminin Üç Evresi: 

 

1-Nefsi Emmare: Aşırı Tutkuları Olan Ruh 

“Kendimi bağışlamıyorum. İşte, (insan) ruhu kötülüğe eğilimlidir. Ancak, Rabbim her ne zaman olursa rahmete 

sahiptir. İşte Rabbim bağışlayıcıdır, rahmetlidir.” (Kurân 12:53) 

 

Bu ruh; bedensel zevke, ihtiras ve kendi zevklerinin esiri olma, sinir, kıskançlık ve kendini beğenmişliğe doğru 

eğilimlidir. Onu endişelendiren şeyler bedenin zevkleri, fiziksel iştahın doyumu ve egodur.  
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Bir hadiste bize ‘’ Sizin en coşkulu düşmanınız, bedeninizin içinde bulunan günâhkar ruhunuzdur,’’ denilmiştir 

(Buhari). Eğer bu günâhkar ruh kontrol edilmezse, olağandışı bir strese ve onun sonucunda meydana gelen etkilere 

yönlenecektir. 

2-Nefsi Levvame: Suçlayan Ruh  

“Hayır, suçlayan ruha çok güvenirim.” (Kurân 75:1) 

Bu ruh; bilinçlidir ve kötülüğün tamamen farkındadır, ona direnir. Allah’ın inayeti ve affını ister, tövbe eder, 

değişmeye çalışır ve selamete erişmeyi umar. 

“Ve hatalarını itiraf eden diğerleri (vardır). Kötü olanla diğer doğru hareketi karıştırırlar. Allah onlara acıyıp 

merhamet edebilir. İşte Allah acıyıp merhamet gösteren, rahimdir (bağışlayıcıdır).” (Kurân 9:102) 

“İçimizde iki dürtü (impals) vardır.Birincisi iyiliği çağıran ve hakikati teyit eden ruhtur. Bu dürtüyü hisseden 

kimse, bilmelidir ki; o Allah’tan gelmektedir. Şüphe ve doğru olmayana yönelten ve kötülüğü cesaretlendiren 

diğer dürtü de düşmanımızdan (şeytandan) gelmektedir. Bunu hisseden kişi, lanetlenmiş şeytandan Allah’a 

sığınmalıdır.” (Hadis) 

Bu ruh; insanları faydasız arzularına karşı uyarır, erdem ve dürüstlük için kapıyı açar ve rehberlik eder. Ruhani 

gelişim için pozitif bir adımdır. 

3-Nefsi Mutmainne: Tatmin Olmuş Ruh 

“Ey (tamamen) huzur ve tatminde olan ruh (sensin). Rabbine (kendini) çok memnun ve O’nu çok memnun 

ederek geri dön. Daha sonra dindarlarımın arasında, Cennetime girin.’’ (Kurân 89-27-30). 

Bu; ruhani gelişimin en yüksek düzeyidir. Tatmin olmuş bir ruh saf mutluluk, doyum ve huzur düzeyindedir. Ruh 

huzurdadır, çünkü bu dünyadaki başarısızlıklarına rağmen Allah’a geri döneceğini bilmektedir. O; gerginlikten 

arınmış, çekişmeden büyük başarı kazanmış olarak meydana çıkar ve huzur ve saf mutluluk içinde bulunur. 

Panik Ve Kederde Ne Yapmalıyız?  

Panik durumlarında iman sahibi olmayanlar, iman sahibi olanlardan farklı olarak davranırlar. Yardım isteyecek, 

rahmet ve bağışlanma dileyecek hiçkimseleri yoktur. Hiçbir kontrollerinin olmadığı bu dünyevi hayatı bilirler ve 

ondan başka da bir hayata inanmazlar. Doğal olarak daha fazla bunalıma girerler; bu da onları daha fazla yanlış 

yapmaya yönlendirir. Eğer gelişigüzel içki içmeye alışkınlarsa, içki içmeden sonra alkol tüketimlerini arttıracaklardır 

ve alkolik veya bağımlı suçlu olarak sonuçlanacaklardır. 

Öte yandan, bir imanlının depresyon durumunda aşağıdakileri yapması tavsiye edilmektedir: 

Zikiri Arttırmak  (Allah’ın Hatırlanması) 

“Pişmanlık içinde O’na dönenleri kendine yönlendirir. Onlar iman etmişler ve kalpleri Allah’ın 

hatırlanmasında ebedi istirahatta olanlardır.” (Kurân 13:27-28) 

Namazlarında Daimi Olurlar 

“Ey imanlı! Metanet ve namazla yardımı iste. Metanetli olanlar Allah’la beraberdir.’’ (Kurân 2:153) 

Bağışlanma İçin Allah’a Dua Ederler 

“Ve ben dedim: Rabbinden bağışlanma iste. İşte O, her zaman bağışlayıcıdır.’’ (Kurân 71:10) 

Yukarıdakilere ilave olarak, imanlıların kendilerini daha iyi hale getirmek için daimi olarak 

kendileriyle (nefsleriyle) mücadele etmeleri de beklenmektedir: 

 

 

“Kuşkusuz Allah, insanlar kendi içlerindekini değiştirene kadar durumu değiştirmez.’’ (Kurân 13:11) 



 
196 

 

Stresi Azaltmada Kurân’ın Okunması 

“Ey insanlık! Rabbinizden size kalbinizdeki hastalık için iyileşme, bir kılavuza ve rahmete iman edenler için 

de bir yön geldi.” (Kurân 10:57) 

Sesin yankısı tıbbi bir etkiye sahiptir ve şu anda geniş ölçüde değerlendirilmektedir. Kurân okunması veya aynı 

şekilde dinlenmesi bedende, kalpte ve zihinde sağlığa yararlı bir etkiye sahiptir. ‘Elif’ harfinin kalbe yankı yaptığı ve 

sonra gelen ‘Yâ’ nın beyindeki pineal beze (beyin epifizine) yankı yaptığı söylenmektedir. 

Florida, Panama City’deki Akbar Kliniği’nden Dr. Ahmed El Kadi, Kurân okunmasını dinlemenin psikolojik etkenler 

üzerindeki (örneğin kalp atışı hızı, kan basıncı ve adale gerilmesi) etkilerini iletmiş ve yayınlamıştır. Hepsindeki 

gelişmeleri de dinleyen kişinin Müslüman olup olmadığına, Arap olup olmadığına bakmaksızın bildirmiştir. Açıkçası, 

‘Allah’ın kelâmı imanıyla’ okunanı anlayabilenlerin ve haz alabilenlerin maksimum yararı gördükleri kabul 

edilmiştir. 

Peygamber Muhammed’in Stres Esnasındaki Duası 

Bütün peygamberler insanoğlu olarak geçici strese neden olan katlanılması zor testlere ve denemelere maruz kalmak 

zorundaydılar. Onlar daima Allah’ı hatırladılar ve O’nun hatırlanmasıyla huzuru buldular. Örneğin Peygamber 

Muhammed (S.A.V.), sıkıntılı zamanlarında aşağıdaki duayı kullanmış ve takipçilerine de kullanmalarını tavsiye 

etmiştir: 

“Allah bizim için yeterlidir. O, mükemmel koruyucudur ve güvenimiz Allah’adır.” 

“Kuşkusuz ki Allah’a aitiz ve O’na geri döneceğiz. Ey Allah, sıkıntımın ödülü için sana yalvarıyorum. Beni 

ödüllendir ve onu benim için iyi olan birşeyle telafi et.” 

Kaynak: Dr. Shahid Athar   (http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-perspective-in-stress-

management’dan çevrilmiştir.)  

 

 

Kendini Bilen Evren 
 ‘’ Gerçekte, Evrende mevcut bulunan her şey, aynı özden meydana geldiği için, ister yaratan güç denilsin, ister 

günümüz deyişiyle “SALT BİLİNÇ” diyelim, bu Evrensel kudret ve ilim; hologramik bir biçimde, evrenin her 

katmanındaki her birimin her noktasında aynı şekilde mevcuttur!. Evrene, aynı özden meydana gelmiş değişik 

terkiplerdeki sayısız türün algılama araçlarından bakışı bir yana koyup da; tüm algılama araçlarının kapasitesine 

sahip tek bir algılama aracıyla, Özden yapıya doğrultusunda bakabilirsek, algılarız ki, canlı, sonsuz, sınırsız, ilim 

ve kudret sahibi, kendi varlığı dışında başka bir şeyden söz edilmesi mümkün olmayan “TEK”ten başka bir şey 

mevcut değildir; ki artık siz, “O”‘na ne isim isterseniz veriniz!. ’’ 

AHMED HULÛSİ, Hazreti Muhammed Neyi ‘OKU’ du Kitabından  

WIE (Aydınlanma Nedir Dergisi): Kitabınız ‘Kendini Bilen Evren’de,Örnek (Paradigma) Değişikliği ihtiyacı 

hakkında konuşuyorsunuz. Örnek Değişikliği hakkında ne düşündüğünüzü biraz konuşabilir misiniz? Neden, neye? 

Amit Goswami: Şu andaki dünya görüşü; herşeyin maddeden yapıldığı ve maddenin yapıtaşları olan temel 

bileşenlere, temel parçacıklarına indirgenebilir.  

Ve neden, bu temel yapıtaşlarının birbirlerini etkilemelerinden veya temel parçacıklardan kaynaklanmaktadır.Temel 

parçacıklar atomları, atomlar molekülleri, moleküller hücreleri meydana getirirler ve hücreler de beyini meydana 

getirirler. Fakat her zaman başından sonuna kadar olan esas neden, temel parçacıkların birbirleri arasındaki 

etkileşimleridir. Bu, bütün nedenin temel parçacıklardan hareket ettiği inancıdır. ‘Yukarı 

Doğru  Nedensellik’ olarak adlandırdığımızdır. Öyleyse bu görüşte, insanoğlu olarak-siz ve ben-aslında serbest 

http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-perspective-in-stress-management'dan
http://healthymuslim.wordpress.com/2007/05/16/islamic-perspective-in-stress-management'dan
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irademizin varolmadığını düşünüyoruz. O, sadece maddenin nedensel gücüne ikincil bir epifenomen (gölge 

olay) veya ikincil bir fenomendir (bilince yansıyan olay) ve konu hakkında öne sürülen herhangi bir nedensel güç, 

sadece bir hayaldir. Bu, şu andaki örnektir. Şu andaki karşı görüş, herşeyin bilinçle başladığıdır. O da, bilincin tüm 

varlığın temeli olduğudur. Bu görüşte, bilinç ‘Aşağı Doğru Bir Nedensellik’ uygulamaya koymaktadır. Bir başka 

deyişle, serbest irademiz gerçektir. Dünyada hareket ettiğimiz zaman, biz gerçekten de nedensel bir güçle hareket 

ediyoruz. Bu görüş, maddenin nedensel bir potansiyele de sahip olmasını, o yukarı doğru olan temel parçacıklardan 

gelen nedensel gücün de olduğunu, bunun sonucunda da yukarı doğru olan nedenselliğin olduğunu yalanlamaz. Fakat 

buna ilaveten o, aşağı doğru bir nedensellik olduğunda da ısrar etmektedir. O, yaratıcılığımızda ve serbest irade 

hareketlerimizde veya ahlaki kararlar verdiğimizde ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda biz aslında bilincin aşağı 

doğru olan nedenselliğine tanık oluyoruz. 

WIE: Kitabınızda, bu yeni örneğe ‘Monistik İdealizm’ olarak değiniyorsunuz ve bilimin tarih boyunca mistisizmle 

ilgili pek çok söylenen şeyi doğrular gözüktüğünü, şu anki bulgularının kalıcı manevi öğretimin temeline paralel 

gözüktüğünü de iddia ediyorsunuz. 

AG: O, manevi öğretidir. Sadece paralel değildir. Bilincin varlığın temeli olduğu düşüncesi, tüm manevi geleneklerin 

temelidir. Ona bir şekilde yeni bir ad versem de; bu, monistik idealizm filozofisi için de aynı şeydir. İsim seçimindeki 

nedenim şu: Batıda, sadece maddenin gerçek olduğunu savunan ‘Maddesel Gerçeklik’ Filozofisi’ne karşı 

olan ‘İdealizm’ adlı bir filozofi var. İdealizm hayır der, bilinç tek gerçek şeydir. Fakat Batıda o tür idealizm, aslında 

genellikle ikilik olan birşey anlamına gelmektedir, o da, bilinç ve maddenin ayrı olduğudur. Öyleyse, monistik 

idealizmle netleştirdim ki, hayır, ben Dualistik (ikilik prensibine uygun)türde bir Batı idealizmi kasdetmiyorum. 

Bunun yerine; Batıda varolan, fakat yalnızca ezoterik manevi geleneklerde olan, gerçek bir monistik idealizmi 

kasdediyorum. Oysaki Doğuda bu, popüler olan bir filozofidir.Budizm’de veya Vedanta olarak adlandırılan 

Hinduizm veya Taoizm’de bu, herkesin filozofisidir.Fakat Batıda bu; realitenin doğasının içini gerçekten 

derinlemesine araştırmış olan insanlar, yalnızca çok dirayetli ve bağlı bilim adamları tarafından bilinen gayet ezoterik 

bir gelenektir. 

WIE:Söylediğiniz şey, hayatın manevi boyutu hakkında hiçbirşey varsaymayan modern bilimin tamamen farklı bir 

açıdan bir yolunu bulup, geri dönmesi ve kendi keşiflerinin sonucunda kendini o görüşe katılır bulması. 

AG: Bu doğru. Ve bu, tamamen beklenmeyen değildi. Başlangıcı olan 1900 yılından ve 1925’te Kuantum 

Mekanik’in denklemlerinin bulunmasından itibaren, Kuantum Fizik bize dünya görüşünün değişebileceğinin 

belirtilerini vermiştir. Sağlam maddeci fizikçiler klasik dünya görüşü ve kuantum dünya görüşünü karşılaştırmaya 

bayılırlar. Tabii ki, yalnızca yukarı doğru giden bir nedensellik ve maddenin en önemli olduğu fikrinden vazgeçmek 

kadar ileri gitmeyeceklerdir, fakat Kuantum Fiziği’nin bazı büyük örneklerinin değiştirme potansiyeline sahip 

olduğunu görmelerinin olgusal gerçeği de aynen durmaktadır. Ve daha sonra olan şey ise, 1982’den başlayarak, 

sonuçların fizik laboratuar deneylerinden gelmesidir. Alain Aspect ve çalışma arkadaşlarının Fransa’da manevi 

inançların gerçekliğinin kesin olarak doğruluğunu ve bilhassa ‘Aşkınlık’ (Trans Hali) fikrini ortaya koyan büyük 

deneyi gerçekleştirdikleri yıldı. Aspect’in deneyinin detayına birazcık gireyim mi? 

WIE:Evet, lütfen. 

AG: Küçük bir özgeçmiş verirsek; olmakta olan şey, Kuantum Fizik’in  pek çok yıldır maddesel düzeyden başka 

realitenin düzeyleri olduğunun belirtilerini vermekte olmasıdır. İlk olarak nasıl başladığı ise, kuantum objelere- 

Kuantum Fizik’teki objelere- ‘Olabilirlik Dalgaları’ olarak bakılmasıyla olmuştur.Başlangıçta insanlar onları, 

‘’onlar sadece sıradan dalgalar gibi’’ diye düşünmüşlerdir.  

Fakat çok kısa bir sürede, onların uzayda ve zamanda dalgalar olmadıkları keşfedilmiştir. Onlar hiçbir surette uzay ve 

zamandaki dalgalar olarak adlandırılamazlar. Sıradan dalgalara uymayan özelliklere sahiptirler. Öyleyse onlar; 

potansiyeldeki dalgalar, ‘Olasılık Dalgaları’ olarak tanınmaya başladılar ve potansiyel de her nasılsa maddenin 

ötesinde, ‘Transandantal’ olarak tanınmıştır. Fakat ‘Transandantal Potansiyel’ olduğu olgusu, çok uzun bir zaman 

belirgin değildi. Daha sonra Aspect’in deneyi bunun sadece bir teori olmadığını, gerçekten de ‘Transandantal’ bir 
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potansiyelin olduğunu, objelerin uzay ve zamanın dışarısında hakikaten de bağlantılara sahip olduklarının (uzay ve 

zamanın dışında!) doğruluğunu kanıtlamıştır. Bu deneyde olan şey, bir atomun fotonlar olarak adlandırılan, zıt 

yönlerde giden ışığın iki kuantasını yayması ve her nasılsa bu fotonların bir uzaklıktan uzay aracılığıyla herhangi 

sinyaller değiş-tokuş etmeden birbirlerinin davranışlarını etkilemeleridir. Dikkat edin: Uzay aracığıyla herhangi bir 

sinyal değiş-tokuş etmeden, fakat anında birbirini etkileyerek. Anında.  Einstein uzun zaman önce uzay ve zamanda 

iki objenin birbirlerini asla etkileyemeyeceklerini, çünkü herşeyin maksimum bir hızla seyahat etmesi gerektiğini ve o 

hız limitinin de ışığın hızı olduğunu göstermişti. Öyleyse, herhangi bir etki seyahat etmelidir, eğer uzay aracılığıyla 

seyahat ederse, sonlu olan zamanı alarak seyahat etmelidir. Bu, ’Lokalite’ düşüncesi olarak adlandırılır. Her bir 

sinyal, uzay aracığıyla seyahat için sonlu olan zamanı almak zorunda olduğu manasında lokal olarak 

farzedilmektedir. Ve buna rağmen; Aspect’in fotonları- Aspect’in deneyindeki atom tarafından yayılan fotonlar- bir 

uzaklıktan sinyaller değiş-tokuş etmeden birbirlerini etkilemişlerdir çünkü onu anında yapıyorlardı (onu ışığın 

hızından daha hızlı yapıyorlar). Ve dolayısıyla, etkinin uzay aracılığıyla seyahat edemeyeceği anlaşılmaktadır. Bunun 

yerine ‘Realite Alanına Sahip Olan Etkiyi’ realitenin ‘Transandantal Alanı’ olarak farketmeliyiz. 

WIE: Bu büyüleyici! Bu deneyin yorumlamasına pek çok fizikçi katılır mı? 

AG: Diyordum ki, fizikçiler bu deneyin yorumlamasına katılmalıdırlar. Tabii ki, pek çok defalar, fizikçiler takip eden 

bakış açısını alacaklardır: ‘’ Şey, muhakkak ki bir deneydir’’, diyeceklerdir. Fakat parçacıklar arasındaki bu ilişki 

gerçekten önemli değildir. Bu şekilde yorumlanabilse bile; bu transandantal alanın herhangi bir sonucuna 

bakmamalıyız. Bir başka deyişle, bunun etkisini minimuma indirmeye çalışıyorlar ve hâlâ maddenin üstün olduğu 

düşüncesine tutunmaya çalışıyorlar. Fakat kalplerinde biliyorlar ki, o çok iyi bir şekilde kanıtlandığı gibidir.1984’te 

veya 1985’te, bulunduğum Amerikan Fiziksel Toplumu toplantısında, bir fizikçinin bir diğer fizikçiye Aspect’in 

deneyinden sonra dünya hakkında gerçekten garip olan birşeye inanmayan kişinin kafayı yemiş olması gerektiğini 

söylediğinin duyulduğu söylendi. 

WIE:Öyleyse, paylaştığınız diğer şeylerle kendi bakış açınızdan diyorsunuz ki, birinin bunu gerçekten anlayabilmesi 

için bir şekilde ‘Transandantal Boyut’düşüncesinin getirilmesi açık. 

AG: Evet, öyle. Berkeley’deki California Üniversitesi’nde fizikçi olan Henry Stapp, bunun bariz bir biçimde 1977’de 

yazdığı tezlerinden bir tanesinde olduğunu, uzay ve zamanın dışarısında olan şeylerin uzay ve zamanın 

içerisindekileri etkilediğini söylüyor. Bunun Kuantum Fiziği’nin alanında kuantum objelerle uğraşırken meydana 

gelmesinden şüpheniz olmasın. Şimdi tabii konunun en önemli noktası, sürpriz olan şey, bizim her zaman kuantum 

objelerle ilgileniyor olmamız; çünkü Kuantum Fiziği her objenin fiziği olduğu sonucunu vermekte. Bu ister 

mikroskopla görülemeyecek kadar küçük olsun, ister makroskopik olsun, Kuantum Fiziği sahip olduğumuz tek fizik. 

Öyleyse fotonlar, elektronlar, mikroskopla görülemeyecek kadar küçük objeler için daha belirgin olsa da; bizim 

görüşümüz, bütün realitenin, bütün belirgin realitenin, tüm maddenin aynı kanunlar tarafından yürütüldüğüdür. Ve 

eğer bu böyleyse; bu deney bize bizim de kendi dünya bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini, çünkü bizlerin de 

kuantum objeler olduğumuzu anlatmaktadır. 

WIE:Bunlar pek çok kişiye ilham veren büyüleyici keşifler. Fizik ve Mistisizm arasında bir bağlantı kurmak için 

şimdiden birkaç kitap yazılmaya teşebbüs edildi.Fritjof Capra’nın ‘Fiziğin Taosu’ ve Gary Zukav’ın ‘Danseden Wu 

Li Ustaları’ kitaplarının her ikisi de pek çok, pek çok insana eriştiler. Kitabınızda, tüm bunlara eşsiz bir katkı 

olduğunu hissettiğiniz birşeyin henüz kapalı kaldığından bahsediyorsunuz.Sizin yaptığınızın bu alanda daha önce 

yapılandan farklı olduğu hakkında birşey söyleyebilir misiniz? 

AG: Bu soruyu sorduğunuza çok memnunum. Bu, açıklığa kavuşturulmalı ve ben bunu açıklayabildiğim en net 

şekilde anlatmaya çalışacağım. ‘Fiziğin Taosu’ gibi olan önceki çalışma, bilimin tarihi için çok önemli 

olmuştur.Bununla birlikte; bu önceki çalışmalar, insanoğlunun manevi bakış açısını desteklemekle beraber yine de 

hepsi temelde dünyanın maddesel görüşüne sahiptirler. Başka bir deyişle; herşeyin maddeden olduğu görüşlü 

maddesel realistlere kafa tutmadılar. O görüşe bu önceki çalışmaların hiçbiri tarafından karşı çıkılmadı. Aslına 

bakılırsa, benim kitabım bilimsel terimlerde hâlâ sert açıklamalara dayanan ve onu köşeye sıkıştıran ilk kitaptı. Bir 
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diğer ifadeyle, bilincin varlığın temeli olduğu fikri, tabii ki psikolojide ‘Ben-ötesi Psikolojisi’ olarak varolmuştu, 

fakat ‘Ben-ötesi Psikolojinin’’ dışında bilimin hiçbir geleneği ve hiçbir bilimadamı onu o kadar açık bir şekilde 

görmemişti. Eğer bilinci Kuantum Fiziğinin içinde varlığın temeli olarak kabul edersek; Kuantum Fiziğinin tüm 

çelişkilerinin çözülebileceğinin farkına varmak benim için bir şanstı. Böylece o benim kendine özgü katkımdı ve tabii 

ki, bu da örnek (paradigma) değişikliği potansiyeline sahiptir, çünkü şimdi biz bilim ve maneviyatı gerçekten 

birleştirebiliriz. Başka bir deyişle; Capra ve Zukav’ın kitapları çok iyi olsa da; ne örneğin yön değiştirmesinde, ne de 

maneviyat ve bilim arasında gerçek bir uzlaşı vardır, çünkü temel olarak maddeci örneğe tutunmaya çalışmışlardır. 

Eğer herşey maddeselse; tüm nedensel etkililik maddeden gelmelidir. Öyleyse bilinç farkedilmiştir, maneviyat 

farkedilmiştir, fakat yalnızca nedensel gölge olay (epifenomen) olarak veya ikincil bilince yansıyan 

olay (fenomen) olarak. Ve epifenomenal bir bilinç çok iyi değildir. Yani, hiçbirşey yapmamaktadır. Bundan dolayı, 

bu kitaplar maneviyatımızı kabul etseler de; maneviyat sonuçta bir çeşit maddesel etkileşimden gelmektedir. Fakat bu 

da İsa’nın söz ettiği maneviyat değildir. O, Doğu mistiklerinin öylesine mest oldukları maneviyat da değildir. O bir 

Doğu mistiğinin farkına vardığı ve ‘’ şimdi realitenin nasıl birşey olduğunu biliyorum ve bu da birinin sahip 

olabileceği tüm mutsuzluğu ortadan kaldırıyor’’, dediği maneviyat değildir. Bu sonsuzluktur, neşedir, bilinçtir. Doğu 

mistiklerinin yaptığı bu tür coşkun ifade epifenomenal bilincin temelinde yapılamaz. O sadece, bir kişi varlığın 

kendinin temeli olduğunu anladığı zaman, direkt olarak TEK’in Tüm olduğunu kavradığı zaman olur. Şu anda 

epifenomenal insanoğlu böyle bir idrake sahip olmayacaktır. Sizin Tüm olduğunuzu kavramanız hiçbir anlam 

taşımaz. Aynen böyle söylüyorum. Manevi deneyimleri paralellikler bakımından veya beyindeki kimyasallar 

bakımından veya neye sahipseniz onunla ne kadar çok karşılaştırmayı denerseniz deneyin; bilim dünya görüşünün 

temelinde kaldığı sürece eski örnekten gerçekten vazgeçemiyorsunuz. Sadece bilimi bilincin tüm varlığın temeli 

olduğu temel manevi kavramın temelinde inşa ederseniz, eski paradigmadan (örnek) vazgeçiyor ve maneviyatla 

tamamen bağdaştırıyorsunuz. Kitabımda yaptığım şey de buydu ve bu bir başlangıç. Fakat bunun farkına varan diğer 

bazı kitaplar da var. 

WIE:Öyleyse, düşüncelerinizi destekleyen insanlar var? 

AG: Bu görüşün Kuantum Fiziğini açıklamak için ve gelecekte bilimi geliştirmek için doğru yol olduğunun, aynı 

şeyin farkına varan, şimdilerde ortaya çıkmakta olan insanlar var. Bir başka deyişle, şimdiki bilim yalnızca kuantum 

çelişkileri (paradoks) göstermekle kalmayıp; parapsikoloji, paranormal-hatta yaratıcılık gibi olan mantığa aykırı 

görünen ve anormal fenomeni açıklamada da gerçek yetersizliğini göstermiştir. Ve, algılama veya biyolojik evrim 

gibi olan geleneksel konular bile bu maddesel teorilerin izah etmediklerini bol miktarda açıklar.Size bir örnek 

verirsem; biyolojide ‘Aralıklı Denge Teorisi’ diye adlandırılan bir teori vardır. O; evrim, Darwin’in algıladığı gibi 

yalnızca yavaş değil, ‘Noktalama İşaretleri’ denilen evrimin hızlı dönemleri de vardır manasına gelmektedir. Fakat 

geleneksel biyoloji, bunun hiçbir açıklamasına sahip değildir. Oysaki, eğer bilimi bilincin temelinde, bilincin 

önceliğinde yaparsak; daha sonra bunu fenomenin yaratıcılığında, bilincin gerçek yaratıcılığında görebiliriz. Bir 

başka ifadeyle, bilincin biyolojide ve hatta türlerin evriminde bile yaratıcı olarak işlediğini gerçekten görebiliriz. Ve 

böylece, bilincin dünyanın yaratıcısı gibi olan sıradan biyolojinin manevi temel fikirlerle açıklayamadığı boşlukları 

şimdiki fikirlerle doldurabiliriz. 

 

 

WIE:Bu da ‘Bilinç, Materyal Dünyayı Nasıl Yaratır?’ adlı kitabınızın ikinci başlığını akla getiriyor. Görünen o ki, bu 

epey radikal bir fikir.  Bunun tam olarak nasıl olduğunu sizin fikrinize göre birazcık anlatabilir misiniz? 

AG: Aslında o; açıklamak için en kolay şey, çünkü kuantum fiziğinde daha önce de söylediğim gibi, bizim onları 

görmeye alıştığımız gibi objeler belli olarak görünmezler. Newton bize objelerin belli şeyler olduklarını, belli 

yörüngelerde hareket ederek her zaman görülebileceklerini öğretti. Kuantum Fiziği objeleri o şekilde hiç anlatmaz. 

Kuantum Fiziğinde objeler olanaklar, olanak dalgaları olarak görülmektedir. Doğru? Öyleyse daha sonra şu soru 

oluşmaktadır: Olanağı gerçekliğin içine ne dönüştürebilir? Çünkü, gördüğümüz zaman biz sadece gerçek olayları 
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görüyoruz. Bu bizimle beraber başlıyor. Bir sandalye gördüğünüzde, siz gerçek bir sandalye görüyorsunuz, mümkün 

olan bir sandalyeyi değil. 

WIE:Doğru,umarım. 

AG: Hepimiz umuyoruz. Şimdi bu, ‘Kuantum Ölçüm Paradoksu’ olarak adlandırılmaktadır. O bir 

paradokstur (çelişki) çünkü biz kimiz ki bu dönüşümü yapalım? Çünkü ne de olsa, maddesel örnekte herhangi bir 

nedensel etkililiğe sahip değiliz. Biz atomlardan ve temel parçacıklardan oluşturulmuş beyinden başka birşey değiliz. 

Öyleyse, atomlardan ve temel parçacıklardan oluşturulmuş olan bir beyin kendisinin olduğu bir olasılık dalgasını 

nasıl dönüştürebilir? Kendisi atomların ve temel parçacıkların olasılık dalgalarından oluşturulmuştur, öyleyse o kendi 

olasılık dalgasını gerçekliğin içerisine dönüştüremez. Bu, Paradoks (Çelişki) olarak adlandırılır. Şimdiki yeni 

görüşte, bilinç varlığın temelidir. Böyle olunca olasılığı kim gerçekliğin içerisine dönüştürmektedir? Bilinç 

yapmaktadır, çünkü bilinç Kuantum Fiziğini dinlememektedir. Bilinç maddeden oluşturulmuş değildir. Bilinç 

transandantaldir. Bilincin maddesel dünyayı nasıl yarattığının söylenebildiği, tam burada örnek değiştiren görüşü 

görüyor musunuz? Kuantum Fiziğin maddesel dünyası sadece bir olasılıktır. Olasılığın gerçekliğe dönüştürülmesi 

aracılığıyla apaçık gördüğümüzü yaratan ise, bilinçtir. Bir diğer deyişle, bilinç görülür dünyayı yaratandır. 

WIE: Dürüst olmak gerekirse, kitabınızın altyazısını ilk gördüğümde sizin mecazi olarak konuşuyor olduğunuzu 

farzettim. Fakat kitabı okuduktan sonra ve şimdi sizinle onun hakkında konuştuktan sonra, kesinlikle sizin benim 

düşündüğümden çok daha fazla kelimesi kelimesine onu demek istediğinizi algılıyorum. Beni gerçekten bulunduğum 

yerde durduran kitabınızdaki tek şey, yorumlamanıza göre tüm fiziksel evrenin bir noktaya kadar yalnızca sayısız 

geliştiren olasılıklar alanında varolduğu, aniden o noktada  bilinçliliğin ortaya çıkması, o noktaya yol açan tarihin 15 

milyar senesi de dahil, tüm bilinen evrenin varolmaya başladığı cümlesiydi. Gerçekten onu mu demek istediniz? 

AG: Harfi harfine onu demek istedim. Bu, Kuantum Fiziğin ne istediği. Aslına bakarsak, Kuantum Fizikte 

bu ‘Gecikmiş Seçim’ olarak adlandırılır. Ve bu kavrama’Öze Başvurma’ kavramını da ilave ettim. Aslına bakılırsa, 

‘Gecikmiş Seçim’ kavramı çok eskidir. John Wheeler adlı çok ünlü fizikçinin sayesinde olmuştur, fakat benim 

görüşüme göre Wheeler tüm şeyi doğru olarak görmedi. Öze başvurmayı dışarıda tuttu. Şu soru her zaman ortaya 

çıkar: ‘’Evrenin 15 milyar yıldır varolduğu farzedilmekte, böyle olunca bilinç olasılığı gerçekliğe dönüştürüyorsa, 

evren o kadar uzun zamandır görünürde nasıl olabilir?’’ Çünkü, evreni yaratmış olduğu farzedilen Big Bang’de, yani 

o başlangıçta varolan ateş topunda hiçbir bilinç, duyarlı varlık, biyolojik varlık, karbon bazlı varlık yoktu. Fakat 

şeylere diğer taraftan bakmak, evrenin kendine işaret eden kuantum ölçüm olana kadar olasılıkta kaldığını 

söylemektedir, bundan dolayı o, yeni bir kavramdır. Bir gözlemcinin  bakışı olasılığın gerçekliği açığa çıkarabilmesi 

için esastır ve bu sebeple, zaman dahil bütün şey sadece gözlemci baktığında açığa çıkmaya başlar. Öyleyse, geçen 

zamanın tümü, bu hususta, ilk duyarlı varlığın baktığı o anda varolmaya başlar. Bu fikir, ‘Antropik Prensibi’ olarak 

adlandırılan prensibin kisvesi altında çok zekice, çok ince bir şekilde kozmolojide ve astronomidedir. Bu da, evrenin 

bir amaca sahip olduğu fikrinin zaten astronomlar, kozmolojistler arasında yayıldığı fikridir. O gayet ince-

ayarlıdır.Pek çok raslantısal eşzamanlılıklar vardır ki; evren, sanki duyarlı varlık o noktada ortaya çıkacakmış gibi bir 

şekilde büyümektedir. 

WIE:Öyleyse, evrenin genişlediğinin şeklinde bir tür maksatlı oluş olduğunu hissediyorsunuz ki; o, bir bakıma biz 

insanoğlunda, bizde sonuca ulaşıyor ? 

AG: Pekâlâ, insanoğlu bunun sonu olmayabilir; fakat kesinlikle o ilk amaca ulaşmadır, çünkü burada bu durumda 

açığa çıkan yaratıcılığın olasılığı, duyarlı yaradılışın kendinin yaratıcılığı vardır. Hayvanlar kesinlikle duyarlıdırlar, 

fakat bizim olduğumuz mânâda yaratıcı değildirler. Bundan dolayı insanoğlu, şu anda kesinlikle bir örnek olarak 

gözükebilir, fakat bu en son örnek olmayabilir. Bana göre, gidecek uzun bir yolumuz var ve henüz oluşacak uzun bir 

evrim var. 

WIE: Kitabınızda kâinatın bizim hatırımız için yaratıldığını iddia edecek kadar bile ileri gidiyorsunuz. 
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AG: Kesinlikle. Fakat o duyarlı varlıklar mânâsına gelmektedir, yani bütün duyarlı varlıkların hatırına. Ve evren 

biziz. O çok açık. Evren kendini bilendir, fakat o bizim aracılığımızla kendini bilendir. Biz evrenin mânâsıyız. Biz 

evrenin coğrafi merkezi değiliz, Kopernik o konuda haklıydı, fakat biz evrenin mânâ merkeziyiz. 

WIE: Evren bizim aracılığımızla mı mânâ buluyor? 

AG: Duyarlı varlıklar aracılığıyla ve o, tam anlamıyla yalnızca dünyalıları evrenin merkezi kabul eden olmak 

zorunda değil. Diğer gezegenler üzerinde, diğer yıldızlarda varlıklar, duyarlı varlıklar olabilir. Aslına bakılırsa onların 

orada olduklarına inandım ve o, bu teoriyle tamamen uyumlu. 

WIE:Bu insan merkezli veya hatta duyarlı varlık merkezli bakış açısı; ekoloji bilim dalından feminizm’e, 

feminizm’den sistemler teorisine kadar modern ilerleyici düşüncenin pekçoğu zıt yönde giderken birden çok radikal 

görünmektedir. Bu perspektifler (bakış açıları) daha çok önemi azalmakta olan bir bütünün herhangi bir kısmının, bir 

canlı türünün öneminin (insan türleri de dahil) daha çok birbirine bağlantılılık veya birbiriyle bağlantılı olmaya doğru 

olduğuna işaret etmektedir. Sizin görüşünüz daha geleneksel, neredeyse İncil’e ait tür bir düşünceyi, eskiyi anımsar 

gözükmekte.  En rağbette olan ‘Hiyerarşik Olmayan’ örneğinin(paradigma) taraftarlarına nasıl yanıt verirdiniz? 

AG: O; hakkında konuştuğumuz kalıcı filozofiyle, Panteizm’in bir türü olarak adlandırılan Monistik İdealizm 

arasındaki fark. Yani, benim ‘Ekolojik Dünya Görüşleri’ ve Ken Wilber’ın aynı şey olarak adlandırdığı aslında 

Tanrıyı özünde var olan realiteyle sınırlı olarak görüp, kötülüyor. Görünüşte bu iyi etki bırakıyor, çünkü; kayalar, 

ağaçlar, insanoğluna kadar herşey kutsal hale geliyor, herşey eşit ve hepsi de ilahi kulağa iyi geliyor, fakat o, manevi 

öğretmenlerin ne bildiklerine kesinlikle bağlı kalmıyor. Bhagavad Gita’da (Hint Bilgelik Kitabı) Krişna, Arjuna’ya 

“Bütün bu şeyler benim içimde, fakat ben onların içinde değilim,’’ der. Bununla neyi kasdetmektedir? Kasdettiği, 

‘’Ben yalnızca onların içinde değilim’’ dir. Öyleyse, evrim vardır, bir diğer deyişle, açığa çıkan realitede vardır. 

Evrim meydana gelir. Bu da şu demektir: Amip tabii ki bilincin bir açığa çıkışıdır, insanoğlu da öyledir. Fakat aynı 

mertebede değildirler. Evrimsel olarak evet, amipin önündeyiz ve bu teorileri bu ekolojik-dünya görüşlü insanlar 

görmüyorlar. Evrimin ne olduğunu hakkıyla anlamıyorlar çünkü transandantal boyutu görmezden geliyorlar. Evrenin 

maksatlı oluşunu, yaratıcı faaliyetini görmezden geliyorlar. Ken Wilber, kitabı ‘Cinsiyet, Ekoloji ve Maneviyat’ ta bu 

noktaya değiniyor. 

WIE: Öyleyse, resmin bir kısmına sahip olduklarını fakat bu sizin getirdiğiniz diğer bakış açısı olmadan bakış açıları 

çok… 

AG: Çok kısıtlı. Ve o, panteizm’in neden çok kısıtlı olduğudur. Batılılar Hindistan’a gitmeye başladıklarında onun 

panteistik olduğunu düşündüler, çünkü o pek çok tanrılara sahiptir. Hint felsefesi Tanrıyı doğada pek çok şeyde 

görme eğilimi gösterir, bazen kayalara taparlar. Bundan dolayı onlar onun panteistik olduğunu düşündüler ve  her 

nasılsa daha sonraları transandantal bir boyut olduğunun farkına vardılar. Aslına bakarsak; transandantal boyut Hint 

filozofisinde son derece iyi bir şekilde gelişmiştir. Oysaki Batıdaki transandantal boyut,  Agnostikler gibi ve birkaç 

büyük ustadan biri olan Meister Eckhart’ınki gibi pek az olan ezoterik sistemler mağarasında saklıdır.Thomas’a göre 

onu İsa’nın öğretilerinde, dört İncil’den birinde görebilirsiniz.Fakat o ince çizgiyi Batıda bulmanız için gerçekten çok 

derinlere inmelisiniz. O, Hindistan’da Upanişad’larda ve Vedanta’da ve Bhagavad Gita’da çok açık seçiktir. Şu anda, 

panteizm kulağa çok hoş geliyor. Fakat o hikâyenin sadece bir kısmı. 

O ibadet etmek için iyi bir yoldur, maneviyatı günlük hayatınıza taşımanız için iyi bir yoldur, çünkü herşeyde bir ruh 

olduğunun doğruluğunu kabul etmek iyidir. Fakat yalnızca farklılığı görürsek, Tanrıyı herşeyde görürsek, fakat her 

bir dikkate değer şeyin ötesindeki Tanrıyı görmezsek; o durumda kendi potansiyelimizin farkına varmıyoruz. 

Özümüzün farkına varmıyoruz. Ve o durumda, Özünün farkına varma, aslında realitenin bu panteistik bakış açısını 

görmeyi gerektiriyor, realitenin transandandantal bakış açısını görmeyi de gerektiriyor. 

WIE:Bilim adamı olmanızın yanı sıra siz ayrıca manevi uygulayıcısınız. Sizi maneviyata neyin getirdiğinden 

birazcık bahsedebilir misiniz? 

AG:  Pekâlâ, korkarım ki, o gayet alışılmış, neredeyse klasik bir durum. İdeal klasik durum tabii ki, 29 yaşında bir 

prens olarak zevkin bir zaman kaybı olduğunun, çünkü dünyada acı çekme olduğunun farkına varan Buda’nın ünlü 
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durumuydu. Benim için o kadar etkili değildi, çünkü aşağı yukarı 37 yaşlarındayken dünyam kararmaya başladı. 

Araştırma bursunu kaybettim, boşandım ve çok yalnızdım. Ve, fizik tezlerini yazarken almaya alışkın olduğum o 

profesyonel haz, haz olmaktan çıktı. Fakat, o devrede, yani 37 yaş civarında Tanrının varolmadığı ve hayatın 

mânâsının sadece meslekteki şan-şöhretin beyin ilgi alanlarından gelmesi tam olarak beni tatmin etmedi ve bana 

mutluluk getirmedi. Aslına bakılırsa, o acı çekmeyle doluydu. Bunun sonucunda, meditasyonla ilgilenmeye başladım. 

Mutluluk olmasa bile; en azından biraz üzüntüyü hafifletmenin bir yolu olup olmadığını görmek istedim. Ve en 

sonunda büyük mutluluk kaynağı ondan çıktı, fakat bu zaman aldı. Ve evlendiğimden de söz etmeliyim, sevginin 

meydan okuması çok önemli bir şeydi. Bir diğer deyişle; ikinci defa evlendikten kısa bir zaman sonra sevginin 

düşündüğümden çok daha farklı bir şey olduğunu keşfettim. Böyle olunca, eşimle sevginin mânâsını keşfettim, o da 

kendi maneviyatıma büyük bir katkıydı. 

WIE:İlginç ki, maneviyata döndüğünüz zaman, bilimin kendi hakikatinizi aramada sizi gerçekten tatmin etmediğini 

hissettiniz. Bütün bunlara rağmen başından sonuna kadar bir bilim adamı olarak kaldınız. 

AG: O doğru. Yalnızca benim bilimi yapmamdaki yol değişti. Bana ne olduğu, bilimin hazzını kaybetmemdeki neden 

ise, onu profesyonel bir geziye dönüştürmem dolayısıylaydı. Bilim yapmanın ideal yolu olan keşfin ruhunu, 

meraklılığını, hakikati bilmenin ruhunu yitirdim. Bundan dolayı, artık hakikati bilim aracılığıyla araştırmıyordum ve 

bu sebeple hakikati yeniden keşfettiğim, realitenin hakikati olan meditasyonu keşfetmeliydim. Zaten doğanın realitesi 

nedir? İlk eğilimde hiçbirşeyin varolmadığı Nihilizm’i (Varlığı İnkâr Eden Öğreti) görüyorsunuz, tamamen 

çaresizliğe kapılmıştım. Fakat kısa zamanda meditasyon bana hayır, onun o kadar çaresiz olmadığını söyledi. 

Realitenin gerçekten varolduğunun anlık bakışına sahip oldum. Ne olduğunu bilmiyordum, fakat birşey mevcut 

olmaktaydı. Bu nedenle o bana bilime geri dönme ve bilimi şimdi yeni bir enerjiyle ve yeni bir yönle 

yapıp  yapamayacağımın ve hakikati profesyonel şan-şöhretten dolayı araştırmak yerine, gerçekten araştırma 

ayrıcalığını verdi. 

WIE: Öyleyse hakikatte yakın zamanlarda yeniden dirilmiş ilginiz, bu manevi alâkanız, hayatınıza olan bu manevi 

çekirdek, bilimi uygulamanızı bilgilendiriyor? 

AG: Olan şey oydu ki, bilimi sadece tezlerin yayınlanması, tezleri yayınlamaya ve bursları almaya olanak sağlayan 

problemleri yapmak amacıyla yapmıyordum. Bunun yerine; gerçekten önemli problemleri yapıyordum. Ve, bugünün 

gerçekten önemli problemleri çok çelişkili ve çok alışılmışın dışında. Pekâlâ, geleneksel bilimadamlarının birkaç 

önemli probleme sahip olduklarını söylemiyorum. Orada da birkaç önemli problem var. Fakat bana yol gösterecek 

problemlerden bir tanesini çok çabuk keşfettim, az evvel sezinledim, realite soruları için kuantum ölçüm problemi 

vardı. Görüyorsunuz, kuantum ölçüm problemi insanların herhangi bir profesyonel başarısını sonsuza dek sona 

erdiren bir problem farzedilmekteydi, çünkü çok zor bir problemdir. Onlarca yıldır insanlar denediler, fakat 

çözemediler. Lâkin,  ‘’Kaybedecek hiçbir şeyim yok ve yalnızca hakikati araştıracağım, neden görmeyeyim?’’ diye 

düşündüm. Kuantum Fiziği çok iyi bildiğim bir şeydi. Bütün hayatım boyunca Kuantum Fiziğini araştırdım, öyleyse 

neden kuantum ölçüm problemini yapmayayım? Böylece, bu soruyu sormaya böyle başladım, ‘’Hangi faaliyet, 

olasılığı gerçekliğe dönüştürebilir?’’ Ve o, beni yine de 1975’den 1985’e kadar tuttu, gizemli, büyük bir buluş 

aracılığıyla bunun farkına vardım. 

WIE: O büyük buluşu anlatabilir misiniz? 

 

AG: Evet, çok isterim. O zihnimde çok canlı bir hatıra. Görüyorsunuz, bilgelik o günlerdeydi ve bu da her tür kitabın 

içindeydi. ‘Fiziğin Taosu’, ‘Danseden Wu Li Ustaları’, Fred Alan Wolf’un ‘Kuantum Atlayışını Yapmak’ ve diğer 

bazı kitaplar da—bilgelik heryerdeydi, bilinç beynin ortaya çıkan fenomeni olmalıydı. Ve, buna insanlardan bazıları 

inanmalarına rağmen; bilince nedensel etkililik veriliyordu, onun nasıl olduğunu hiçkimse açıklayamıyordu. O 

gizemdi, çünkü; herşeyden önce, o eğer beynin ortaya çıkan bir fenomeniyse, öyleyse bütün nedensel etkililik sonuçta 

maddesel temel parçacıklardan gelmeliydi. Böyle olunca, bu bana bir bulmacaydı. O herkese bir bulmacaydı ve ben 

onu tam tamına çözmek için herhangi bir yol bulamadım. David Bohm ‘Saklı Değişkenler’ hakkında konuştu, 
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böylece onun  açıklayan ve saklayan düzen düşünceleriyle oynadım. Oysaki, bu tatmin edici değildi çünkü Bohm’un 

teorisinde, yinelenecek olursa, bilince verilmiş olan hiçbir nedensel etkililik yoktur. O bir realist teoridir. Bir başka 

deyişle; o herşeyin matematiksel denklemlerle açıklanabildiği bir teoridir. Hiçbir seçme özgürlüğü yoktur, bir başka 

ifadeyle, realitede.  Bu nedenle sadece çabalıyor ve çabalıyordum, çünkü gerçekten seçme özgürlüğü olduğuna 

inanmıştım. Böylece bir defasında- ve bu büyük buluşun olduğu yerde- eşim ve ben, Ventura California’daydık ve o 

gizemli arkadaş, Joel Morwood, Los Angeles’den gelmişti. Hep birlikte Krişnamurti’yi dinlemeye gittik. Ve 

Krişnamurti, tabii ki, son derece etkileyiciydi, çok büyük bir mistikti. Böylece, onu dinledik ve daha sonra da eve 

döndük. Akşam yemeğini yedik ve konuşuyorduk ve ben Joel’e bilincin Kuantum Teorisi hakkındaki en son 

düşüncelerimi anlatıyordum ve Joel o anda bana karşı çıktı. ‘’Bilinç açıklanabilir mi?’’, dedi. Ben sıyrılmaya çalıştım 

fakat o beni dinlemedi. ‘’Bilimsel at gözlüklerini takmaktasın. Bilincin tüm varlığın temeli olduğunu 

farketmiyorsun,’’ dedi. O belirli kelimeyi kullanmadı, fakat ‘’ Tanrıdan başka hiçbirşey yoktur,’’ gibisinden birşey 

söyledi. İçimde tam olarak açıklayamayacağım bir şey tersyüz oldu. Bu tam o andaki en büyük farkedişimdi. 

Ruhumda tamamen bir altüst olma vardı ve ben o anda bilincin tüm varlığın temeli olduğunu farkettim. O gece 

yatmadığımı, gökyüzüne baktığımı ve dünyanın ne olduğu hakkında gerçek mistik bir duyguya sahip olduğumu ve 

dünyanın bu şekilde olduğuna, realitenin bu şekilde olduğuna ve birisinin bilimi yapabileceğine tamamen kanaat 

getirdiğimi hatırlıyorum. Görüyorsunuz, -David Bohm gibi insanlar arasında bile- hüküm süren düşünce, “Bir realite 

ve madde ve tüm bunların var olduğunu nasıl olur da bilim yapabilirsin? Bilince ‘raslantısal’ şeyleri yapmasına izin 

verirseniz, nasıl bilim yapabilirsiniz?’’ idi. Fakat tamamen ikna olmuş oldum. O zamandan beri de birinin bilimi bu 

temel üzerinde yapabileceğine dair en ufak bir kuşkum yok. Sadece o değil; biri günümüz biliminin problemlerini 

çözebilir ve o, meydana getiren şeydir.Tabii ki bütün problemler hemen o gece çözülmedi. O gece bilim yapmanın 

yeni yolunun başlangıcıydı. 

WIE: Bu ilginç. Öyleyse o gece birşey gerçekten tüm yaklaşımınızda sizi değiştirdi ve, ondan sonra herşey farklıydı? 

AG: Herşey farklıydı. 

WIE: Bu bağlamda daha sonra detayları çözümlemede bilimin ne manaya gelebileceğini, işin içyüzünü çok daha 

derin olarak anlayabildiğinizi veya kendi bilimsel düşünmenizin bu deneyimle bir şekilde dönüşüm geçirdiğini 

keşfettiniz mi? 

AG: Doğru. Aynen. Olan şey çok ilginçti. Dediğim gibi, şaşırıp kalmıştım, daha önce bu fikirle şaşırıp kalmıştım: 

‘’Bilinç nedensel etkililiğe nasıl sahip olabilir?’’ Ve şimdi, bilincin varlığın temeli olduğunun farkına vardım, aylar 

içinde kuantum ölçüm teorisinin ölçüm çelişkileri o anda eridi gitti. 1989’da yayınlanan ilk tezimi yazdım ve o, 

fikirlerin ve çözüm üretilen detayların sadece bir düzeltmesiydi. Net sonuç, 1985’de o gecede ikinci tezi bulan o 

yaratıcılığın kendisini tam olarak ifade etmeye başlamadan önce 3 seneyi bulmasıydı. Fakat o zamandan beri fikirler 

ve fikirlerle kutsanmaya başladığımdan beri bilişsellik, kavrama, biyolojik evrim, zihin-bedenin sağlığına kavuşması 

problemleri gibi pek çok problem çözüldü. En son kitabımın adı ‘Ruhun Fiziği’. Bu, tamamen başarılı olan 

reenkarnasyon teorisi. O, yaratıcılıkta harika bir keşif oldu. 

WIE: Öyleyse sizin durumunuzda, maneviyata ilgi duymanızın bilim yapma yeteneğinizde önemli bir etkiye sahip 

olduğu gayet açık bir etki bırakıyor. Lensin zıt ucundan bakarak bir bilim adamı olmanın manevi evriminizi 

etkilediğini nasıl söyleyebilirsiniz? 

AG: Şey, onları ayrı olarak görmeyi bıraktım, böylece bu tanımlama, bütünlük, manevi ve bilimselin birleşmesi 

benim için çok önemli. Mistikler sık sık insanları uyarırlar, ‘’ Hayatını onun ve şunun içine bölüştürme’’. Benim için 

o doğal olarak geldi, çünkü ruhu keşfedince bilim yapmanın yeni yolunu keşfettim. Ruh varlığımın doğal temeliydi. 

Bu nedenle bundan sonra, ne yaparsam yapayım, onları çok fazla ayırmıyorum. 

WIE: Bilimi yapmak için olan motivasyonunuzda bir değişim olduğundan bahsettiniz. O belirli noktaya dönmeye 

başlamanızda sizi nasıl dürtüledi? Bu konuya bakarken çok düşündüğümüz bir şey o: Bilimi gerçekten motive eden 

şey nedir? Ve, manevi arayışı motive eden şeyden nasıl farklı? Bilhassa bahsettiğimiz bazı insanlar oldu. Örneğin 

E.F.Schumacher veya Huston Smith gibi düşünürlerle bilimsel devrim olduğundan beri, bilimin tüm yaklaşımının 
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doğaya veya dünyaya hakim olmak veya kontrol altına almayı denemek olduğunu kim hissedebilir? Böyle kritikler 

bilimin en derin hakikatleri keşfetmede hiç hakiki araç olup olamayacağını sorguluyorlar, çünkü bilimin yanlış akıl 

yürütmeleri bilmek için olan arzuyla yerleşmiş olduğunu hissediyorlar. Açıkçası; çalışmanızda, bilimsel dünyaya 

kendinizi çok kaptırmışsınız. Pek çok bilimadamını tanıyorsunuz, konferanslara gidiyorsunuz, hepsi tarafından 

kuşatılmışsınız ve ayrıca belki de kendinizdeki motivasyonla mücadele ediyorsunuz. O deneyiminiz hakkında 

birazcık daha konuşabilir misiniz? 

AG: Evet, bu çok, çok iyi bir soru; onu çok derin bir şekilde ‘Wu Li Ustaları’nda, yani ‘maneviyat maddesel dünya 

görüşünün içerisinde farkedilse bile; Tanrı yalnızca kutsallığın özünde vardır’ bakış açısında görülmüştür.Bu, şu 

manaya gelmektedir: Yalnızca bir tane realitenin olduğunu söylediniz. Sadece bir realitenin olduğunu söyleyerek 

(maddesel realitenin) maddeyi maneviyatla aşıladığınız zaman bile,  hâlâ tek bir seviyeyle uğraşıyorsunuz, 

transandantal düzeyi görmezden geliyorsunuz. Ve bundan dolayı da pastanın sadece bir yarısına bakıyorsunuz, diğer 

yarısını görmezden geliyorsunuz. Ken Wilber bu noktaya çok, çok iyi dikkat ediyor. Böylece; tabii ki yapılması 

gereken, o bilimin izi ortadan kaybolduğu zaman, diğer yarıyı bilime dahil etmektir. Şimdi, çalışmamdan önce, bu 

dahil etmenin nasıl yapılması gerektiği çok belirsizdi. Teilhard de Chardin, Aurobindo veya Teosofi Hareketi’ nin 

kurucusu Madame Blavatsky gibi insanlar böyle bir bilimin gelebileceğini, çok azın onu gerçekten göreceğini 

faketseler bile. Bundan dolayı yaptığım şey; yüzyılın başlangıcında yerleşmiş olan tüm bakışlara hakiki bir vücut 

vermek oldu. Ve onu yaptığınız zaman, yani bilimin bilincin üstünlüğüne dayalı olduğunu farkettiğiniz zaman, bu 

noksanlık artık orada olmuyor. Bir başka deyişle; o zaman, bilimin yalnızca ayrılık olduğu izi uzaklaşıyor. Maddesel 

bilim, ayırıcı bilimdir. Yeni bilim ise, dünyanın maddesel kısmının varolduğunu, ayırıcı hareketin de realitenin bir 

parçası olduğunu, fakat realitenin yalnızca tek kısmının o olmadığını söyler. Ayrılık vardır ve daha sonra da birleşme 

vardır. Böylece; yeni kitabım ‘Kendini Bilen Evren’ de bir kahramanın bütün bilimsel gayretler için olan 

seyahatinden bahsediyorum. Pekâlâ, 400 yüzyıl önce Galileo, Kopernik, Newton ve diğerleriyle ayrılıkçı deniz 

yolculuğumuza başladık ve ayrılığın ayrı bir deniz yolculuğuna gittik, fakat o; kahramanın deniz yolculuğunun 

sadece ilk kısmıydı. Daha sonra kahraman keşfetti ve geri döndü. Bu yeni örnek aracılığıyla şimdi şahit olduğumuz; o 

kahramanın dönüşüdür. 

Amit Goswami (‘Kendini Bilen Evren’ Kitabının Yazarı) İle Bir Röportaj 

Yazan: Craig Hamilton, Aydınlanma Nedir?Dergisi’nin Eski Yönetici Editörü 

(http://homepages.ihug.co.nz/~sai/goswam1.htm#1982 ’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

 

Dansın Nörobilimi 
Yazanlar: Steven Brown ve Lawrence M.Parsons (Scientific American Dergisi, Temmuz 2008 Sayısı, Sayfalar 78-83) 

Çeviren: Esin Tezer 
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Ritim için olan kapasitemiz öylesine doğaldır ki; pek çoğumuz onu sorgusuz sualsiz kabul ederiz. Müziği 

duyduğumuzda çoğu kez hareket ettiğimizin bile farkında olmadan ritime göre ayaklarımızı hafifçe tıklatırız veya 

sallanırız ve salınırız. 

Oysaki bu içgüdü; tüm niyetler ve amaçlar için insanlar arasındaki evrimsel bir orijinalliktir.Ne diğer memelilerde ne 

de belki de hayvanlar krallığında hiçbir yerde bununla mukayese edilebilir hiçbirşey meydana gelmemektedir. 

Bilinçli olmayan katılım için olan kabiliyetimiz hareketin, ritmin ve el hareketleriyle yapılan bir sunum olan dansın 

merkezinde yatmaktadır 

En senkronize grup pratiği olan dans, açık bir arayla diğer sosyal durumlarda neredeyse varolmayan kişilerarası 

koordinasyonun uzay ve zamandaki bir türünü gerektirmektedir. Dans, insan ifadesinin temel bir çeşidi olsa da; 

nörobilimadamları diğerlerine nazaran ona daha az itibar göstermişlerdir. Oysa, yakın bir zamanda araştırmacılar hem 

amatör hem de profesyonel dansçıların ilk beyin-imajlamala çalışmalarını yürüttüler. Bu araştırmalar ‘Dansçılar, uzay 

olmasına rağmen nasıl hareket ederler?’, ‘Adımlarını nasıl adımlıyorlar?’, ‘İnsanlar örnek olarak yapılmış kompleks 

serileri nasıl öğreniyorlar?’ gibi soruları ele almaktadır. Sonuçlar en basit dans adımlarını bile sergilemek için gerekli 

olan karmaşık zihinsel koordinasyonun içerisine merak uyandırıcı göz atmayı önermektedir. 

ANAHTAR KAVRAMLAR: 

* Dans, büyük ihtimalle müzikle beraber ritim üretme yollu olarak gelişen insan ifadesinin temel biçimidir. 

* O, belli bir alanda uzmanlaşmış zihinsel yetenekleri gerektirmektedir. Bir beyin alanı, uzay aracılığıyla 

hareketlerimize direktif vermeye yardım ederek vücudun oryantasyonunun (uyumunun) sunumunda bulunmakta; bir 

diğeri de hareketlerimizi müziğe adımlamamıza imkan tanıyarak, bir çeşit senkronize edici olarak hizmet etmektedir. 

* Bilinçli olmayan katılım, (ayaklarımızı farkında olmayarak tempo için hafifçe dokundurmamıza neden olan süreç) 

dans için olan içgüdümüzü yansıtır. BelirliKorteks Altı (Subkortikal) beyin bölgeleri, yüksek işitmeyle ilgili alanlar 

onlara uğramadan geçtiklerinde birbirleriyle sohbet ederler.  – EDİTÖRLER 

Ritmi Aldım 

Nörobilimadamları uzun zamandır ayak bileği rotasyonları veya parmak tıklatma gibi olan hareketler üzerinde 

çalıştılar. Bu çalışmadan beynin basit hareketlere nasıl planlandığının temel bilgilerini biliyoruz. Aynı anda başınızın 

hafifçe okşanmasına aldırmadan tek ayak üzerinde sıçramak; mekansal farkındalık, denge, plan ve zamanlamaya 

bağlı olarak diğer şeylerden öte, beyinin Duyu-Motor (Sensorimotor) sisteminde hesaplamalar gerektirmektedir. 

Hikâyenin basitleştirilmiş versiyonunda, Arka Paryetal Korteks (Beyinin arkasına doğru olan) olarak adlandırılan 

bir bölge, Premotor Korteks’te ve Süplemanter (Tamamlayıcı) Motor Alanı’nda hareket-planlama alanlarına 

gelişmiş sinyalleri gönderek, görsel bilgiyi motor emirlerine çevirmektedir. Bu komutlar daha sonra Spinal 

Kord’a(Omurilik) seyahat eden ve kasların kasılmaları için üzerlerine nöral impalsları üreten Birincil Motor 

Korteks’e (Primary Motor Cortex) yansıtılır. Aynı anda da, kaslardaki duyulara ait organlar vücudun uzaydaki doğru 

oryantasyonunu Spinal Kord (Omurilik) aracılığıyla geçen sinirler üzerinden Serebral Korteks’e vererek beyine 

geri bildirim sağlarlar. Beynin arkasındaki Serebellum (Beyincik) içerisindeki Subkortikal (Korteks Altı) devreler ve 

beyinin içindeki Esas Sinir Düğümüduyusal geribildirime dayanan motor emirlerini güncelleştirme ve eylemsel 

hareketlerimizi düzeltmeye de yardımcı olur. Belirsiz olarak kalan şey; aynı nöral mekanizmaların bu zarif 

manevralara, diyelim ki parmak ucunda dönme gibi olanlara, imkan tanıyıp tanımadığının ölçülmesiydi. 

Bu soruyu keşfetmek için, San Antonio’daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nden çalışma arkadaşımız 

Michael J.Martinez ile birlikte amatör tango dansçılarını kullanarak dans hareketinin ilk nöro-imajlama çalışmasını 

yürüttük. Beyin aktivitesinde Serebral Kan Akışı’nı takip eden değişiklikleri kaydedenPozitron-Emisyon 

Tomografi kullanarak, beş erkek ve beş kadının beyinlerini taradık. Araştırmacılar belirli bölgedeki artan kan 

akışının oradaki nöronlar arasında olan daha büyük bir aktivitenin işareti olarak yorumluyorlar. Deneklerimiz 
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tarayıcının içerisinde başları sabitleşmiş olarak düz bir halde  yattılar, fakat bacaklarını oynatabiliyorlardı ve eğimli 

bir yüzey boyunca ayaklarını kaydırabildiler. Onlardan ilk olarak Arjantin tangosu temel salida adımı’ndan türetilen 

kutu adımını kulaklıklar aracılığıyla duydukları enstrümental tango şarkılarının ritimlerine adımlayarak 

sergilemelerini istedik. Daha sonra da, gerçekten bacaklarını oynatmadan bacak kaslarını gererlerken dansçılarımızı 

taradık. Onlar ‘’dansederlerken’’ kaydedilen bu sade esnekleştirme tarafından sağlanmış beyin aktivitesini çıkararak; 

uzay ve belirli hareket modellerini üretme aracılığıyla bacaklara direktif vermede önemli beyin alanlarını 

yerleştirebildik. Tahmin edildiği gibi bu karşılaştırma; beyinin temel motor alanlarının pek çoğunu bertaraf etmiştir. 

Hem insanlarda, hem de diğer memelilerde mekansal algılama ve uyuma katkıda bulunan Paryetal Lob’un bir kısmı 

yine de aynen kalmıştır. 

Dansta mekansal idrak öncelikle kinestetiktir: Gözleriniz kapalı bile olsa, duyumsal organların kaslarına şükürler 

olsun, gövde ve bacaklarınızın pozisyon almasını algılayabilirsiniz. Bu organlar her bir eklemin rotasyonunu 

endeksler ve o bilgiyi tepki olarak eklemlenmiş vücut sunumunu oluşturan beyine aktarır. Belirli bir biçimde; 

bacaklara bağlı olan kinestetik gösterimin olduğu yere çok yakın olan bir Paryetal Lob olan Prekuneus’da bir 

hareketlilik gördük. İnsanlar kendilerini çevreleyende gidip gelirlerken, uzaydaki vücut pozisyon alımının 

farkındalığına izin veren kinestetik haritayı Prekuneus’un kapsadığını düşünüyoruz. İster valtz yapın, ister düz 

çizgiyi yürüyün, Prekuneus yolunuzu çizmenize yardımcı olur ve onu da vücut-merkezli veya ‘’benmerkezci’’ bakış 

açısından böyle yapar. Daha sonra müziğin yokluğunda deneklerimizin sergiledikleri tango adımlarıyla dans 

taramalarımızı karşılaştırdık. İki görevin ortaklaşa aktive oldukları beyin bölgelerini saf dışı bırakarak, müziğe 

hareket senkronizasyonu için kritik olan alanları gözler önüne sermeye çalıştık. Bu eksilme yine beynin neredeyse 

bütün motor alanlarını ortadan kaldırdı. Büyük farklılık, Spinal Kord’dan (Omurilik) girdi 

alanı Serebellum’un (Beyincik) bir kısmında meydana geldi. İki durum da bu alanı, yani Anteriyor Vermis’i 

bağladıysa da;  müziğe senkronize olmuş dans adımları kendi kendine adımlanandan son derece daha fazla kan akışı 

oluşturdu. Sonucumuz her ne kadar hazırlık niteliğinde olsa da; Serebellum’un (Omurilik) bu kısmının hareketleri 

düzenlemeye yardımcı olmak için belirli beyin bölgeleri boyunca bir çeşit bilgiyi monitörleme kılavuzu olarak hizmet 

ettiğinin hipotezinin inanılmasına katkıda bulunmaktadır [Scientific American, Ağustos 2003 sayısı James M.Bower 

ve Lawrence M.Parsons tarafından yazılan ‘’Daha Az Önemli Beyni Yeniden Düşünmek’’ makalesine 

bakın]. Serebellum, bir bütün olarak iyi bir nöral metronom için olan kriterlere uygundur: O, geniş dizilimdeki 

duyumsal girdileri; işitme, görsel ve Somato-Duyumsal Kortikal Sistemlerden (seslerden görüntülere ve 

dokunuşlara, hareketleri sürüklemek için gerekli olan kabiliyet) alır ve bütün beden için Sensorimotor’u içerir. İkinci 

analizimiz de beklenmedik bir şekilde insanların ayaklarını müzikal ritme bilinçsiz şekilde hafifçe vurmalarının doğal 

eğilimine ışık tutmuştur. Kendi-kendine adımlananlarla senkronize taramalarını karşılaştırmada; duyumsal yolun 

alçak olan kısmının, yani Medial Genikulat Nükleus (MGN) olarak adlandırılan korteks altı yapının yalnızca evvelki 

sette yanıp söndüğünü keşfettik. 

İlk başta bu sonucun Duyumsal Stimulus’un varlığını (müzik olarak adlandırılanın varlığını) senkronize durumda 

çok az yansıttığını farzettik, fakat diğer kontrol taramaları seti bu açıklamayı ortadan kaldırdı: Deneklerimiz müzik 

dinlediler fakat bacaklarını oynatmadılar, MGN’de hiçbir kan akışı belirlenmedi. Böylelikle, MGN aktivitesinin 

belirli olarak senkronizasyona bağlı olduğunun ve sadece dinlemeye bağlı olmadığının sonucuna vardık.Bu bulgu 

bizi, bilinçli olmayan katılım olan ‘’Düşük Yol’’ Hipotezi’nin nöral duyumsal 

mesajın Serebellum’daki (Omurilik) duyumsal ve zamanlama devrelerinin Serebral Korteks’teki yüksek-seviye 

işitmeyle ilgili alanlara uğramadan geçerek direkt olarak planladığında oluştuklarını varsaymaya yönlendirmiştir. 
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Öyleyse, Dans Edebileceğinizi Düşünüyor musunuz? 

Dans hareketlerini izlediğimizde ve öğrendiğimizde beyinin diğer kısımları birbirlerine bağlanırlar. Londra Kolej 

Üniversitesi’nden Beatriz Calvo-Merino ve Patrick Haggard ve çalışma arkadaşları, belirli beyin alanlarının tercihsel 

olarak aktif hale gelip gelmediklerini insanlar uzman oldukları dansları gözlemlerken araştırdılar. 

‘Bale dansçıları baleyi seyrederlerken devresi açılan beyin alanları var mı, fakat diyelim ki, neden capoeira’da 

(müzikle sergilenen, dans olarak stilize edilmiş Afrika-Brezilya savaş sanatı) bu yoktur?’ Takım bunu bulmak için; 

balet dansçılarının, capoeira dansçılarının ve dansçı olmayanların Fonksiyonel Manyetik İmajlama Taramaları’nı 

onlar üç saniyelik ya bale ya da capoeira hareketlerinin sessiz video kliplerini gözlemlerlerken aldı. Araştırmacılar 

ihtisaslığın Premotor Korteks üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu keşfettiler. Oradaki aktivitenin artışı 

yalnızca denekler dansları kendileri gözlemledikleri zaman gerçekleşebildi. 

Bir diğer çalışma benzer bir açıklamayı önermektedir. Araştırmacılar insanlar basit hareketleri seyrettikleri zaman o 

hareketlerin sergilenirken Premotor Korteks’in devreleri açmakla bağlantılı olduğunu ileri sürerek; yeni hareketleri 

öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olabilen bir alıştırmayı yani ne görüyorsak zihinsel olarak onun provasını 

yaptığımızı keşfettiler. Araştırmacılar insanların böyle imitasyon devrelerine ne kadar geniş ölçüde bel bağladıklarını 

dikkatle gözden geçiriyorlar. 

Sonraki çalışmada, Calvo-Merino ve çalışma arkadaşları erkek ya da kadın dansçıların cinsiyet-özellikli adımları 

sergiledikleri video kliplerini izlerlerken erkek ve kadın bale dansçılarının beyinlerini mukayese ettiler. 

Yine, Premotor Korteks’teki en yüksek aktivite düzeyleri, erkeklerin yalnızca erkek hareketlerinin görüntülerine ve 

kadınların da yalnızca kadın hareketlerinin görüntülerine uyum sağladı. Zihninizdeki bir hareketi tekrarlama 

kabiliyeti gerçekten de motor becerileri için önemlidir. 

2006’da Dartmouth Kolej’den Emily S.Cross, Scott T.Grafton ve çalışma arkadaşları, beyindeki imitasyon 

devrelerinin öğrenme meydana geldikçe artıp artmadığını değerlendirdiler.Birkaç haftalık kurstan sonra dansçılar 

karmaşık bir modern dans bölümünü öğrenirlerken takım, dansçıların haftalık Fonksiyonel MRI Taramaları’nı aldı. 

Taramalar süresince, denekler ya uzmanlaştıkları hareketleri ya da diğer bağlantılı olmayan adımları sergiledikleri 

beş-saniyelik video klipleri seyrettiler. Her bir klipten sonra, denekler gördükleri hareketleri ortaya koyabilmede ne 

kadar iyi düşündüklerini değerlendirdiler.Sonuçlar Calvo-Merino ve çalışma arkadaşlarını onayladı. Premotor 
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Korteks’teki aktivite eğitim süresince arttı ve hakikaten de deneklerin değerlendirmelerinin seyredilen dans 

bölümünü sergilemek için olanla ilişkiliydi.Her iki araştırma da; karmaşık bir motor sıralanımı öğrenmenin kas 

kasılımlarının kontrolü için direkt motor sistemine ilaveten belirli bir hareketi başarmak için vücudun kabiliyeti 

hakkındaki bilgiyi kapsayan Motor-Planlama Sistemi’nin aktive olduğu durumunu altını çizerek belirtmektedir. Bir 

motor modelinde insanlar daha uzmanlaşmaya başladıkça, o modelin nasıl hissettiğini daha iyi hayal edebilirler ve o 

model muhtemelen daha az bir eforla tatbik edilebilir hale gelir. Oysa araştırmamız gösterdikçe, dans dizilimini taklit 

etmek için veya tenis servisi vermek veya golf sopası sallamak için olan yeteneğin zihinde basit bir şekilde görsel 

olmadığını göstermektedir. Bu çalışmalar ileri sürebilir ki; o aynı zamanda da kinestetiktir. Gerçeği söylemek 

gerekirse; gerçek uzmanlık bir bakıma söz konusu olan hareket beynin hareket-planlayıcı alanlarında bir kas 

algılaması, motor imajı gerektirmektedir. 

Sallama, Ses Yapma ve Sosyal Rol 

Nörobilimadamları için belki de en enteresan soru ilk olarak insanların neden dansettikleridir. Şüphesiz müzik ve 

dans birbirleriyle yakından bağlantılıdırlar.Pek çok durumda dans sesi oluşturur.Meksika Şehri’ndeki 

Aztek Danzanteleri her adımla ses yapan, Chacayotes olarak adlandırılan, ayoyotl ağacından çekirdekleri kapsayan 

tozlukları giyerler. Diğer pek çok kültürde insanlar dans ederlerken çubuktan Kastanyetlere (İspanyol Çalparası) ve 

boncuklara, ses-çıkarıcı objeleri vücutlarına veya kıyafetlerine koyarlar. Buna ilaveten dansçılar sık sık el şaklatırlar, 

çat sesi yaparlar ve ayaklarını yere vururlar. Bunun sonucu olarak da dansın, öncelikli ses çıkaran fenomen olarak 

yavaş yavaş gelişmesinin ve dans ve müziğin, özellikle de perküsyonun hep beraber ritim oluşturmanın bütünleyici 

bir yolu olarak gelişmesi olan ‘’Vücut Perküsyonu’’ Hipotezi’ni varsaydık. İlk perküsyon enstrümanları Aztek 

Chachayotes’lere benzemeyen dans etme kıyafetlerinin parçaları olmuş olabilir. Bundan başka dans, müziğe 

benzemeyen bir şekilde lisanın erken biçimi olarak hizmet etmiş olabileceğini ileri süren sunuma ve taklit için 

kuvvetli kapasiteye sahiptir.Doğrusu istenirse dans; el kol hareketinin en saf lisanıdır. Çalışmamızdaki bütün hareket, 

görevlerimiz süresince Sol Yarıküredeki Broka Alanı (Sol Lateral Frontal) olarak bilinene tepki veren Sağ 

Yarıküre Bölgesi’nde hareketlenmeyi görmekti. Broka Alanı, klasik olarak konuşmanın üretimiyle ilgili 

olan Frontal Lob’un bir kısmıdır. Geçen on senedeki araştırma, Broka Alanı’nın ellerin sunumunu kapsadığını da 

gözler önüne sermiştir. Bu bulgu lisanın el hareketleriyle olmasını, lisanın sesli olmadan önce ilk olarak el kol 

hareketleri sistemi olarak geliştiğini tartışan destekleyen kimseleri de desteklemektedir.Çalışmamız dansın sunumsal 

iletişimin bir biçimi olarak başladığı fikri için daha fazla destek öneren Broka Alanı’ndaki Sağ-Yarıküre 

Homologu’nu (Yapısını) harekete geçirenin bacak hareketi olduğunu gösteren çalışmalar arasında ilkidir. 

Bir kişinin dans etmesinin devreye girmesi için Broka Alanı’nın Homologu’nun nasıl bir rolü olabilirdi? Cevap, 

konuşmayı direkt olarak içerir görünmemektedir. 2003 yılında yapılan bir araştırmada, Los Angeles California 

Üniversitesi’nden Marco Iacoboni ve çalışma arkadaşları Broka Alanı’ndaki veya 

onunHomologu’ndaki (Yapısındaki) fonksiyonu rahatsız etmek için Manyetik Beyin 

Stimülasyonu (Uyarılımı) uyguladılar. Her iki durumda da denekler sağ ellerini kullanarak parmak hareketlerini 

taklit etmede daha az yapabilmekteydiler.Iacoboni’nin grubu bu alanların taklit etme için önemli olduğunu, 

diğerlerinden öğrenmede ve bir kültürü yaymada anahtar bir içerik olduğu sonucuna vardılar. Daha başka bir hipoteze 

de sahibiz. Aslında çalışmamız birbirine benzeyen hareketleri içermese de; hem tango dansı yapmak hem de parmak 

hareketlerini kopyalamak, beynin birbirinden bağımsız hareketlerin serisini doğru olarak düzenlemesini 

gerektirmektedir. Broka Alanı’nın kelimeleri ve sözcük grubunu birbirine doğru bir şekilde bağladığı gibi; 

onun Homologu (Yapısı) da hareketin birimlerini kusursuz sıralanımlar içerisine yerleştirmeye hizmet edebilir. 

Gelecekteki nöroimajlama çalışmalarının hem lisan hem de müziğin meydana çıkmasıyla son derece içiçe geçen dans 

ve onun gelişiminin arkasındaki beyin mekanizmalarına taze bir kavrayış sağlayacaklarını umuyoruz. Dansı, lisanın 

sunumsal kapasitesinin ve müziğin ritmikliğinin evliliği olarak görüyoruz. Bu etkileşim insanların yalnızca 

bedenlerini kullanarak hikâye anlatmalarına izin vermekle kalmamakta; lâkin hareketleri diğer insanlarla senkronize 

ederken böyle yapmak, bir bakıma sosyal bağlılığı büyütmeye de izin vermektedir. 
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ZİHİNSEL DANS DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ): 

* Anteriyor Vermis: 

Serebellum’un (Beyincik) bu kısmı Spinal Kord’dan (Omurilik) girdi alır ve dans adımlarını müziğe senkronize 

etmeye yardımcı olarak metronoma benzer birşey hareket ediyormuş gibi gözükür. 

* Medial Genikulat Nükleus: 

Düşük duyumsal yol boyunca bir duraktır. Bu alan, beyinin metronomunu düzenlemeye yardım eder gözükmekte ve 

müziğe olan bilinçsiz şekildeki ayak vuruşlarımızı veya salınımlarımızın eğiliminin temelini oluşturmaktadır. Biz 

bilinçsiz olarak reaksiyon gösteririz, çünkü bölge korteksteki yüksek duyumsal alanlara ritim hakkında 

‘’konuşmadan’’ bilgiyi haber veren Serebellum’a  (Beyincik) bağlanmaktadır. 

* Prekuneus: 

Prekuneus bir kişinin duyumsal-bazlı haritasını içererek, dansçının yolunun beden-merkezli veya benmerkezci bakış 

açısından haritasını çıkarmaya yardımcı olur. 

 

Demirin Yaşamsal Önemi 
Vücudumuzdaki demirin en büyük kısmı damarlardaki kanda bulunan eritrosit (alyuvar) denilen hücrelerin içinde, 

hemoglobin isimli maddeye bağlı olarak bulunuyor. Hemoglobine bağlı demir kanın kırmızı rengini veriyor ve 

dokulara oksijen taşıyor. Yeterli demir olmadığında ise dokular oksijensiz kaldığından yaşamsal tehlike doğabiliyor 

ya da kişi sağlıksız bir şekilde demir eksikliği anemisiyle yaşıyor. 

Demirin daha az bir kısmı çizgili kasların yapısındaki miyoglobin isimli maddeye bağlı ve demir eksikliğinde bu 

kaslar son derece güçsüzleşiyor. Demirin en küçük bölümü (vücuttaki demirin yaklaşık %1’i) de enzim isimli, çeşitli 

yaşamsal işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan maddelerde bulunuyor. Vücudumuz bu maddeler sayesinde 

mikroplara karşı koyabiliyor. Demir eksikliğinde ise bağışıklık sistemi normal olarak çalışamadığı gibi sindirim 

sisteminde aksamalar, deri ve mukozalarda bozulmalar ve en önemlisi de bu enzimler beyinde de bulunduğu için bazı 

beyin fonksiyonlarında aksamalar görülüyor. 

İşte tüm bunlar göz önüne alındığında, vücutta olması gerekenden az demir bulunması vücudumuzdaki çeşitli 

sistemleri ve fonksiyonları olumsuz etkileyen çok önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. 
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DEMİR’İN İNSAN ORGANİZMASI İÇİN ÖNEMİ 

  

 

Hemoglobinin kimyasal yapısı 

Kimyasal olarak Fe simgesiyle gösterilen demir yeryüzünde çok bulunan bir elementtir. Kimyasal olarak 2 değerlikli 

olan demir,okside olmaya çok meyillidir. Demirin bu özelliği, vücutta oksijentutmasına yol açmaktadır. 

Demir, kaya ve toprakta ferrik formda bulunur ve bu formu, çoğu biyolojik sistemler için kullanışlı değildir. 

Besinlerle alınan demirin büyük bir bölümü üç değerli ferri demir bileşiklerişeklindedir. Fakat bu üç değerli demir 

bileşikleri kolayca emilmez, ancak iki değerli ferro demir bileşiklerine dönüşünce kolayca emilir. 

Hemen hemen tüm canlılar, demire ihtiyaç duyarlar. Bu özelliği suyun, canlılar için önemiyle paralellik 

göstermektedir. Şu bir gerçektir ki oksijensiz yaşayan canlılar olmasına rağmen, susuz yaşayan canlı mevcudiyetinin 

olup olmadı kesinlik kazanmamıştır. 

ORGANİZMADA DEMİR 

Organizmada demir, başlıca hemoglobin, miyoglobin, sitokromlar olmak üzere çeşitli dokulara dağılmış halde 

bulunur.Hemoglobin, kan globulini manasına gelip, kana kırmızı rengini veren ve oksijen taşımada 

görevli alyuvarların yapısında bulunan porfirin türevlerinden bir proteindir. Miyoglobin, ise kırmızı kaslarda 

yoğun olarak bulunan ve kaslarda oksijen tutulumunu sağlayan bir proteindir. 

Vücuttaki bütün demir miktarı 4-5 g kadardır. Bunun %65’i hemoglobine, %4’ü miyoglobine, %1’i çeşitli hem 

bileşiklerine, %1’i de plazmada transferrine bağlıdır. Transferrin, ise plazmada ilgili dokulara  demir taşınmasında 

görevli bir proteindir. Geri kalan %15-30 kadarı da ferritin halinde retiküloendoteliyal sistem ve karaciğer parankim 

hücrelerinde (Hepatosit) depo edilir. 

 

DEMİR KAYNAKLARI VE DEMİR İHTİYACI 

En önemli demir kaynakları önem sırasına göre, et, karaciğer, yumurta, böbrek, pekmez, kuru meyveler, yeşil 

yapraklısebzelerdir. En iyi demir kaynağı karaciğerdir. 150g karaciğer 12mg demir içerir. Bu miktar demiri 

karşılamak için 8 yumurta veya 500g et yemek gerekir. Ayrıca tahılların mayalandırılarak kullanılması, fitatları 

azaltıp, demirin kullanımını arttırır. Buna karşın yemekle içilen çay, demirin emilimini azalttır. Demir bakımından 

zengin olan diğer besinler arasında, kuru fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagillerde 

sayılabilir. Süt ise demir bakımından çok fakirdir. Bu nedenle bebek ve yavru doğarken, büyük bir demir deposu ile 

birlikte dünyaya gelir. Bu demir, doğumdan sonra büyük oranda yıkıma uğrayanalyuvarların yerine, yeni oluşan 

alyuvarların gereksinimini karşılar. Hayvansal organizma, büyük oranda alyuvarlarda bulunan  demiri tekrar tekrar 

kullandığından, demir gereksimi oldukça azdır. Kadınların demir gereksinimi, erkeklerden fazladır. 
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Yetişkin bir insanın günlük demir ihtiyacı, vücuttan kaybolan demir kadardır. Bu miktar ortalama 1-2mg demir/gün 

olarak hesaplanmıştır. Normal diyetteki demirin 1/10’unun emildiği düşünülürse, günlük alınması gerekli demir 

miktarı 10-15mg’dır. Süt çocuklarında günlük demir gereksinimi 1-2mg, yetişkin erkeklerde 10, kadınlarda 20, 

gebelikte 30-35mg demir önerilir. 

 

DEMİR METABOLİZMASI 

Midede demir emilimi çok az düzeydedir. Mide salgısının düşük pH’sı, C vitamini, sülfidril grupları ve diğer 

indirgeyici maddeler besinlerdeki 3 değerli demiri 2 değerli demire indirger. Nitekim, insanlarda midenin bir 

bölümünün çıkarılması sonucunda gelişen demir yetersizliği anemisine (kansızlık) oldukça sık rastlanmaktadır. 

Demirin büyük bir bölümü ince bağırsağın üst kısımlarında emilir. Pankreastan salınan NaHCO3 (sodyum 

bikarbonat) duodenumda asit pH’yı nötrleştirerek 2 değerli demiri 3 değerli demire dönüştürür. Bu üç değerli demir 

bağırsak epitel hücrelerinde 2 değerli demire indirgenir. Bağırsak epitel hücrelerinde, bir hücre içi demir 

taşıyıcı bulunur. Demirin bir bölümü, taşıyıcıdan mitokondrilere gider. Geri kalan bölümü de bağırsak epitel 

hücrelerindeki apoferritin ile kanda demir taşıyan bir polipeptit olan transferrine (siderofilin) gider. Fakat 

plazmadaki iki değerli demirin, üç değerli demire oksitlenmesi, başka bir deyişle demirin transferrin ile birleşebilmesi 

için ferrokinaz ve seruloplazmin gereklidir. Apoferritin demirle birleşerek ferritini yapar. 

 

Bağırsak epitel hücrelerinde, ferritin artışı, demir emilimini yavaşlatır, depolarda yeterli demirin bulunduğunu 

açıklar ve vücuda aşırı demir alınmasını engeller, hücreleri toksik etkiden korur.  

Bu olay, mukozal blokaj olarakda bilinir.  

 

 

 

Bağırsak mukozasından başka karaciğer, dalak ve kemik iliğinde bulunan ferritin, suda çözünen bir proteindir. 

Ferritin, bağırsak ve bu dokulardan başka plazmada da bulunur. 

 

Demir emilimi oldukça yavaştır ve ancak günde birkaç mg kadar demir emilir. Demir emilimini, organizmanın 

demir gereksinimi belirler. 

Tahıllarda bulunan fitik asit, demir ile reaksiyona girerek ince bağırsakta suda kolay çözünmeyen bileşiklerin 

oluşumuna neden olur. Fosfat ve oksalatlar da aynı şekilde demirle birleşip suda kolay çözünmeyen bileşikler 

oluşturarak emilimi engeller. 
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Buna karşın vücutta demir depoları boşaldığında, alyuvar oluşumu arttığında ve anemi durumunda, demir 

emilimi artar ve birkaç katına çıkabilir. 

Demir, ince bağırsaktan emildikten sonra hızla kana geçer. Burada apotransferrine bağlanarak transferini yapar ve 

kana geçer. Demir,plazmadaki transferrin ile, vücudun gereksinim duyulan bölgesine taşınır. Plazmada bulunan 

transferrinin taşıyabileceği en fazla demir miktarına ” demir bağlama kapasitesi” denir. 

 

Transferrin molekülü, kemik iliğindeki eritroblastların (genç alyuvarlar) zarındaki reseptörlere, güçlü bir biçimde 

bağlanır ve bağlı demirle birlikte eritroblastların içine endositoz ile taşınır. Burada,transferrinin, demirini, hem 

oluşumunun gerçekleştiği mitokondrilere doğrudan bırakır hem de hemoglobin oluşur. 

 

Alyuvarlar ömürlerini tamamlayıp yıkıldıktan sonra buradaki demir,kemik iliği, dalak ve karaciğerdeki monosit 

ve makrofajlarda tutulur. Burada serbest demir ayrılır ve başlıca ferritin havuzunda depolanır, ya da kemik 

iliğine giderek yeni alyuvarın oluşumunda kullanılır. 

ORGANİZMADA DEMİR DEPO YERLERİ 

Vücutta başlıca demir depo eilen yerler, karaciğer, dalak, bağırsak mukozası ve kemik iliğidir. Bunları, böbrek, 

kalp, iskelet kasları ve beyin izler. Depo moleküllerinin en önemli şekli ise ferritindir. Hemosiderin ise az olduğu 

için önemsizdir. 

Kandaki fazla demir, vücudun tüm hücrelerinde, özellikle karaciğer hepatositlerinde, daha az olarakda kemik 

iliğinin retiküloendotelyal hücrelerinde birikir. Hücre sitoplazmasında demir, apoferritin ile 

bağlanarak ferritini yapar ve dokulardaki başlıca demiri oluşturur. 

Böylece demir, büyük oranda depolarda ferritin şeklinde depo edilir. Bu nedenle ferritin şeklinde depolanan demire 

“depo demir” adı verilir. Ferritin molekülü, 4500 kadar demir atomu içerebilir. Ferritinde iki demir bağlama 

bölgesi vardır. Normal koşullarda %35’i demirle doymuş haldedir. 

Kandaki fazla demirin çok az bir kısmı ise, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde hemosiderin şeklinde depo 

edilir. Hemosiderin, fizyolojik koşullarsa, kemik iliği, dalak ve karaciğerdeki retiküloendotelyal hücrelerde, 

patolojik olarak ise hemen bütün beden hücrelerinde bulunan, depolanmış demir molekülleridir. Fazla 

miktardaki hemosiderin, dokuları yıkıma uğratarakhemokromatoza neden olur. 

 

DEMİRİN ORGANİZMADAN ATILIMI 

Organizmada demir, çok ekonomik bir şekilde kullanılır. Dışarı atılması oldukça sınırlı olduğundan, demir 

yetersizliği yavaş yavaş gelişir. Besinlerle alınan, ince bağırsaktan emilen demir yetersiz olduğunda, ya da gebelik, 

süregen (Kronik) enfeksiyonlar ve kanama gibi durumlarda, demir yetersizliği oluşur ve demir gereksinimi artar. 

Demir başlıca bağırsaklardan atılır ve insanda her gün dışkı ile çıkarılan demir miktarı 1 mg kadardır. İnce bağırsak 

hücrelerinde,  ferritine bağlı demir, bu hücrelerin yaşamları sona erdiğinde bağırsağa dökülmesi ile birlikte yitirilir ve 

dışkı ile atılır. 

Kanama durumunda yitirilen demir miktarı artar. Kadınlarda ise menstruasyon, gebelik, doğum ve laktasyon (Süt 

verme) nedeni ile yitirilen demir miktarı artar. 

 

Anılar ve Hayaller Arasındaki Bağ! 
fMRI tekniğini kullanarak anılar ve hayaller arasındaki bağı inceleyen psikologlar, bu incelemeler neticesinde 

geçmişle ilgili bilgileri hatırlamak için kullanılan düşünce kalıpları ile geleceği hayal etmede kulllanılanla çarpıcı bir 

şekilde benzerliklik gösterdiğini buldular!. Bu buluşla birlikte, uzun zamandır gelecekle ilgili düşüncelerin prefrontal 

lobta geliştiği düşüncesinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Bazıları için geleceği “gör”menin en iyi yolu, kendilerine bu konuda rehber olacak birisinden yararlanmaktan 

geçmektedir. Bu belki de, bir astrolog olabilir. Şimdilerde, Washington Üniversitesi’nden psikologlar, geleceği 

tasarlama yani hayal etme becerisinin geçmişi hatırlama ile paralel gitmekte olduğunu buldular. Her iki işlem de 

beyinde benzer nöral aktiviteleri ateşlemekte olduğunu gözlemlediler.Washington Üniversitesi Psikoloji profesörü 

Kathleen McDermott bu konu hakkındaki görüşleri şöyle: “Bunu zihinsel zaman yolculuğu yani kendimiz hakkındaki 

düşünceleri alıp, geçmişe ya da geleceğe projekte etme becerisi olarak da görebilirsiniz.” 

Bu konuda çalışma yapan ekip, fMRI tekniğini kullanarak, kolej öğrencilerine geçmişlerindeki olayları 

hatırlamalarını ve gelecekte ne gibi bir olayı tecrübe ederken kendilerini gördüklerini yani hayal etmelerini istediler 

ve onların beyin aktivitelerini incelediler. Sonuç: Her iki düşünce durumunda da beyindeki aynı alanların aktive 

olması!Psikoloji profesörü Karl Szpunar, bu durum karşısında düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: “Anılarımızdan 

elde ettiğimiz görüntüleri gelecek senaryolara dahil ediyoruz. Pek çok bilim insanı beyinde gelecekle ilgili işlemlerin 

sadece beynin frontal yani ön lobunda gerçekleştiğini düşünmekteler. Ancak, fMRI dan ortaya çıkan dataya göre, bir 

kişi gelecek hakkında hayal kurmaya başladığında, beyinde pek çok çeşitli bölgeler aktive oluyor. Beyinde anılarla 

için önemli olduğunu düşündüğümüz tüm bölgeler, geleceği hayal ettiğimizde de aynı şekilde önemlidir!.” Çeviren: 

AylinER 

 

 

Kaylûle (Öğle Uykusu) 
 

Hz Muhammed’in önemli sünnetlerinden biri olan öğlen uykusunun (kaylûle) ömre ömür kattığı belirtildi. 

Öğle uykusu ile ilgili tüm bu merak edilen soruların yanıtını, Memorial Hastanesi Uyku Laboratuvarı Sorumlusu 

Doç. Dr. Turan Atay verdi. 

Öğle uykusu vücuda ne gibi yararlar sağlar? 

Kişinin 24 saat içerisinde uykuya yatkın olduğu dönemlerden biri de öğle uykusu saatleridir. Öğle uykusu, en az gece 

uykusu kadar insan vücuduna yarar sağlar. Gece yeteri kadar uyumuş, gündüz de öğle uykusu uyuyan bir kişinin 

vücudu tazelenir, performansı artar, düşünme ve problem çözme yeteneği hız kazanır. 

İnsan vücudu en çok hangi saat dilimlerinde uyku ihtiyacı duyar? 

Gün içerisinde iki kez vücut ısısı düşer. Birisi sabaha karşı 03.00 sıralarında, diğeri ise öğleden sonra 14.00- 15.00 

saatleri arasında olur. İnsanların öğle yemeğinin ağırlığına bağladığı bu rehavet dönemi, aslında vücudun uykuya en 

meyilli olduğu saat dilimidir. Bu saat aralıkları uykunun en kaliteli olduğu zamandır. Kaliteli uyku, insan vücuduna 

uzun süre uyumaktan çok daha fayda sağlar. 

Genetik faktörlerin uyku üzerinde etkisi var mıdır? 

Genetik faktörlerin uyku üzerinde büyük etkisi bulunur. Kimi insan 13-14 saat uyusa da uykusunu alamaz, kimi ise 4- 

5 saatlik bir uykuyla günü zinde geçirebilir. Aynı şekilde uykuya dalma ve uyanma saatleri de genetik faktörlerden 

etkilenir. Bazıları geç saatte yatıp geç kalkmayı, bazıları da erken yatıp erken kalkmayı sever. 

En çok kimler öğle uykusuna ihtiyaç duyar? 

İmkanı olan herkesin öğle uykusuna yatması önerilir. Ancak özellikle çocukların öğle saatlerinde mutlaka uyumaları 

gerekir. Çocukluk çağında öğle saatlerinde alınan kaliteli uyku, beyin ve vücut gelişimi için büyük önem taşır. Burnu 

tıkalı olan çocuklar uykularını tam olarak alamadıkları için, vücutları tam gelişemeyebilir. 

Öğle uykusunun süresi ne kadar olmalı? 

Çocuklar yaklaşık 1-2 saat öğle uykusuna ihtiyaç duyar. Erişkinler içinse 15-20 dakika yeter. Ancak bazı insanlar 

geceleri dahi uyuyamaz. Bu tip insanlara öğle uykusu kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü gündüz saatlerinde kısa bir 

süre dahi uyusalar, gece uyumaları çok daha zorlaşır. 
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Birçok sıcak ülkede uygulanan ‘siesta’nın önemi nedir? 

Pek çok Akdeniz ve Güney Amerika ülkesinde saat 14.00- 16.00 arasında ‘siesta’ uygulaması yapılır. Siesta, sıcak 

ülkeler için çok doğru bir uygulamadır. Öyle ki, öğle saatlerinde kişilerin yaşadığı yorgunluğu engellemek için, kısa 

süre de olsa uykuya ihtiyaçları olur. Bu uyku, kişilerin uyuşuk bir şekilde çalışacaklarına, uykularını almış dinç bir 

şekilde çalışmalarına ve çok daha verimli olmalarına neden olur. 

 

Depresyonda Beyin Görüntüleme 
Depresyonun bir beyin hastalığı olduğu anlaşıldıktan sonra depresyonda beyinde oluşan değişiklikleri anlama 

konusunda büyük çalışmalar başladı. 

Beyin nasıl bir organ? 

İnsan beyni 1,5 kilogramlık bir mucizedir. Vücudumuza giren oksijenin %25’ini ve glikozun çoğunu kullanır. Fakat 

vücutta  işgal ettiği  ağırlık %2 dir. %2 lik beyin %25 lik enerji tüketiyor. Düşüncenin, duyguların, davranışların, 

yönetildiği beyin özel bir organdır. 

Bazı insanlar vardır ne yerlerse kilo almazlar. Dikkat edilirse bu kişiler çok düşünen ayrıntıcı, mükemmeliyetçi yani 

fikir işçisi kişilerdir.  Yahut uzun yol sürücüleri her durdukları yerlerde bir şeyler yerler. Neden? Sürekli dikkat 

isteyen araç kullanımı beyinde enerji tüketimini arttırmıştır. 

Beynin ince yapısı incelendiğinde 140 milyar hücre olduğu, bir hücrenin diğer bir hücre ile 2-10 bin bağlantısı olduğu 

görülür. Kanarya beyninde bağlantı bir hücrenin diğer hücre ile bağlantı sayısı 1-2 dir. Beynimizin bir et parçası 

özelliği dışında düşünen organ yapma özelliği bu bağlantı sayısı ile ilgilidir. 

 

Düşünen hisseden beyin 

Sağ beyin alanları duygular, heyecanlar, müzik, sanat gibi soyut özellikler ile ilgili iken sol beyin yarısı; mantık, 

muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama gibi işlevlerle ilgilenir. Kadınlarda sağ beyin yarısı baskın çalışır. Bir kadın 

alışverişe gittiğinde estetik kaygıyı ön planda tutar. Güzel olsun, hoş osun ister. Bir erkek alışverişe gittiğinde ucuz 

olsun, kaliteli olsun, işe yarasın kaygısını ön planda tutar. 

İnsanın ilk tepkisi genetik alt yapımız iledir. Kendimizi geliştirirsek iki beyin yarısını dengeli kullanırız. Kadınlarda 

mantıkla ilgili  beyin alanlarının gelişmesi için özel çaba, erkeklerde duygu ile ilgili beyin alanlarının gelişmesi için 

özel çaba ve eğitim gerekir. 

Depresyon –Beyin ilişkisi 

Temelde depresyon duygulanım hastalığıdır. Kadınlarda erkeklere göre üç misli fazla rastlanır. Bu kadınların beyin 

yapısının duygusal alanlarının daha yoğun çalışması ile ilgilidir. 

http://www.npistanbul.com/genetik-danismanlik.php
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Yapılan araştırmalar beyin çalışmasının elektriksel ve kimyasal ileti ile olduğunu göstermiştir. 

Depresyonlu kişinin beyninde Serotonin, Noradrenalin, Dopamin gibi kimyasal iletilerin azaldığı bugün bilimsel 

olarak gösterilebilmektedir. 

İlk olarak 1970’li yıllarda intihar girişimi ile ölenlerin beyin omurilik sıvısında serotonin  metaboliti maddenin 

sağlıklı ölümlere göre 10 misli daha az bulunması ile serotonine  dikkati çekmiştir. 

Depresyondaki kişilerin beyinlerinde enerji transferinde yavaşlamanın olması diğer dikkati çeken unsur olmuştur. 

Sonuçta Depresyonda beyin bilgi işlem faaliyetini tam yapamamaktadır.  Özellikle duygu yönetimi ile ilgili beyin 

alanları işlev bozukluğu göstermektedir. 

Hayattan zevk alma ile ilgili beyin salgılamasının yeterli olmaması elem, keder, neşe-sevinç kaybı, uyku bozukluğu, 

iştah bozukluğu, yorgunluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtileri açıklar niteliktedir. 

 

Görüntülemenin önemi 

Psikiyatride ilaç tedavisindeki başarının son yıllarda artması, farmakolojik iyileşme yapan ilaçların yoğun olarak 

tedavi ediciliğinin görülmesi bu konuda büyük yatırımlar yapılmasına yöneltmiştir. 

Beyindeki biyolojik anormalliklerin ortaya konulması karışık ve uzun bir iştir. Hastalık tanısında, tedavisinde ve 

hastalığın seyrinde bazı yöntemlerle sonuçlar alınabilmektedir. 

Bazı göstergeler yalnız hastalık zamanında ortaya çıkar. (State  Markers) Bazı göstergeler ise hastalık öncesinde ve 

sonrasında vardır. (Trait Markers). Durum  ve yatkınlık göstergeleri de  denilen bu göstergeler çok çeşitlidir. Sinir 

hücreleri, Beyin omurilik sıvısı, ilaçların kan düzeyleri, bazı enzimlerin ve hormonların ölçülmesi, beyin 

psikofizyolojik  ve nöroanotomik ölçümleri sayılabilir. 

Biyolojik ölçümlerin duyarlı, özgül ve bölgesel özelliklerinin olması değerini arttırır. 

SPECT: Nükleer olarak radyoaktif madde ile işaretlenmiş maddeler kullanılarak beyin kan dolaşımı ölçülür. Daha 

çok beyin kabuğunu gösterir. 

PET: Beynin glikoz, oksijen, metabolizmasını radyoaktif işaretlenmiş maddelerle haritalama özelliği ile anlama 

esasına dayanır. İşaretlenmiş serotonin in agonisti maddelerle beynin serotonin, üst kimyasal  iletici haritasını 

çıkarmak mümkün olmaktadır. 

Bu iki yöntem çok pahalı ve özel yöntemlerdir. Halen günlük pratikte kullanılamamaktadır. 

CEEG, MAP : MR ve BT gibi yöntemler beyinde yapısal değişiklikleri gösterir. Yani tümoral, yer kaplayan 

anormallikleri belirler. Depresyonda beyin faaliyetlerini ölçebilmek gerekmektedir. 

İşte Bilgisayarlı EEG (Elektroensefalografi) yöntemi ile beyin elektrik faaliyetlerini kaydedilmektedir. 

Beynimizin bir saniyede ürettiği sinyal sayısının bilgisayar teknolojisinin çok ilerlemesi ile sayabilmemiz bize bu 

kolaylığı sağladı. 

http://okyanusum.com/eski-site/Beyin-Haritalamasi---Kantitatif-EEG-QEEG_2_tani.html
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Beynimizin hızlı ve yavaş ürettiği sinyaller (frekanslar) sayılarak haritalamasının yapılmasına da Beyin 

Haritalaması denilmektedir. 

Kişinin başına geçirilen bir başlıkla vücuda herhangi bir madde vermeden beynin ürettiği sinyaller ölçülmesi ve 

bunun bilgisayarda kayıtlı veri bankasındaki değerlerle test edilmesi o kişinin beyninin biyoelektrik faaliyetlerini 

gösterir. 

Tedaviden önce beynin biyoelektrik haritası alınır. Tedavisinin aşamalarında 1.5,3,6 ncı aylarda bireysel ihtiyaca göre 

tekrar ölçümler yapılar. İlk ölçümle son ölçümler karşılaştırılarak beyindeki normal dışı değişikliklerin düzelip 

düzelmediği gözlemlenir. 

Eğer tedaviye iyi cevap verirse ilacın biyo yararlılığı test edilmiş olur. Eğer beyindeki ölçülen değerler devamlı 

yüksekse, hastalığa yatkınlık devam ettiği düşünülerek ilacın devamı konusunda daha dikkatli davranılır. 

Görülüyor ki teknoloji ilerledikçe insanın beyin ve ruh sağlığına faydalı olmak daha da kolaylaşmaktadır. 

 

Anne-Bebek Bağlantısı ve Kalbin Zekâsı !.. 
Yazan: Joseph Chilton 

Pearce    (http://www.touchthefuture.org/services/publications/mother_infant.htm’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

Fizikçiler enerjinin alanlarını; onların mana, bilgi ve zekâya nasıl işaret ettiklerini belirtiyorlar.Yeni araştırma kalp 

alanının; yeni canlılık için genetik sistemin kendi direktiflerini hecelemesinin altındaki genel çevresel durumları 

saptadığını ileri sürmektedir. Bu kısa ve öz program; bu yeni araştırmanın ışığında, bağlantıyı yeniden 

tanımlamaktadır. 

KALBİN ZEKÂSI İLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMA 

Tıpkı beyinde bulunanlar gibi, kalp hücrelerinin yüzde 65 kadarı nörondur. Kalp ve beyin arasında direkt, aracısız bir 

nöro-bağlantı; direkt iletişim hattı vardır. Beyin kalbe kendi genel duygusal durumunu bildirir ve kalp de beyni akıllı 

bir yanıt vermesi için cesaretlendirir. Şairler ve bilgeler bunu kalp hakkında çağlardır söylemektedirler.Kalp 

Matematiği Enstitüsü’ndeki Nörokardiyoloji’nin yeni geliştirilen alanı ve araştırma; kalbin zekâsını ait olduğu yere, 

biyoloji alanına yerleştirmektedir. 

Kalp Tarafından Üretilen Ölçülebilir Enerji Alanları 

Kalp atışının her safhası, vücudu çeviren alanın kendi kısmını yaratır. İlk olanı çok kısa, kalbe yakındır. Bir sonraki 

en az 3 feet dışarı yayılır ve çok güçlüdür. Üçüncü alan vücuttan 12 ila 15 feet devam etmektedir. Bir kişinin alanının 

bir başkasınınkiyle çakıştığını görmek kolay olacaktır. İki alan çakıştığında, birbirleriyle etkileşirler. Bu rezonant 

alan her ilişkide mevcuttur; fakat bilhassa anneler ve bebekler için önemlidir. Anne ve bebek tarafından paylaşılan 

alanların anlamı her ikisi için de çok miktarda kritik bilgiyi kapsamasıdır. 

Kalbin Ritimlerini Değiştirme: 

 

http://okyanusum.com/eski-site/Beyin_Haritalamasi_-_Kantitatif_EEG_QEEG_2_tani.html
http://okyanusum.com/eski-site/Beyin_Haritalamasi_-_Kantitatif_EEG_QEEG_2_tani.html
http://www.touchthefuture.org/services/publications/mother_infant.htm'den
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Uyumsuz Dalga Formu’nda, Gerilim 

Uyumlu Dalga Formu’nda, Zevk Alma 

O kalp alanları etkileşirler ve bu ilave olma açık, ölçülebilir, bilimsel bir durumdur. İki kalbin frekansları ve Hertz 

değerleri uyum halini, bütünlüğü ve sağlığı yaratarak uyumlu hale gelir. Bebeğin kalbi ve annenin kalbi birbirlerine 

ilave olduklarında; beyin yapıları da senkronize hale gelir (birlikte hareket eder ve işler).  

Biz bu dengeli durumu anne ve bebek arasındaki bağlantı olarak adlandırıyoruz. Anneyle olan ilk bağın yokluğunda 

sonraki gelen bütün bağlantılar yalnızca riske sokulmakla kalınmaz; meydana getirilmeleri de çok zordur. 

Harvard’daki araştırmalar erken bağlarımızın doğasının hem kişinin sağlığında hem de etkileşim kabiliyetinde sosyal 

olarak hayatı boyunca yansıtılmakta olduklarını göstermektedir. Allan Schore ilk 18 ayın, zekânın daha sonraki 

hareketlerini nasıl belirlediğini anlatmaktadır. Neden? Çünkü, çocuğa ilk 18 ay esnasında verilen duygusal deneyim; 

o devrede gelişen nöral yapıların doğasını ve kalitesini belirlemektedir. Duygusal besleme (paylaşılsın veya 

paylaşılmasın), o anki çevreyle direkt olarak alan etkisinin içine aktarılmaktadır. O çevre ilk 18 ay esnasında anne, 

baba ve diğer birincil derecedeki bakıcılardır. 

 

DNA ile İlgili Keşifler Paranormal Olaylar 
Ezoterik ve spritüel öğretmenler, asırlardır “bizim bedenimizin lisan, kelimeler ve düşüncelerle 

programlanabileceğini“ biliyorlardı. İnsan DNA’sı, biyolojik bir internettir ve yapay olana kıyasla pek çok 

üstünlüğü vardır. Rusya’da ki bilimsel araştırmalar doğrudan veya dolaylı olarak pek çok spritüel konuya açıklama 

getirmiştir. Bunların arasında gelecekle ilgili bilgiler vermek, sezgiler, ilham, yakından, uzaktan ve ani olarak yapılan 

şifacılık uygulamaları, kendi kendini tedavi, olumlu olma teknikleri, özellikle spritüel guruların etrafındaki 

olağanüstü ışıklar/aura, zihnin hava durumu üzerindeki etkileri ve benzeri konular vardır. 

 

 

 

Buna ek olarak DNA’yı kelimelerle etkileyip yeniden programlayabilecek yeni bir ilacın bulunduğuna dair deliller de 

vardır. Bu ilaç kullanıldığı zaman alışılmışın aksine değiştirilmesi gereken genleri kesip çıkartmaya gerek yoktur. 

DNA’mızın ancak %10’u protein yapmakta kullanılır. Batıdaki araştırmacılar işte DNA’nın bu bölümüne konsantre 

olmuşlar ve incelemişlerdir. Geriye kalan %90’lık bölümü ise “işe yaramaz“ diye nitelendirmişlerdir. Buna karşılık 

Rus araştırmacılar, tabiatın aptal olmadığından emindiler ve bu yüzden lisan uzmanları ile genetik uzmanlarından 

DNA’nın “işe yaramaz“ olarak nitelendirilmiş %90’lık bölümünü keşfetmelerini istediler. Elde edilen sonuçlar ise 

devrim yaratacak nitelikteydi! 
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Uzmanların bulgularına göre DNA’nın görevi sadece bizim bedenimizi inşa etmek değildi aynı zamanda bilgilerin 

depolanmasını ve bilgi iletişimini de yapıyordu. Rus lisan uzmanlarının bulgularına göre özellikle “işe 

yaramayan” %90’lık bölümdeki DNA’lar insanların konuştuğu bütün dillerle aynı kurallara sahipti. Uzmanlar, 

syntax kurallarını (kelimelerin kalıpları ve cümleleri oluşturmak için ne şekilde bir araya getirildiği), semantikleri 

(lisan formları üzerinde yapılan anlam çalışmaları) ve temel gramer kurallarını incelediler. Sonuçta bizim 

DNA’mızdaki alkalin maddesinin belirli bir grameri ve aynen diğer lisanlarda olduğu gibi belirli kuralları olduğunu 

tespit ettiler. Bu yüzden insanların konuştukları lisanlar tesadüfen ortaya çıkmamıştır; lisanlar bizim DNA’mızın bir 

yansımasıdır. 

Buna ek olarak Rus biyofizikçi ve moleküler biyolog Pjotr Garjajev ve meslektaşları DNA’nın titreşimsel bir 

davranışı olduğunu da tespit ettiler. Bunun özeti şuydu: “Yaşayan kromozomlar aynen endojen (içsel) lazer 

radyasyonu kullanan holografik bir bilgisayar gibi çalışır.” Bu söylemi şu deneyle açıkladılar :- Bilim adamları, 

örneğin, ses gibi belirli frekans desenlerini (patterns) lazere benzer bir ışına modüle ettiler (modulate:kiplemek ) 

ettiler ve bu da DNA frekansını dolayısıyla da genetik bilginin kendisini etkiledi. DNA-alkaline çiftlerinin ve 

insanların konuştuğu lisanların daha önce açıklandığı gibi yapısı aynı olduğundan ayrıca bir kod çözümlemesi 

yapmaya da gerek yoktu. Bu işlemde insanların konuştuğu lisanının kelime ve cümleleri rahatlıkla kullanılabilir ve 

yapılan deneyde bunu ispatlamaktadır. 

Şayet, uygun ses frekansları kullanılırsa canlı bir dokuda yaşayan DNA maddesi her zaman için lisanla etkilene lazer 

ışınlarına ve hatta radyo dalgalarına reaksiyon gösterecektir. Bu prensipte bilimsel olarak olumluluk, onay belirten 

sözlerin, hipnozun ve benzeri şeylerin insanlarda ve onların bedenlerinde neden çok güçlü etkileri olduğunu izah 

etmektedir. Bizim DNA’mızın lisana reaksiyon göstermesi çok doğal ve normaldir. 

Batılı araştırmacılar DNA strandlerinden (iplik-zincir) teker teker genleri kesip çıkartırlar ve başka yerlere 

yerleştirirler, buna karşın Rus araştırmacılar ise hücre metabolizmasını değişken radyo ve frekans dalgaları ile 

etkileyen cihazları büyük bir zevkle geliştirmişler ve genetik bozuklukları bu şekilde tamir yoluna gitmişlerdir. Öyle 

ki daha da ileri giderek belirli bir DNA dan bilgi desenlerini yakalayarak başka birine aktarmışlar ve bu şekilde 

hücreleri başka bir genome için yeniden programlamışlardır. Böylece kurbağa embriyonlarını başarıyla salamender 

(bir tür sürüngen) embriyonlarına dönüştürmüşler ve bunu da sadece DNA bilgi desenlerini aktarma yoluyla 

yapmışlardır. Bu yöntemle bilginin tümü herhangi bir yan etki veya uyumsuzluk olmadan nakledilebilmiştir. Hâlbuki, 

tek başına bir gen kesilip çıkartıldığında veyahut yeni bir yere nakledildiğinde yan etkiler ve uyumsuzluklar 

olabiliyordu. Bu inanılmaz ve dünyayı değiştirecek bir devrim gibidir. Genleri kesip çıkartmak yerine sadece titreşim, 

ses frekansları ve lisan kullanılarak sonuca varılmıştır. 

Bu deney, dalga genetiğinin muazzam gücüne işaret eder. Dalga genetiğinin organizmaların oluşmasında alkaline 

sekanslarının (Adenin-timin-guanin-sitozin bazlarının oluşturduğu bilgi bankası) biyokimyasal işlemlerinden daha 

etkili olduğu kesindir. 

Asırlardır ezoterik ve spiritüel öğreticiler bizim bedenimizin lisan, kelimeler ve düşüncelerle programlanabildiğini 

bilirler. Şimdi ise bu gerçek bilimsel olarak da ispat edilmiştir. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için doğru 

frekansın kullanılması gereklidir, işte bu nedenle herkes bu işi aynı güçte başaramayabilir. DNA ile ilgili şuurlu bir 

iletişim sağlayabilmek için kişinin önce kendi içsel prosesleri ve gelişimi üzerinde çalışması gereklidir. 

Rus araştırmacılar bu faktörlere bağımlı olmayan, ancak SÜREKLİ işlevselliğini koruyacak bir metot üzerinde 

çalışmaktadırlar, burada en temel şart doğru frekansın kullanılmasıdır. Kişinin şuuru/farkındalığı ne kadar gelişmişse 

herhangi bir araca olan gereksinimi de o derecede azalır ve kişi kendi başına sonuç alabilir. Eninde sonunda bilim bu 

fikirlere gülmekten vazgeçecek ve sonuçları teyit ederek izah edecektir. Ama, her şey bununla bitmiyor! 
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Bunlara ilaveten Rus bilim adamları DNA’nın bir vakumda (boşlukta) rahatsız edici özellikler gösterdiğini ve 

manyetize solucan/kurt delikleri ürettiğini tespit etmişlerdir. Bu kurt delikleri yanmış yıldızların kara deliklerde 

bıraktıkları ve Einstein-Rosen köprüleri olarak anılan kurt deliklerinin mikroskobik benzerleridir. 

Evrende bu delikler uzay ve zamanın dışında tümüyle farklı alanlar arasında bilgi akışını sağlayan tünellerdir. DNA 

bu bilgi parçacıklarını yakalar ve bizim şuurumuza nakleder. Bu tür hiper-iletişimin (telepati, channeling) en etkili 

yaşandığı zaman istirahat halidir. 

Stres, kaygılar, korkular veya hiperaktif bir zekâ başarılı bir hiper iletişimi engeller veya gelen bilginin tamamen 

bozulmasına veya işe yaramaz bir şekle dönüşmesine sebep olur. Böceklerin yaşamının organize ve düzenli bir 

şekilde akışı bunun en güzel ispatıdır. Modern insan ise bunu daha sübtil (latif) seviyelerde “altıncı his” olarak bilir. 

Bizlerde yeniden bu yeteneği kazanabiliriz. 

Doğadaki örneklere baktığımızda kraliçe karınca kolonisinden ayrı kalınca gerideki işçi karıncalar mevcut plana göre 

hızla çalışırlar. Fakat, kraliçe ölürse koloni içindeki bütün çalışma durur. Karıncaların hiçbirisi ne yapacağını 

bilemez. Bu da açıkça gösteriyor ki kraliçe karınca uzakta bile olsa elemanlarına grup şuuru aracıyla çalışma 

planlarını aktarabilmektedir. Bu işlem kraliçe sağ olduğu sürece ne kadar uzakta olursa olsun devam eder. 

İnsanlarda ise hiper-iletişim en çok kişi kendi veri tabanından farklı bir bilgiye rastlandığı zaman ortaya çıkar. Böyle 

bir hiper iletişim ilham veya sezgi veya trans halinde yaşanır. Örneğin, İtalyan kompozitör Giuseppe Tartini bir gece 

yatağının yanında şeytanın oturup violensel çaldığı bir rüya görür. (Besteci bu rüyayı 1765 yılında görmüştür.  

Kendi ifadesine göre bu müzik o zamana kadar duyduğu hiçbir şey benzemiyordu, son derece akıllı, akıcı ve heyecan 

verici idi) Aynı gecenin sabahında Tartini çalınan parçayı hafızasından aynen notaya dökmüş ve bu esere “Şeytanın 

Heyecanı Sonatı” ismini vermiştir. 

Yıllar boyunca 42 yaşında bir erkek hastabakıcı ise rüyasında bir çeşit bilgi CD-Rom’una takılı olduğunu ve 

kendisine hayal edebileceğiniz bütün konularla ilgi bilgi ulaştırıldığını görüp durdu. İşin ilginç tarafı sabah uyanınca 

rüyasında gelen bu bilgilerin tümünü de hatırlayabiliyordu. Rüyalarında öylesine bir bilgi seli vardı ki sanki bir 

gecede bütün bir ansiklopedi kendisine iletiliyordu. Ayrıca, gelen bilgilerin çoğu o zamana kadar kendi edinmiş 

olduğu kişisel bilgilerinden çok farklı idi. Öyle ki, hakkında hiçbir şey bilmediği teknik konuların detayları bile ona 

ulaşıyordu. İşte, bu örnekte görüldüğü gibi hiper iletişim olduğu zaman hem DNA da hem de insanda olağan üstü 

algılamalar olabilir. 

Rus bilim adamları DNA örneklerini lazer ışını ile aydınlattıkları zaman ekranda belirli bir dalga formu oluştu. DNA 

örnekleri geri çekildiğinde ise dalga formu kaybolmadı ve olduğu gibi kaldı. Aynı olay daha pek çok kontrollü deney 

de görülmüştür. Geriye çekilen ve enerji alanı kendi başına kalmış DNA örneğinden aynı dalga formu gelmeye 

devam etmiştir. 

Bu etkiye hayalet DNA etkisi denmektedir. Uzay ve zamanın dışından gelen enerji DNA’nın geri çekilmesine rağmen 

harekete geçirilmiş kurt deliklerinden akmaya devam etmektedir. Bu tip yan etkiler çoğunlukla insanlar arasındaki 

hiper-iletişimde görülür ve çoğu kez ilgili kişilerin etrafında izah edilemeyen bir elektro manyetik alan tespit edilir. 

Böylesi durumlarda CD çalar ve benzeri elektronik cihazlar etkilenir ve saatlerce çalışmayabilirler. Bu 

elektromanyetik alan yavaşça yok olduğunda ise cihazlar tekrardan normal fonksiyonlarını yapmaya başlarlar. Pek 

çok şifacı ve medyum bu olaya yaptıkları işlerden dolayı tanık olmuşlardır.. Enerji ve atmosfer ne kadar iyi ise kayıt 

cihazları içinde durum o kadar rahatsız edicidir. Tam bu dakikada cihazların çalışması durur. Çoğu kez ertesi gün 

sabah her şey normale döner. 
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Belki de pek çok kişinin bu konuya inanması için bu yazılanları okumaları yeterli olacaktır. Bu kişiler daha fazla 

detaylı teknik bilgiye belki de anlayamayacakları için ihtiyaç duymayacaklardır. Bu da onların hiper iletişimde çok 

başarılı olduklarını gösterir. Alman yazarlar Grazyna Gosar ve Franz Bludorf “Vernetzte Intelligenz” isimli 

kitaplarında bu bağlantıları çok açık ve net bir biçimde anlatmaktadırlar. 

Yazarlar, ayrıca bazı kaynaklara dayanarak verdikleri bilgilerde ilk çağlarda insanların aynen hayvanlar gibi çok 

kuvvetli bir şekilde grup şuuruna bağlı olduklarını ve sürekli grup halinde, toplu olarak hareket ettiklerini belirtirler. 

Birimselliğimizi geliştirmek ve uygulayabilmek uğruna biz insanlar hiper iletişimi tümüyle unutmuş bulunuyoruz. 

Ancak, şimdilerde artık birimsel şuur seviyemiz oldukça dengeli bir hale geldiği için bizler yeni bir grup şuurunu 

yaratabiliriz. Kısacası bütün bilgilere DNA’mız vasıtasıyla başkaları tarafından zorlanmadan veya uzaktan kumanda 

edilmeden ulaşabiliriz. Şimdi artık biliyoruz ki interneti kullanırken bizim DNA’mız bu iletişim ağına bilgi 

yükleyebilir veya bu ağdan bilgi alabilir ve de bu ağı paylaşan diğer kişilerle temas kurabilir. Uzaktan şifa vermek, 

telepati veya birinin durumunu “uzaktan hissetme” olaylar bu şekilde izah edilebilir. Örneğin, bazı hayvanlar 

sahipleri uzakta iken onların ne zaman eve dönmeyi planladıklarını hissedebilirler. 

Bütün bunlar grup şuuru ve hiper iletişim kavramları ile açıklanabilir. Hiçbir dönemde kollektif şuur bireylerde belirli 

bir kişilik olmadan kullanılamaz, aksi halde bizler tekrar kolayca yönlendirilen ilkel sürü içgüdüsüne geri dönebiliriz. 

Yeni milenyumda hiper iletişimin anlamı kesinlikle çok farklıdır. 

Araştırmacıların düşüncesine göre şimdi tamamen bireysellikle yoğrulmuş insanlar tekrardan grup şuurunu 

kazanırlarsa o zaman onlar sanki tanrısal bir yaratıcı güce sahip olacaklar ve dünya üzerinde değişiklikler ve yeniden 

şekillendirmeler yapabileceklerdir. Ve şimdi insanlık böyle yeni bir çeşit kollektif şuura doğru yol almaktadır. 

Çocukların %50 sinde okula başladıktan hemen sonra sorunlar görülmektedir, çünkü sistem herkesi bir araya yığarak 

bu kişilerden uyumlu olmalarını istemektedir. Ancak, bugünkü çocuklarda o kadar güçlü bir bireysel kişilik vardır ki 

kendilerinden istenen bu uyumu reddetmektedirler ve çevreye tuhaf gelen davranışlarından vazgeçmemek için 

direnmektedirler. Aynı zamanda gün geçtikçe daha fazla sezgileri açık bebek doğmaktadır. Bu çocukların içinde bir 

şey sürekli olarak yukarıda bahsettiğimiz yeni grup şuuruna yönelmek için çabalamaktadır ve artık bu baskılanamaz 

bir hale gelmiştir. Örneğin, kural olarak tek bir kişinin hava durumunu etkilemesi zordur, bu ancak grup şuuru 

(kolektif düşünce, kolektif şuur) ile mümkün olabilir (bu nosyon bazı kabilelere hiç de yabancı değildir.) Hava 

durumu dünyanın rezonans frekanslarından ile çok güçlü bir şekilde etkilenir (Schumann frekansları). Ancak, bu 

frekansların aynısı beynimiz tarafından da üretilir, dolayısıyla pek çok kişi bir araya gelip aynı konu üzerinde 

düşüncelerini senkronize ederlerse veya bazı özel kişiler (spiritüel öğreticiler) düşüncelerini lazer ışını gibi 

yönlendirirlerse onların hava durumunu etkilemeleri hiç de sürpriz olmaz. 

Modern dünya medeniyeti şayet grup şuurunu geliştirebilirse ne çevresel sorunlar ne de enerji kıtlığı ile 

karşılaşacaktır, çünkü birleşik bir uygarlık olarak böylesine zihinsel güçleri kullanırsa doğal olarak kendi evi olan 

gezegenin enerjisini de kontrol edebilecektir. Çok sayıda insan, örneğin, barış fikri üzerinde konsantre olup 

düşünürlerse o zaman dünyada var olan şiddet potansiyeli de yavaş yavaş kaybolur. Açıkça görülüyor ki DNA aynı 

zamanda organik bir süper iletken olup normal vücut ısısında çalışabilmektedir. Buna karşılık yapay iletkenler ancak 

-200 ve -140 santigrat derece gibi düşük ısılarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, bu süper iletkenler ışığı ve buna bağlı 

olarak bilgiyi depolayabilmektedirler. İşte bu gerçek DNA’nın bilgiyi nasıl depoladığını daha detaylı açıklamaktadır. 

DNA ve kurt delikleri ile ilgili başka bir ilişki daha vardır. Normal olarak bu süper kurt delikleri oldukça dengesizdir 

ve bir saniyenin dörtte biri kadar bir süre korunabilmektedir. Belirli şartlarda ise dengeli kurt delikleri kendilerini 

öylesine organize ederler ki belirgin vakum (boşluk) alanları oluştururlar. Örneğin, böyle bir alanda yer çekimi 

elektriğe dönüştürülebilir. Vakum alanları kendinden ışın veren iyonize gaz toplarıdır ve içlerinde yüklü miktarda 
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enerji barındırlar. Rusya da öyle bölgeler vardır ki buralarda ışık saçan toplar oldukça sık görülür. Bu topları gören 

insanların kafası karışır. İşte bu yüzden Ruslar bu konuda etkin araştırmalar yapmışlar ve sonuçta yukarıda 

bahsedilen bazı keşiflere ulaşmışlardır. Pek çok insan boşluk alanlarını gökteki parlak toplar olarak bilir ve bunlara 

bakıp kendi kendilerine bunların ne olduğunu sorup dururlar. 

Ben, bir seferinde böyle bir parlak top gördüm ve aklımdan şöyle bir düşünce geçti “Merhaba, sen yukarıdaki, şayet 

bir UFO isen üçgen şeklinde uç”. Bunun üzerine ışık topları hemen bir üçgen şeklini aldılar. Bazen de gökyüzünde ki 

hareketleri buz hokeyi sopalarının vuruşunu andırır. Gökte sessizce kayıp giderken sıfır hızdan inanılmaz yüksek 

hızlara ulaşırlar. Bu vakum alanlarının sık görüldüğü bölgelerde Ruslar bu ışık toplarının yerden gökyüzüne doğru 

yükseldiklerini tespit etmişler ve ayrıca bu ışık toplarının düşünce gücü ile yönlendirilebildiklerini de bulmuşlardır. 

Bu noktadan itibaren vakum alanlarının düşük frekanslı dalgalar yaydıkları ve bunların aynı zamanda bizim 

beyinlerimizde de üretildiğini tespit etmişlerdir. İşte bu dalga benzerliği nedeni ile ışık topları bizim düşüncelerimize 

karşılık vermektedirler. Tabii, buna karşılık toprak seviyesinde gördüğünüz bir ışın topuna doğru heyecanla koşmak 

çok iyi bir fikir olmayabilir, çünkü bu ışık toplarında genlerimizi dahi mutasyona uğratabilecek güçte muazzam 

bioenerji vardır. 

 

Pek çok spritüel öğretici derin düşünce sırasında veya enerji çalışmalarında böyle görülebilir ışık topları veya ışık 

sütunları üretebilirler. Bu bilinçli olarak zevkli duyguları tetiklemek için yapılır ve hiçbir zararı yoktur. Tabii bu iş 

aynı zamanda vakum alanının içindeki düzene, kaliteye ve bu alanın kaynağına bağlıdır. Örneğin, genç bir İngiliz 

spritüel öğretici olan Ananda’ da olduğu gibi önce hiçbir şey görülemez, ama oturup konuşurken ve hiper iletişim 

sırasında bir fotoğraf çekilirse bu resimde sandalyenin üzerinde öğreticinin yerinde sadece beyaz bir bulut görülür. 

Dünyaya şifa vermek için ortaya konan projeler sırasında çekilen resimlerde de böyle ışık etkileri görülür. Kısacası, 

bu fenomen yer çekimi ve anti yerçekimi kuvvetleri ile ilişkilidir ve kurt deliklerinin daha dengeli bir formudur ve de 

bizim zamanımızın ve uzayımızın dışında ki enerjilerle hiper iletişim halindedir. Böyle bir hiper iletişimi ve vakum 

alanlarını yaşayan ve tecrübe eden eski nesiller önlerinde bir meleğin ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak 

bizlerde hiper iletişim aracıyla hangi şuur formlarına ulaşabileceğimizi bilemeyiz. 

Her ne kadar bunların gerçek var oluşu ile ilgili olarak bilimsel bir ispat yoksa da bu konuda tecrübeleri olan kişilerin 

hepsi de halüsinasyon görmezler. Bizler bu araştırmalarla kendi gerçeğimizi anlamak yolunda dev bir adım atmış 

bulunuyoruz. Bilim dünya üzerinde yer çekiminden kaynaklanan anormalliklerin vakum alanları yaratılmasına 

katkıda bulunduklarını söylemektedir. Yakın zamanlarda Roma’nın güneyinde Rocca di Papa bölgesinde yer çekimi 

anomalilerine (aykırılık) rastlanmıştır. 

Gizli İlimler  
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Doğan CÜCELOĞLU’NUN, Eğitimindeki Katılımcılarla bir 

konuşması .. 
 

Doğan Cüceloğlu: Arkadaşlar, aranızda ölümcül hastalığı olan var mı?  

Bir Katılımcı: Hocam Allah’a Şükür bildiğimiz kadarıyla yok. 

Cüceloğlu: Ne güzel! Peki, bana, istisnasız tüm insanların, yani altı milyar insanın da başına geleceği garanti bir 

şey söyler misiniz?  

Cevap neredeyse otomatik olarak çıkar: ÖLÜM 

Cüceloğlu: Gerçekten de ölüm tüm insanların başına geleceği kaçınılmaz olan tek şeydir. Doğum da tüm 

insanların başına kesinlikle gelmiştir ama bundan sonra başa gelmesi kesin olan tek şey ölümdür. Başka hiçbir 

şey insanların tümünün başına gelmeyecektir. Peki, madem öleceğimiz garanti, bu benim ölümcül bir hastalığım 

olduğunu göstermez mi? 

 

Katılımcılar: (Burada sessizce, başlarıyla onaylamaya başlarlar) 

Cüceloğlu: Öleceğim belli ise , benim ölümcül bir hastalığım olduğuda açıktır… Peki, ne zaman öleceğimizi 

biliyor muyuz?  

 

 

Katılımcılar: Hayır 

Cüceloğlu: Bu saniye içinde olma olasılığı var mı? 

 

Bir Katılımcı: Evet var. 

Cüceloğlu: Ya Yarın ? 

Bir Katılımcı: Evet. 

Cüceloğlu: Ya 30 yıl sonra? 

Bir Katılımcı: Olabilir. 

Cüceloğlu: Peki bunlardan hangisinin sizin başınıza geleceğini biliyor musunuz? Mesela bu akşam eve sağ 

salim varacağınızı nereden biliyorsunuz? 

(Sınıf sessizce dinlemeye devam eder. Çünkü; genellikle yaşama böyle bakmamışlardır.) 

Cüceloğlu: Peki bir de tersini düşünelim, bu akşam eve döndüğünüzde, bu sabah evden çıkarken sağ salim 

bıraktıklarınızı sağ bulma garantiniz nedir? , Var mıdır böyle bir garanti? 

 

Bir Katılımcı: Yoktur Hocam. 

Cüceloğlu: Peki nereden biliyoruz az sonra telefonun çalmayacağını ve evdekilerden birinin az önce 

öldüğünün bize söylenmeyeceğini? 

(Katılımcılar burada rahatsız olmaya başlarlar) ve Bir Katılımcı: Hocam konuyu değiştirsek? 

Cüceloğlu: Ama en yalın ve açık gerçek üzerine konuşuyoruz, biraz daha devam edelim bence. Peki, acaba 

bunu dün gece bilseydiniz, yani evde akşam birlikte olduğunuz kişilerden birinin yarın ölüm günü olduğunu 

bilseydiniz,o zamanı aynı dün gece olduğu biçimde mi geçirirdiniz? Yoksa farklı şeyler mi yapardınız? 

Bir Katılımcı: Kesinlikle çok farklı geçerdi Hocam. 

Cüceloğlu: Şimdi sizden rica ediyorum, lütfen bir an arkanıza yaslanın,gözlerinizi kapatın ve bu sabah evden 

çıkarken evde bıraktıklarınızdan birinin gerçekten öleceğini düşünün, dün akşamınızı nasıl geçirirdiniz? Aynı 

iletişim mi olurdu? Onunla aynı konuları mı konuşurdunuz? Aynı konular, tartışma yada gerginlik yaratırmıydı 
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Yoksa önemsiz hale mi gelirdi? Bu sabah evden çıkarken, bu son görüşünüzde ona ne derdiniz? Onun boynuna 

sarılmakta tereddüt eder miydiniz? Çok sıkı sarılmaya mı, aynaya mı vakit ayırırdınız? Ona, yüreğinizin 

derininden gelen bir ‘Seni gerçekten çok seviyorum’ demeye ne gerek var diye düşünürmüydünüz. Onun ölecek 

olması sizin ona duyduğunuz sevgiyi yoğunlaştırmaz mıydı?  

(Burada bazı katılımcılar ağlıyordur. Belli ki dün akşam yaptıklarından bir kısmının ne kadar anlamsız olduğunu 

şimdi fark etmişlerdir) 

Cüceloğlu: Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz, acaba kaç tartışmamızı bu kadar gereksiz biçimlerde yapıyoruz, 

kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli, hangilerinde ‘Şimdi kalbini kırdım, ama 

zaman içinde ben ondan özür dilemesini bilirim’ diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz. 

Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı? 

 

 

Uzaydaki Hortlaklar 
 (New Scientist Dergisi, 17 Ağustos 2007) 

Çeviren : Esin Tezer 
Evren-içre’nin Gözlemcileri 

Hergün gördüğünüz ve kaya, sandalye olarak adlandırdığınız objelerin birdenbire ince havadan gözükme ihtimalleri 

nedir? Sürpriz bir şekilde, sıfır değil. Aslında, yeterli uzay ve zaman verildiğinde; bilinçli bir varlığın mikrosaniye 

zaman kadar bile olsa ortaya çıkması havsalaya sığan bir şey. 

Tamam, böylesine bir olay inanılmaz şekilde alışılmadık; fakat imkansız değil, en azından teoride olan bir şey. 

Fizikçiler böyle varsayımsal varlıkları, termodinamik ve istatiksel mekanikte öncü olan 19.yüzyıl Avusturyalı 

Fizikçisi Ludwig Boltzmann’dan sonra‘’Boltzman beyinleri” olarak adlandırdılar. Boltzmann, evrenin termal 

dalgalanmadan ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunu ortaya atmıştır. Onun çalışması, dalgalanma sonucu evreni gören, 

bilinçli bir varlığın ortaya çıkma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bunu hesaba kattığımızda ‘Boltzmann beyinleri’, 

ister istemez gerçek beyinler değil; kendiliğinden ortaya çıkabilen evrenin gözlemcileri için kullanılan mecazi bir 

terimdir. 

Bu fikir saçma gelebilir, fakat kozmolojistlere evren modelleriyle uğraşma ve bizim onun içerisindeki yerimiz 

konularında yardım ediyor. Kozmoloji, aslında bilimin en büyük kısmıdır. Biz insanların ‘Büyük Düzenin’ tipik, 

sıradan gözlemcileri olduğumuzu farzeder. Polonyalı astronom Nicolaus Copernicus’un Dünya’nın Güneşin 

yörüngesinde dönen bir kaya parçası olduğunu iddia ettiği 16.ncı yüzyıldan beri kozmosda benzersiz bir pozisyonda 

olan tahtımızdan aşağıya indirildik. Fiziğin kanunları evrenin diğer görünen kısmında olduğu gibi bizim etrafımızda 

da aynı şekilde gözükmektedir. Böylece aksini düşünmek için bir sebebimiz olmadıkça; kendine özgü olduğumuz 

fikrinin saygın bir yere konulduğunu farzetmeliyiz. Massachusetts, Tufts Üniversitesi’nden Alex Vilenkin, ” Bu 

varsayım, yaptığımız herşeyin temeli,” demektedir.”Eğer gözlemlerimizin gözlemcilere özgü olduğunu 

farzetmeseydik, hiçbirşeyi sonuçlandıramazdık.” 

Çünkü eğer kendine özgü değilsek, böylece ne görürsek görelim, bu bütünüyle evreni temsil eden değildir. Bundan 

dolayı, problem şuradadır: Bazı iyi tespit edilen kozmolojik modeller, gelecekteki trilyonlarca yıl içerisinde 

‘Boltzmann beyinlerinin’, bizim gibi ‘’alışılagelmiş, sıradan, evrim ve yaşam desteği çok uzun bir süreye dayanan 

gözlemcilere” sayıca üstün gelebilir şeklinde tahminlerde bulunmaktadırlar. Eğer bu doğruysa; o halde, evrenin 

yaşam süresi sonunda, biz değil –onlar- kendine özgü olanlar olabilir. Bu korkunç; çünkü modeller, onların 
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kozmosunun görünümünün dikkat çekici bir şekilde bizimkinden daha farklı olduğunu iddia etmektedir. Vilenkin ve 

diğerleri, ‘Boltzmann beyinlerinin’ ne kadar alışılagelmiş olabileceklerini ve onları uzaklaştırmanın bir yolunun olup 

olmadığını veya en azından bizlere sayıca üstün gelmelerini durdurmanın bir yolunu bulmayı deniyorlar. Gerçekten 

de ‘Boltzmann beyinleri’ problemi, kozmolojistleri evrenin temeli hakkındaki en önemli varsayımlarla tekrar 

uğraşmaları için zorlamaktadır. Ya kozmosun ‘’açılan” beyinlerinin önüne geçmek için alışılagelmiş gözlemcileri 

yeterli olarak nasıl ürettiğini açıklamalılar ya da biz fikirlerimizin yanlış olduğunu ve evrenin en son kaderinin 

düşündüğümüzden daha çabuk olduğunu kabul etmeliyiz. 

strofizikçiler evrenin genişlemesinin pekçoklarının tahmin ettiği gibi yavaşlamaktan çok sürat kazandığını 

keşfettiklerinde; 1990’lı yılların sonlarında ‘Boltzmann beyinleri’ yüzünü ortaya çıkarmıştır. ‘’Kara enerjinin” 

onlarca yıldır bilinmiş olmasının mümkün açıklaması; boş uzayın doğasında var olan bu itici enerjinin uzayı 

genişleterek ve maddeyi ayrı bir tarafa zorlayarak tutabilmesindendir. Bu etki değişik isimlerle devam eder- 

Kozmolojik sabit enerji veya Vakum enerjisi. Neden varolduğu ise, fizikteki en büyük gizemlerden biridir. 

Kaynağı ne olursa olsun, vakum enerjisi aktiftir ve her zaman ince bir şekilde yükselip alçalır- zaman zaman 

parçacıklara ve maddeye dönüştürmeye yeterlidir. Bir foton burada açılabilir, bir atom da burada açılabilir.  

Obje ne kadar daha büyük ve karmaşık olursa, görünmesi o kadar az olur. Bekleyin, ‘Boltzmann beyni 

açılabilir’. (“Küçük beyinler neden yapıldı” yazısına bakın.) Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden kuramcı 

Andrei Linde, “Bu bir mucizeye benziyor” demiştir. “Olması tamamen mümkün olmayan değil, fakat aşırı derecede 

umulmayan bir mucize”. 

Bir ‘Boltzmann beyni’ o kadar olasılığı bulunmayan bir şeydir ki; doğruyu söylemek gerekirse, evrenimizin 13.7 

milyar yıllık tarihinde bir tanesinin bile gözükme fırsatı yoktur. Fakat evrenimizdeki hızlandırıcı genişleme faktörü ve 

resim değişmektedir. Bu, vakumda devam eden dalgalanmalarla son derece uzun bir süre kadar devam edecek olan 

geniş bir alana işaret etmektedir. Sıradan yaratıklar için soğuk, karanlık ve yaşanılması zor olan fakat ‘Boltzmann 

beyinleri’ için etraflarında boş alan görecekleri mükemmel bir üreme alanıdır burası. “Beyinler ve daha oluşmamış 

olanlar bu vakumdan çok düşük bir hızda açılacaktır, fakat çok uzun bir zaman içerisinde,” demektedir Vilenkin. 

Eğer öyleyse, evren bizim gibi sıradan ve tuhaf ‘Boltzmann beyinleri’ gibi iki türlü gözlemciler üretebiliyorsa; 

kozmolojistler bir soruna sahip demektir. Kendimize özgü olduğumuz sanısını koruyabilmek için; evren modellerinin 

‘Boltzmann beyinlerinin’ bizden sayıca fazla gelmesine izin vermediklerini göstermeye ihtiyaçları vardır. 

Hangi tip gözlemcinin daha alışılagelmiş,sıradan olduğunu nasıl çözüyoruz? Kozmolojistlerin evrenimizin en iyi 

açıklaması olarak saydığı şişme teorisini göz önünde tutun. ( New Scientist , 3 Mart, s.33) . Linde ve Vilenkin 

tarafından kısmen 1980’lerde geliştirilen şişme teorisi; Big Bang’den (Evrenimizin varoluşundan) hemen sonra 

evrenimizin aşırı derecede ve çok hızlı olarak genişlediğini, şişmenin son derece ‘’düz, yüzeyinde girinti, çıkıntı 

olmayan” ve homojen olduğunu, fakat; erken devresinde yıldızları ve galaksileri beraber biçimlendirmek için 

maddenin kümelenmesine izin verecek kadar tümsekli şekilde oluştuğunu söylemektedir. 

Pek çok kozmolojist, ‘başı, sonu olmayan bu ebedi şişme teorisini’, yani şişmenin evrenin belirli noktalarında devam 

ettiğinin fikrini kabul etmektedirler. Bu resimde arka planda, yeni ‘’cep evrenlerden” dışarı çıkan, sürekli gelişip 

muazzam şekilde genişleyen uzay vardır. Bu evrenlerin bazıları tıpkı bizimki gibi patlayıcı büyümenin kısa devresine 

girip daha sonra da sakinleşirler. Diğerleri ise, fiziğin farklı,çılgın kanunlarına sahip olabilirler. Bu ‘’evreniçre” 

senaryoda, ‘’cep evrenler” son derece geniş bir şekilde büyüyebilirler ve sınırsız sayıda yıldızları, planetleri ve 

alışılagelmiş,sıradan gözlemcilere sayıca üstün gelebilen Boltzmann beyinlerini de kapsarlar. 

Bu sınırsızlıkları hafifleştirmek için, araştırmacılar her bir gözlemcinin varolma olasılığını çözmeye çalışıyorlar. 

Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi’nden Raphael Bousso, ‘’ Böyle senaryolardaki olasılıkların hesaplanması 

http://www.newscientist.com/channel/fundamentals/mg19526171.100-spooks-in-space.html#bx261711B1
http://space.newscientist.com/article/mg19325931.400-inside-inflation-after-the-big-bang.html
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sorusuyla uğraşıyoruz.” “Sonsuz sayıda kabarcıklar üretiyorsunuz ve herbiri de son derece geniş. Bu nedenle, 

sonsuzları karşılaştırmanın bir yolunu bulmalısınız. ‘Boltzmann beyinleri’, bu tip kozmolojiyi doğru düşünmeyi 

çözmemize yardımcı olan sınırlamalardan sadece bir tanesidir.” 

En radikal çözüm Kanada Edmonton, Alberta Üniversitesi’ndeki Don Page’den gelmiştir. O, ‘Boltzmann beyinleri’ 

hakim olmadan once evrenimizin kendi kendini imha eden bir mekanizmayla yaratılmış olması gerektiğini iddia 

etmektedir. www.arxiv.org/abs/hep-th/0610079 ). 

“Evrenimiz Boltzmann beyinleri hakim olabilmeden önce kendi kendini imha eden bir mekanizmaya sahip olmalı. 

Bu nasıl olabilir? Boltzmann beyinlerini oluşturan vakum enerjisinin quantum dalgalanmalarına sahip olması gibi, 

enerji salınabilir ve daha yüksek veya alçak düzeye doğru azalabilir. Başı ve sonu olmayan bu ebedi şişmede, bir 

‘’cep evrenin” başlaması böyledir. Azalma küçücük bir noktadan başlar ve muazzam derecedeki enerji miktarını 

neredeyse bir ışık hızında dışarıya doğru genişletip bir baloncuk yaratarak serbest bırakır. ( New Scientist , 12 Mart 

2005, s. 29) . Bu ateşin baloncuğu, kozmosdaki bütün yapıyla beraber bizi mahvedip, yok edebilir. Page, “Bu, evreni 

bildiğimiz şekilde imha edebilir,” demektedir. 

Böyle bir bozulma evrenin yaşlanarak ‘Boltzmann beyinlerinin’ eline geçmesinden koruyup, bir kozmik sıfırlama 

butonu gibi davranabilir. Page, bunun evrenimizin üzerinde çalışması için, 20 milyar sene içerisinde olması 

gerektiğini söylemektedir. Eğer daha uzun bir süre beklenirse, evrenimiz o kadar hızlı genişleyecektir ki; bu şekildeki 

bozulma baloncukları asla birbirine yetişemeyecektir. Orijinal evrenin parçaları ‘Boltzmann beyinlerini’ sonsuza 

kadar meydana getirip, öylece kalacaktır. Bu torunlarımızın kaygılanacağı birşey olmasa da; zaman çerçevesi 

çoğunun beklediğinden daha kısadır. 

Diğer araştırmacılar, daha geniş bir görüşe sahip olmanın ‘Boltzmann beyinlerinin’ evrenimizi böylesine hassas bir 

yaşta kendi kendine imha etmesini zorunlu kılmaktan uzaklaştırabileceğini söylemektedir. Evreniçre, iddia ettikleri 

gibi, bizim gibi sonsuz sayıdaki düzenli gözlemcileri yavaş yavaş geliştirmektedir. Tek problem, sonsuz sayıdaki 

‘Boltzmann beyinlerinin’ de açılmasıdır. Her nasılsa, her sonsuzluk eşit değildir. Kimin yarışı kazandığını bulmak 

için, fizikçiler gözlemcileri saymaya başlamışlardır. Linde, ‘’Bu insanların kavga etmeyi durdurduğu yer,” 

demektedir. 

‘’Cepleri” seçmek 

Linde’nin yaklaşımı; çoklu cep evrenlere yatay olarak bakmakta ve herhangi verilen bir zamanda gözlemcilerin 

sayısını uzayın kati biriminde saymaktadır. Bu resimde, pek çok evrenler bizim gibi olan yaratıkları kısa süre için 

destekleyebilir, fakat uzun bir zaman geçtiğinde ‘Boltzmann beyinlerine’ neden olurlar. Linde, her nasılsa, yeni 

evrenler hep sonsuz şişmeden yaratıldıkları için, ‘’verilen herhangi bir zamandaki gözlemcileri topladığınızda 

alışılagelmiş olanlar her zaman Boltzmann beyinlerine sayıca daha üstün gelecektir, çünkü ortada onlardan sürekli bir 

tedarik olmaktadır”, demektedir. (Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi, DOI: 10.1088/1475-7516/2007/01/022) 

. “Bu ölçüyü kullanırsanız, ‘Boltzmann beyinleriyle’ olan birbirine zıt düşünceler ortaya çıkmaz.” 

Vilenkin sonsuz şişmeye dayanarak ve gözlemcileri saymak için kullanılan farklı metodları da kullanarak kendi 

çözümünü yaratmıştır. Yeni ‘’cep evrenlerin”, ‘Boltzmann beyinlerinin’ açılmasının olasılığıyla şekillenmesini 

karşılaştırmaktadır. Hesaplamalarına göre de, düzenli gözlemciler ‘Boltzmann beyinlerinden’ daha hızlı meydana 

çıkmaktalardır. (Yüksek Enerji Fiziği Dergisi, DOI: 10.1088/1126-6708/2007/01/092) . 

Diğer fizikçiler herhangi bir kişinin sonsuz şişme modelleri ardındaki varsayımları evren içre evrenler üzerinde 

hesaplamalarını yeteri kadar doğrulayabilecekleri konusunda ikna olmamışlardır, böylece de ‘Boltzmann beyinleri’ 

http://www.arxiv.org/abs/hep-th/0610079
http://www.newscientist.com/channel/fundamentals/mg18524901.500-the-bubble-that-ate-the-universe.html
http://www.newscientist.com/channel/fundamentals/mg18524901.500-the-bubble-that-ate-the-universe.html
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problemini çözümlemek için bu modelleri kullanmada temkinli davranmaktadırlar. Page, bu çözümlerin ‘’sayısız 

numaraların oranlarını almanın belirsizliğinin” zorluğunu çektiğini iddia etmektedir. 

Bousso daha da ileri gidiyor. O, evreniçreyi gözden geçirmenin prensipte bile mümkün olmadığını söylemektedir. 

Evrenimiz gibi olan bir evrende, bir gözlemcinin görebileceğinden çok daha fazlası vardır. Çünkü bu, gözlemcilerin 

ışığın hızından ve herhangi bir sinyalden daha hızlı gidememeleridir. Bousso, evreniçre evrenleri saymayı 

denemektense; sınırlı bakış açısına bağlanmayı tavsiye etmektedir. “Teorilerimizi herhangi mümkün bir tarihi 

tanımlayan şekilde yapalım, fakat hepsine de ‘Tanrı-gözünde’ bir bakışa göreymiş gibi davranmayalım” 

demektedir.Bousso’nun yaklaşımını ele almak; Page’in teklifinde de olduğu gibi, yalnızca evren bildiğimiz gibi kendi 

kendini imha ederse ‘Boltzmann beyin’ problemini çözermiş gibi görünmektedir.Page’in çalışmasına karşı, Bousso 

uzayın daha küçük bir bölgesine, gözlemcinin verilen görüşün içerisindeki miktarına bakmaktadır. Bu, ‘Boltzmann 

beyinlerinin’ açılmasına daha az bir zamana izin verse de, ‘Boltzmann beyinleri’ dağılmadan kısa bir zaman sonra 

hükmetmeyecek olsa da, evren kendi kendini imha etmeden önce çok daha uzun bir zaman dayanabilir. Bousso; ” 

Boltzmann beyinlerinin kazanabilmesi için tek yolun, vakumun daha fazla dayanması olabileceğini, böylece de 

‘Boltzmann beyinlerinin’ belirebileceğini,” söylemektedir.”Bu bir kere meydana gelecek zaman bile delicesine uzun 

bir zaman ”, demektedir. Evren hayret verici bir uzun zamandan sonra imha olsa bile( 10’un üssü 10 20 yıl kadar), bu 

Boltzmann beyinlerinin yönetimi ele geçirmelerini hâlâ önleyebilir. 

Öyleyse hangi yol doğru? Ve, uzaklaştırılan Boltzmann beyinleri sonuçta bize evren hakkında ne anlatabilir? Ortada 

bir görüşbirliği henüz yok ve deneyler bu tasarıları test edemezler. Page, evreniçre’yi kavramaya sıra geldiğinde biz 

hâlâ ‘’ormandaki bebekleriz” tabirini kullanmaktadır. Şu ana kadarki potansiyel problemi belirtmekten memnundur. 

Halbuki, ‘Boltzmann beyinleri’ evreniçre’deki hangi hesaplama olasılıklarının doğru veya yanlış olacağını 

belirtebilirler. Vilenkin herhangi bir uygun metod ‘’ düzenli gözlemcilerin anormal şeylere karşı yendiği cevabını 

vermelidir” demektedir. Linde de buna benzer bir bakış açısına sahiptir.”Eğer şişme kozmolojisindeki herhangibir 

olasılık ölçümünü ileri sürersek ve bu da bizi Boltzmann beyin problemine yöneltirse, öyleyse bu birşeyi yanlış 

yaptığımızı öğrenmenin diğer bir yoludur,” demektedir. 

Aksine, eğer Boltzmann beyinlerini saymak için olan metod farklı bir problem için de birşeyin içyüzünü kavramayı 

sağlayacaksa; bu onun doğru yolda olduğunu gösteren bir işaret olabilir. Bousso ve çalışma arkadaşları, şimdilerde, 

çalışma girişimlerini verilen bir görüş içerisinde tipik bir gözlemcinin ölçebildiği kadar vakum enerjisinin gücünü 

hesaplamaya kadar genişlettiler. Bu enerjinin yoğunluğunu tahmin etmedeki daha önceki metodlar gözlemlenmiş 

değerin 10, 1000, veya hatta pek çok milyar katsayısından daha fazla sonuçlar vermiştir. Bousso’nun sonucu 

ölçümlenen değere çok daha yakın olanıdır. www.arxiv.org/abs/hep-th/0702115 ). Bousso,”Cevabın ne olacağını 

bilmiyorduk. Fakat muazzam düzelmeye bizi yönlendirdi,” demektedir. 

Öyleyse Boltzmann beyinlerinin bilmecesini çözmek, kozmolojistlere kendimize özgü olduğumuzu varsaymaya 

devam etmeleri için sadece onların tehditini ortadan kaldırmaktan daha fazlasını yapabilir. Bu, evrenin yabancılığını 

anlatmakta yeterli olmayan evren modellerini elemekte de bize yardımcı olabilir. Ve sonra da; astronomik 

garipliklere rağmen; aslında, hepimizin ‘Boltzmann beyinleri’ olabileceğimiz heyecan verici olasılığı yatar… 

Mason Inman; Massachusetts, Boston’dan bir bilim yazarıdır. 

(New Scientist dergisinin 2617 no’lu, 17 Ağustos 2007 tarihli sayısından, sayfa 26-29) 

‘‘Küçük beyinler neden yapıldı? ‘’ 

Boş uzay, vakum enerjisi olarak bilinen itici bir kuvveti kapsamaktadır. Bu itici kuvvet sonunda parçacıkları, 

atomları ve hatta, teoride de bilinçli varlıkları yaratmaktadır. Varsayımsal ‘Boltzmann beyinleri’- yani 

etraflarındaki uzayın kendiliğinden oluşan gözlemcileri- evrendeki yerimizle boy ölçüşmektedir. 

http://www.arxiv.org/abs/hep-th/0702115
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Bunlar tam olarak ne olabilir? Teoride, neredeyse herhangi bir şekli alabilirler, fakat ne kadar geniş ve karmaşık 

olurlarsa; olasılık ve kuantum mekaniği kanunlarına göre ortaya çıkıp, gözükmeleri de o kadar az bir ihtimal 

olabilir.Onlar dış uzayda gözyuvarlarıyla gezen bedensiz beyinler olabilirler. Onlar, uzay elbisesi giymiş ve oksijen 

tankıyla donatılmış olarak bir bütün bedenden meydana gelmiş de olabilirler. Onlar insan beyinleri, hayvan 

beyinleri veya akıllı uzaylı gazdan yapılmış türler olabilirler. Önemli olan şey; araştırmacılar hangi tanıma 

katılırlarsa katılsınlar, onları bilinçli olarak nitelemeleridir. Onların gerçek bir beyin olmaya bile ihtiyaçları 

yoktur. Örneğin, eğer bilgisayarlar bilinçli olarak nitelendirilecek kadar karmaşıksa, onlar da bilinçli olarak 

nitelendirilebilirler. Bilgisayar çipleri geniş miktarlardaki işlemden geçirme gücünü küçücük bir alana 

paketlerken, silikon temelli ‘Boltzmann beyinleri’ ise biyolojik beyinlerden çok daha küçüktür. Eğer böyleyse, bu 

bilinçli bilgisayarların vakumdan biyolojik varlıklardan muhtemelen daha fazla şekilde ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Bu da evrene egemen olanların onlar olabileceği manasına gelebilir. 

 

“Karnımızdaki Beyni” Biliyor muydunuz? 
 

Karın boşluğu, vücudun merkezinde, başlı başına bir evren. Araştırmacıların, uzun yıllar gerekli ilgiyi  

göstermediği bağırsaklar, ikinci beynimiz tarafından yönetiliyor. 

 

 

 

Sindirim organımız, omurilikden çok daha fazla sinir hücresine sahiptir. Bu organımız, 100 milyon sinir 

hücresi ile çevrilidir. 

Enterik(bağırsaklara ait) sinir sistemi olarak adlandırılan bu örgü, giderek daha çok bilim adamını 

heyecanlandırıyor. Birçok uzmana göre; karın bölgesi, kafatasında bulunan merkezin devamıdır. 

KARNIMIZDAKİ BEYNİN SİNYALLERİ 

Karnımızdaki beyin, serotonin gibi, ruh halimizi belirleyen nörotransmitterleri üretiyor ve psiko-aktif maddelere 

tepki veriyor. Karın, özerk çalışmaktadır. Karın beyninin, beyne gönderdiği sinyaller, beyinden alınandan daha 

fazladır. Karın, hastalanıp, kendine özgü nevrozlar geliştirebiliyor. Karın, hissediyor, düşünüyor ve hatırlıyor. 

Sezgisel kararlarımızı, bu içsesi dinleyerek alıyoruz.. 

Dünya üzerindeki tüm kültürlerde duyguların, bedenimizin merkezinde oluştuğu ifade edilmektedir. Bir zorluğu 

aşarken, göbek çatlatmak, sevinçten göbek atmak, sinirin mideye vurması, açlıktan karnın zil çalması ya 

da dünyayla göbek bağı vb. deyişler bu yüzden olsa gerektir. 

İçsesimizin fısıltılarını, beynimizin kabullenmesi, karnın, beyne üstün gelmesi anlamına gelmiyor. En 

azındanbeynimizin dışında, başka bir merkezin olduğu söylenebilir. Karnın, ne kadar önemli olduğunu, bilim de 

doğrulamaya başladı. Bağırsaklar, gerçekten hayatın önemli sırlarını barındırıyor. 

ZEKİCE İŞLEYEN SİNDİRİM SİSTEMİ 

Bağırsaklar, zekice işleyen sindirim sistemiyle, sürekli hareket halindedir. 

New York’taki Columbia Üniversitesi’nde görevli nörobilimci, anatomi ve hücre biyolojisi uzmanı Prof. Dr. Michael 

Gershon, 1998 yılında “The Second Brain” adlı kitabı yayımladı. 
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Yazarın çığır açan bu kitabına göre; karnımızda, ikinci birbeyin bulunuyor. İkinci beyin, asıl beynin bir kopyası. 

Hücre tipleri, etken maddeler ve reseptörleri aynı. 

Karın bölgesinde, bu kadar çok sinir hücresinin bulunması, bilim adamlarını, bu organı araştırmaya yönlendirdi. 

Londra Üniversitesi’nden Emeritüs Prof. Dr. David Wingate, bu alanın öncülerden 

ve nörogastroenteroloji kavramını keşfedenlerden. Prof. Dr. David Wingate: 

“Uzun zaman bağırsaklara, basit refleksleri olan bir organgözüyle baktık. Kimsenin aklına, sinir liflerini saymak 

gelmedi” diyor. 

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nden, fizyoloji profesörü ve nörogastroenteroloji uzmanı Emeran Mayer 

ise, şöyle diyor: 

“KARINDAKİ BEYİN”: ŞAŞIRTICI 

“Bundan birkaç yıl önce, psikolojik durum ve karındaki ikinci beyin arasındaki ilişkiden bahsetseydim, 

meslektaşlarım benimle alay ederdi.” 

Flinders Üniversitesi’nde görevli, Avustralyalı araştırmacı Marcello Costa, başta kendisinin de inanmadığını 

anlatıyor. Herkesin hemfikir olduğu konu ise şu: 

“Beyin haricinde, en çok sinir hücresinin bulunduğu organ olan bağırsaklar; sindirim işleminden daha fazlasını 

yapıyor. Kaldı ki tek başına sindirim işlemi bile oldukça karmaşık bir iştir. İkinci beyin, hem vücut hem 

de ruhun hayatta kalmasını sağlıyor. Kendisi, psikolojimiz üzerinde belirleyici olan serotonin, dopamin, 

opiatlar gibi, psiko-aktif maddelerin kaynağı. Hatta, valium gibi etkili ilaçların, teskin edici özelliklerini 

kazandıran benzodiazepin gibi kimyasallar bile burada üretiliyor. Kısacası karın, beyni pek çok şekildebesliyor.” 

Kaynak: Hania Luczak, “Arzın Merkezinden Sinyaller”, geodergi.com, Şubat 2008. 

 

Arılarla Gelen Şifa 
12 yıldır MS hastası olan ve yatağa bağımlı yaşayan bir kadına arı sokması tedavisi uygulandı ve hasta artık yürüyor. 
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İngiltere’de yaşayan ve 12 yıldır MS hastası olan 45 yaşındaki Sami Chugg adlı kadın, hastalığı dayanılmaz boyutlara 

gelince Çin’de çok uzun yıllar öncesine dayanan ve arıların sokmasına dayanan bir yöntemi denemeye karar verdi. 

Bu tedavi süresi boyunca kadının bel bölgesindeki belli noktalara canlı arılar yerleştirildi ve kadını sokmasına izin 

verildi. 

  

  

 

1500 ARI ÇALIŞTI 

Chugg’ı tedavinin sürdüğü 18 ay boyunca haftada iki kez, toplam bin 500 arı soktu. 

Çoğu kişi için bir arı tarafından sokulmanın dehşet verici olabileceğini belirten Chugg, “arılara çok şey borçluyum, 

sağlığımı onlar sayesinde yeniden kazandım” dedi. 

Akupunktura çok benzeyen tedavide, akupunktur iğneleri yerine arının iğneleri kullanılıyor. Ana tedavi doğal bir ilaç 

olarak görülen arıdan gelen toksin. 

Arı terapisi, romatizma ve eklem iltihabı gibi sorunlar yaşayan hastalarda gözle görünür etki yapıyor. Arının zehri 

kan dolaşımını hızlandırıyor, ağrıyı dindiriyor ve iltihabı yok ediyor. 

HASTALARIN YÜZDE 90’I TAMAMEN İYİLEŞİYOR 

Doktor, arıları cımbızla tek tek sorunlu bölgeye yerleştiriyor. Arı içgüdüsel olarak yerleştirildiği noktayı sokuyor ve 

ölüyor. İğne ve zehir, vücutta bir süre bekletiliyor. Çin’de 3 bin yıl öncesine dayanan bu tedavi yöntemi günümüzde 

de kullanılıyor. Çinli doktorlar hastaların yüzde 90’ının tamamen iyileştiğini belirtiyor. 

 

Karakter Kodu 
Son yıllarda bilim insanları, insanların ruh halleri ve ruhsal bozukluklarından yola çıkarak, endişe-vesvese, aşırı 

merak, dikkat dağınıklığı, şiddet gibi bazı genetik tuhaflıklar ya da bozuklukların genetiğini saptama ve bu genlerin 

insanın karakterini şekillendirdiğine dair yaptıkları çalışmalarda ilginç sonuçlara ulaşmışlardır. Özellikle endişe-

vesvese ve duygusal geçişler kısmi olarak beynin seratonin (karaciğer salgısı olan uyku, düşünme ve ruhsal durum 

gibi pek çok fonksiyonu etkiyeleyen kimyasal bir iletkendir) seviyesini etkileyen bir gende bulunmaktadır.Yakın 

zamandaki bir çalışma ile sadece bu genin endişe-vesveseye bağlı kişilik yapılarına etkisi olduğu bulunmamış, ayrıca 

bu endişe-vesvese genin üzerindeki etkilerin beyinden kaynaklandığını da tespit ediyorlar. 
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Bilim insanları, ruhsal bozuklukların hücrelerdeki seratonin sinyalinden kaynaklandığını düşünmekteler. Bu süreçteki 

anahtar rolü, nöronlar, snapslar arasındaki alandan aldığı seratonin molekülünün (protein) yine nöronlara geri 

pompalayan seratonin taşıyıcısı olduğu düşünülmektedir. 1980lerde ve 1990larda da yapılan bu yöndeki pek çok 

araştırmalarla da depresyon ve belirgin endişe-vesvese durumlarında seratonin taşıyıcısının normalin daha altında ya 

da daha az seratonin pompalanmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. 

Bu yöndeki çalışmalar, Lesch Wuerzburg Üniversitesi klinik psikiyatristi Klaus-Peter Lesch ve National Institute of 

Mental Health ile National Cancer Institute’daki melektaşlarını genetik değişimlerin ya da moleküler yansımanın 

seratonin taşıyıcısının kişilerdeki olası depresyona kadar uzanabilecek endişe-vesvese seviyesindeki etkilerinde etkin 

rol oynayabileceğinden yola çıkarak bir çalışma yaparlar. 

Lesch ve meslektaşları endişe-vesvese ile ilgili genle ilgili şunu tespit ederler; gen uzun ve kısa şeklinde iki boya 

sahiptir. Bunlardan uzun olan gen, kısa olanına göre nöronun daha fazla seratonin taşıcısı üretmesine yol açmaktadır. 

Bunradan yola çıkarak, 505 kişiye uygulanan ensişe-veseveseye dayalı testte, kısa seratonin taşıyıcı gene sahip olan 

kişiler uzun boy seratonin taşıyıcı genine sahip olanlara göre daha yüksek bir sonuç elde etmişlerdir. Yani endişe-

vesevese durumları çok daha fazla gözükmektedir. Bu deneyle birlikte ortaya çıkan; kısa seratonin taşıyıcı geni 

amigdaladaki (beyindeki korku ve endişenin merkezi) aktivitenin artmasını sağlamaktadır. 

2002 yılında National Institute of Mental Health’de çalışan Ahmad R. Hariri ve meslektaşları, 28 sağlıklı gönüllülerle 

bir deney gerçekleştirmiştir. Deneyde gönüllülere kızgın ya da sinirli ya da ifadesiz- nötr yüz ifadeleri gösterip, 

beyinleri bilgisayar ortamında incelenmiştir.Çıkan sonuç; en az bir kopya kısa seratonin taşıyıcı genine sahip olan 14 

gönüllünün duygusal olan ifadeler gösterildiğinde amigdalalarında canlama-aktivasyon gözlenmiştir. 

2004 yılında yapılan Uppsala Üniversitesi psikologlarından Thomas Furmark’ın gerçekleştirdiği çalışma da bu fikri 

destekler niteliktedir; sosyal fobiye sahip olan hastalar kısa seratonin taşıyıcı genine sahip olup, topluluk önünde 

konuşma yaptıklarında amigdalarında uzun seratonin taşıyıcı genine sahip olanlara göre daha fazla aktivite olduğu 

gözlenmiştir. 

Bu makaleyi yazan Stonoy Brook Üniversitesi psikoloğu Turhan Canlı, Lesch ve pek çok meslektaşı ile Hariri’nin de 

çalışmasından yola çıkarak, yaptıkları bir çalışmayı 2005 senesinde açıklamışlardır: 41 kişinin negatif-nötr-pozitif 

sözler duyduklarında amigdala ve beyinlerinin diğer bölgelerindeki aktivasyonlarını incelerler. En az bir kısa 

seratonin taşıyıcı genine sahip olan kişiler iki uzun seratonin taşıyıcı genine sahip olanlara göre, amigdalalarında çok 

daha yüksek aktivasyon olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, kısa seratonin taşıyıcı genine sahip olanların beyinlerindeki 

diğer bölgelerde pozitif uyarıcılara karşı çok daha fazla nöron aktivitesi oluşmaktadır. 

(www. SciAmMind.com Şubat/Mart 2008 sayısından AylinER tarafından çevrilmiştir.) 

Bu da göstermektedir ki; duygusal beyinin amigdala ve diğer kısımları kısa seratonin taşıyıcı genine sahip olanlarda 

doğal olarak daha etkindir. Burdan yola çıkılarak belki de korku- endişe-vesvese ve depresyon gibi pek çok ruhsal 

bozukluğun nedeni sadece çevre koşulları ve yetiştirilme şekilleri değil genetik aktarımdır. Yani kişinin hafızasındaki 

korku ve endişe ve pek çok ruhsal bozuklukların genetik yolla nesillere aktarılması, birimin karakterinin şekillenmesi 

ve o şekillenmeye bağlı olarak da oluşan düşünce ve davranışlar… Kısacası bu makale bana göre “genetik hafıza”nın 

nasıl oluştuğunu anlamamıza imkan sağlayan önemli bilimsel çalışmalar demetini bize sunmakta. 
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Asimetri 
Vücudumuzdaki Kusursuz Düzen: Asimetri 

İç organlarımızdaki asimetrinin kaynağının ne olduğu konusunda bilim adamları uzun yıllardan beri araştırmalar 

yapmaktadır. Bu bilim adamlarından biri de 2004 yılından beri araştırma yapan Nice-Sophia Üniversitesi Gelişim 

Biyolojisi ve Kanser Araştırma Enstitüsü Başkanı Stephane Noselli’dir. Stephane Noselli araştırmalarının sonucunda 

embriyonun birkaç hücresinin yüzeyindeki küçük kirpiklerin bu organizasyonu gerçekleştirdiği sonucuna varmıştır.  

 

Peki kirpikli hücreler gelişimin hangi aşamasında ve nasıl devreye girerler? 

Vücudumuzdaki Hayati Organların Oluşumu Küçük Bir Düğümle Başlar 

Embriyonun gelişiminin en erken evresi olan gastrülasyon döneminde (ilk iki hafta), bebeğin vücudunun karın 

bölgesini oluşturacak bölümde geçici küçük bir çöküntü oluşur. Bu çöküntünün bulunduğu kısımda son derece sıkışık 

bir biçimde yaklaşık olarak 200 – 300 kadar kirpikle donanmış hücrenin yığılmasıyla bir yumru meydana gelir. 

“Hensen düğümü” adı verilen bu hücre yığını başlangıçta simetrik olan ve sırtın, karnın, başın, ayakların neye 

dönüşeceğine adeta “karar veren” embriyonun simetrik özelliğini bozmaya başlar. Burada ilginç olan özellik, düğümü 

oluşturan kirpikli hücrelerin moleküler yapısının klasik hücrelerin tersine saatin akrep ve yelkovanı doğrultusunda 

dönmeleridir. 

Embriyoyu Asimetrik Kılmak İçin Gönderilen Gizemli Sinyal 

Düğümü oluşturan kirpikle donanmış hücrelerin hepsi saatin akrep ve yelkovanı yönünde aynı doğrultuda, sola doğru 

hareket ederler. Bu ilginç olgu bilim adamları tarafından “düğümlü akım” olarak adlandırılır. İşte kirpiklerin 

dönerken meydana getirdikleri bu akım embriyoyu asimetrik kılmak amacıyla soluna gizemli bir sinyal gönderir. 

Burada durup düşünmek gerekir, bu sinyali gönderen kimdir? Niye düğümü oluşturan kirpikli hücrelerin moleküler 

yapısı klasik hücrelerden farklıdır? Bilim adamları bu sürecin oluşumunu izleyebilmekte fakat hücreleri bu şekilde 

davranmaya iten nedeni açıklayamamaktadır. Oysa bu sorunun cevabı çok açıktır. Çünkü tüm bu oluşum aşamaları 

gökleri ve yeri örnek edinmeksizin yaratan ve insanı yaratmaya bir damla sudan başlayan Allah’ın üstün yaratışının 

eseridir. Konuyla ilgili bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmiştir: 

“İnsan, Bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu?…” (Yasin Suresi, 77) 
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Kabarcıkların Yolculuğu 

Kirpikli hücrelerin hareketi içinde bulundukları sıvıyı karıştırıp embriyonun soluna iter. Böylece doku farklılaşması 

ve gelişiminde etkili olan morfojen (doku farklılaşmasında ve gelişiminde etkili öğe) moleküllerin bir noktada 

yoğunlaşmasını sağlar. Çok kısa sürede gerçekleşen bu olay aslında son derece kompleks olan dört aşamada 

gerçekleşir: 

Kabarcıkların meydana gelmesi: Düğüm hücreleri, organların konumunda rol oynayan morfojen kabarcıkları 

serbest bırakırlar. 

Kirpiklerin harekete geçmesi: Bir saatin akrep ve yelkovanı doğrultusunda dönen kirpikler kabarcıkları sola iterler. 

Kabarcıkların solda birikmesi: Kabarcıklar solda birikerek kirpiklerin karşısında patlar ve morfojenleri salıverirler. 

Simetrinin kırılması: Morfojenler hücre içinde asimetriye yol açan bir dizi olayı tetikler. 

İşte kabarcıkların bu yolculuğunun sonunda göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zamanda kirpikler kalbi 

vücudumuzun solundaki yerine yerleştirir. Daha sonra ise nöronlara (sinir hücreleri) yer değiştirtmek, solunum 

yollarını artıklardan temizlemek ve spermlerin hareketini sağlamak gibi diğer yaşamsal işlevleri yerine getirmek 

üzere başka kirpikli hücreler devreye girer. 

Dış görünümümüzde muhteşem bir simetri söz konusuyken iç organlarımızın dizilişinde bir asimetri dikkati çeker. 

Hatta akciğer gibi çift organların bile sağı ile solu arasında morfolojik (biçimsel) farklılıklar görülür. Nitekim sağ 

akciğerde üç lob ve sol akciğerde iki lob vardır. Bağırsak da sürekli aynı yönde dolandığından yanaldır. Kuşkusuz bu 

durum Yüce Allah’ın hikmetli yaratışının her şeyi bir düzen içinde evirip-çevirdiğinin apaçık bir kanıtıdır. Konuyla 

ilgili bir Kuran ayeti şöyledir: 

“Gökten yere her işi O evirip düzene koyar…” (Secde suresi, 5) 

Vücudumuzdaki Asimetri Yüce Allah’ın Hikmetli Yaratışının Bir Delilidir 

Bedenimizi oluşturan yaklaşık 100 trilyon hücrenin tamamı, annenin yumurta hücresi ile babanın sperm hücresinin 

birleşimiyle oluşan tek bir hücreden çoğalarak meydana gelmişlerdir. Tek bir hücrenin önce bölünüp çoğalması, 

ardından aynı tür hücrelerin bir araya gelerek kemikleri, sinirleri, karaciğeri, midemizin iç yapısını, derimizi, 

gözümüzün kornea tabakasını oluşturması elbette büyük bir mucizedir. Fakat mucize bununla bitmez. Organları 

oluşturan hücrelerin her biri vücudumuzda bulunmaları gereken yeri “bilirler”. Bu nedenle her insanın gözü, kulağı, 

kalbi, midesi, karaciğeri aynı yerdedir. Fakat bilinci olmayan bir hücrenin vücudun parçalarını oluşturmak için 

gitmesi gereken yeri “kendi kendine bilebilmesi” mümkün müdür? Peki, embriyo gelişim aşamalarında vücudun 

diğer taraflarındaki simetrik yapısını, iç organlar söz konusu olduğunda neden asimetriye dönüştürmektedir? Aslında 

bu soruların tek bir cevabı vardır. İnsanı kusursuzca yaratan, sonsuz kudretine, tüm evreni sarıp kuşatan sınırsız ilmi 

ve üstün aklına bir kez daha şahit olduğumuz Yüce Allah, iç organlarımızda asimetrik bir oluşum yaratırken aslında 

ince hesaplara dayalı çok önemli bir detayı da göstermektedir. Organların bazılarını tek yaratarak ve gövdemizin belli 

yerlerine yerleştirerek, vücudumuzda bir denge ve düzen sağlamaktadır. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah 

“yaratıcıların en güzeli” olduğunu Kuran’da tüm insanlara şöyle haber vermektedir: 

“Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir 

karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak’ı (hücre 

topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; 

böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, 

ne Yücedir.” (Müminun Suresi, 12-14) 

Hücreler Arasındaki Açıklanamayan İşbirliği 
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Henkel düğümünün her yerinden yayılan kabarcıkların düğüm akımı tarafından embriyonun sol tarafına taşınması 

sırasında kabarcıklar patlar. Sonic Hedgehog1 ve retinoik asit (A vitamini) moleküllerini açığa çıkarırlar. Bu her iki 

molekülün organların asimetrik sıralanmasında önemli görevleri vardır. Bu moleküller hücre içi kalsiyum düzeyini 

yükseltirken, bunu genlerin asimetrik hareketliliği izler. Embriyonun organojenez (5-8 hafta) olarak adlandırılan 

gelişim sürecinde bu genler organların yerleşimini belirler. Aslında organlarımızdaki asimetri sayısız hücrenin son 

derece akıllı ve şuurlu bir işbirliği ile gerçekleşir. Her bir aşamasının nasıl gerçekleştiğini detaylı bir biçimde 

inceleyen bilim adamları bile tam olarak bu olayın özünü kavrayamadıkları halde, hiçbir bilinci olmayan hücrelerin 

son derece karmaşık işlemleri hatasız bir biçimde gerçekleştirmeleri elbette imkansızdır. Bu gerçek ise bize üstün bir 

aklın varlığını kanıtlar. Bu üstün aklın sahibi elbette Alemlerin Rabbi Yüce Allah’tır. 

Organların Yeri Değişirse… 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanların iç organları vücudun hep aynı yerinde ve aynı düzende sıralanmışlardır. 

Bu organların dizilişindeki farklı sıralanma ise, ender rastlanan genetik bir hastalığa bağlıdır. Bu hastalığın özelliği, 

kişilerde organların yer değiştirmesine neden olması; örneğin kalbin sağa, karaciğerin sola kaymasıdır. Hastalığın 

nedeni zahiri olarak kişide sağ-sol ayrımının belirlenmesinde kilit rol oynayan kirpik hücrelerinin işlev bozukluğudur. 

Ancak normal işlev gören kirpik hücrelerine çalışma komutunu veren Yüce Allah’tır. Şüphesiz bu hastalık da Yüce 

Allah’ın dilemesi ile gerçekleşir. Rabbimiz bu örnekle tüm kudretin yalnızca Kendisi’ne ait olduğunu kullarına bir 

kez daha gösterir. Konu ile ilgili bir Kuran ayetinde bu gerçek şöyle haber verilmektedir: 

“Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, Biz sizi topraktan yarattık, sonra bir 

damla sudan, sonra bir alak’tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size 

(kudretimizi) açıkça göstermek için…” (Hac Suresi, 5) 

Vücudumuzdaki iç organların birer tane olmasında ve bu organların gövdemizdeki dağılışında kusursuz bir denge söz 

konusudur. Akciğerin sağ tarafının üç lob ve sol tarafının iki lob olmasında kalbin solda yer almasının etkisi vardır. 

Mide, dalak ve pankreasın solda, karaciğer ve safra kesesinin sağda olması, ortadan yana doğru bir kare biçiminde 

uzanan dışta kalın içeride ince bağırsakların bulunması aslında bu asimetriye rağmen iç organların kusursuz bir düzen 

içinde sıralandığını göstermektedir. Yüce Allah her şeyde olduğu gibi vücudumuzu da hikmetle dolu çok ince 

detaylarla birlikte yaratmıştır. 

 

Kara Enerji Kozmik Hayalden Mi İbaret ?. 
Kara Enerji kozmik hayalden mi ibaret? 

 

Stanford Üniversitesi teorik astrofizikçi Andrei Linde ve ekibinin kara enerji hakkında yaptıkları en son araştırma 

Hubble teleskopu vasıtasıyla ulaştıkları sonuçlara dayanmaktadır. Buna göre, ekip pek çok süpernovanın daha önce 

görünenlere nazaran daha hızla uzaklaştıklarını ve bu olaydan da yola çıkarak, evrenin düşünüldüğünden daha hızlı 

genişlediği fikrini ortaya koymaktadırlar. 

Evrenin genişleme hızını astrofizikçiler ilk kez 1998 yılında farketmişler ve galaksileri birbirine çeken yerçekimine 

ne tür bir enerjinin karşı bir harekette bulunabileceğini düşünmüşlerdir. Teorisyenlere göre bu enerji “kara 

enerji”dir. Kara enerji, evren üzerinde negatif bir basınç yapan enerji olarak görülmektedir. Gazların tersine, kara 

enerjideki basınç, genişledikçe artmaktadır. 

Dartmouth College in Hanover, New Hampshire astrofizikçilerinden Robert Caldwell, direkt olarak görülemeyen 

kara enerjinin aslının ne olduğu konusunun hala tam bir soru işareti olduğun söylerken, Oklahoma üniversitesi’nden 

kozmolojist Yun Wang, kara enerji için; aniden beliren ve boşlukta(!) kaybolan bir çeşit köpüren kütlesel parçaların 
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oluşturduğu bir hipotetik-hayali bir enerji olduğunu ya da evrenin kendi iç yapısını oluşturan ve evreni devamlı 

olarak genişlemesine etken olan bir çeşit güç alanı olduğunu belirtmektedir. 

Bu arada evrenin sonsuza kadar genişlemesini kozmik bir hayal olduğunu düşünen bilim insanlarının, evrenin 

genişlemesinde rol alan kara enerji diye adlandırdıkları enerji için de kozmik bir hayal olabileceğini düşünmeleri 

doğal gözükmektedir. 

Kanımca burada düşünülmesi gereken nokta; bilim insanlarının artık evrenle ilgili yapılacak tüm somut deneysel 

çalışmaların çoktan son bulduğu ve bilimin teorilerle, düşünme gücü ile yol aldığıdır. Evrenin sonsuz genişlemesinin 

ve buna etken olduğu düşünülen enerjinin kozmik hayalden ibaret olabileceğini düşünmeye başlayan bilim insanları, 

“evrenin aslı hayaldir”e ulaşmaktadırlar! 

http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=1347 

http://space.newscientist.com/article/mg19726461.600-dark-energy-may-just-be-a-cosmic-illusion.html 

Çeviri : AylinER 

 

Kara Enerji 
Bilimadamları açıklanamayan bir gücün evrenimizi değiştirdiğini, galaksileri birbirlerinden daha da uzağa ittiğini, 

uzayın yapısını genişleterek evrenimizi değiştirmekte olduğunu keşfettiler. Bu gizemli güç, eğer kontrol edilmezse 

atomları bile yırtıp ayırarak evrenin ölümü olabilir. 

Patlamayla Başladı… 

Evren yaklaşık 14 milyar sene önce Big Bang (Büyük Patlama) diye bilinen bir olayla titreşerek hayat buldu. Onun 

başlangıcını hayal etmemiz zor… 

Erken evren inanılmayacak derecede sıcak olmalıydı (atomların varolması için çok sıcaktı) ve fevkalade 

yoğundu.Hatta bilimadamları bir noktada inanıyorlar ki; gözlemlenebilir evrenin tamamı neredeyse bir kum tanesi 

büyüklüğünde olabilirdi. 

Evren genişledikçe, çok daha geniş ve dramatik bir şekilde daha soğuk hale geldi. Atomlar ve sonra da moleküller 

oluştu.Yerçekimi bugün çok aşina olduğumuz yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin varlığını oluşturarak maddeyi 

daha da büyük kümelere doğru sürükledi. 

Yerçekimi Frenlemekte 

Evrendeki bütün objeler,Yerçekimi diye adlandırdığımız bir güçle birbirlerini çekerler. Obje ne kadar 

fazla ‘’kütleyi’’ kapsarsa, o kadar fazla maddeye ve yerçekimine sahiptir. 

Buna benzer bir şekilde; objeler birbirlerine daha fazla yakınlaştıkça, birbirleri arasındaki yerçekimi çekişi daha 

kuvvetlidir.Evrendeki maddenin tamamı, diğer tamamıyla yerçekimi çekişi için çaba sarfetmektedir. Bu da Big 

Bang’in enerjisinin genişlemeye devam etmesinden sonra bile evreni yavaşlatacak bir direnç oluşturmaktadır. 

20.nci yüzyılın sonlarında astronomlar, evrenin uzayın genişlemesini yavaşlatacak kadar kütleyi kapsadığını; fakat 

onu durduracak veya paramparça edecek kadar kütle kapsamadığını keşfettiler. Bunun yerine evren, her zaman 

yavaşlayarak fakat asla duraksamadan sonsuza dek aşağı doğru kayabilirdi. 

Ne Kadar Yavaşlayabilir? 

http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=1347
http://space.newscientist.com/article/mg19726461.600-dark-energy-may-just-be-a-cosmic-illusion.html
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1900’lerin sonlarında, astronomlar evrenin genişlemesinin hızı üzerinde bir karara vardılar. Şimdi geçen birkaç 

milyar sene içerisinde ne kadar yavaşladığının miktarını ölçmek istediler. Bu sanki evrenin spidometre’deki mevcut 

süratini görüntüleyebilmeleri ve evrenin pedala şimdi ne kadar ağır bastığını kontrol etmeyi istemeleri gibiydi. 

20.nci yüzyıl yakınlaştıkça, astronomların iki grubu evrenin mevcut genişlemesinin hızı ve geçmişteki genişleme hızı 

arasındaki farkı gösterdiler. California’daki Lawrence Berkeley Laboratuarı’ndan astronom Saul Perlmutter ve 

Avustralya’daki Mount Stromlo Rasathanesi’nden Brian Schmidt; Tip Ia (I-a) Süpernova olarak bilinen, bir çeşit 

patlayıcı yıldızları tanımlamak ve üzerlerinde çalışmalar yapmak çabasıyla uluslararası takımları birbirleriyle rekabet 

etmeye yönlendirmiştir. Bu süpernovalar uzayın bir baştan bir başa olan muazzam uzaklıklarını ölçmede anahtardırlar 

ve böylece evrenin genişlemesinin şifresini çözmede temeldirler. 

Patlayan Yıldızı Yakala 

Süpernova’yı aramak itina isteyen bir işti. Patlayıcı yıldızın göz kamaştırıcı ışıltısı o ortadan kaybolmadan birkaç 

hafta önce sona erer. Takımlar varoluştaki en kuvvetli teleskopları kullanarak, onları gözden kaybolmadan önce 

yakalamak umuduyla süpernovalar için gökyüzünü taramıştır. 

Astronomlar birkaç yıl sonra ölen yıldızların evrenin genişlediği durumu mesajını yayınlamasıyla hayrete düşüp, 

nihayet parçaları biraraya getiren yeterli bilgiye sahip olmaya başladılar. 

Kendi Kelimeleriyle 

Astronomlar süpernova’daki veriyi değerlendirerek bazı garip sonuçlarla karşı karşıya gelmeye başladılar. Süpernova 

beklediklerinden daha az parlaktı.O kadar loştular ki, olmaları gerekenden daha uzakta olmalıydılar. Ve gerçekten de 

o kadar uzaktaysalar; evrenin genişlemesi yavaşlamayıp, hızlanmalıydı. 

Fakat böyle bir hızlanmaya ne sebep olabilirdi? Yerçekimi her zaman objeleri birbirine doğru çeker, hiçbir zaman 

birbirlerinden uzaklaştırmaz.Şimdiye kadar yakalanmamış olan bir enerji, diğer bir güç, genişlemeyi ileriye doğru 

itmiş olmalıydı. 

Şok Bütün Dünyada Duyuldu 

Şoke olmuş takım üyeleri keşiflerinin anlaşılmasını deneyerek, heyecan verici e-mailleri bütün dünyaya gönderdiler. 

Evrenin genişlemesi hızlanmış olabilir miydi? Bir tür Kara Enerji tarafından yaratılan, bilinmeyen bir güç büyümeyi 

hızlandırabilir miydi? Astronomlar, heyecanlı fakat endişeliydiler. Eğer veri doğruysa, hayret uyandırıcı keşfi 

açıklayabilirlerdi…Fakat ya yanıldılarsa? 

 “Sonuçlar çok sürprizdi, hatta şok ediciydi… Birkaç sebepten dolayı onları herkese anlatmaktan sakındım. 

Birkaç şeyi kontrol etmek istedim… Bu sonuçlara kalbinizle veya kafanızla değil; gözünüzle yaklaşımda bulunun. 

Sonuçta bizler gözlemciyiz.”  Adam Riess 

Astronomlar Haberlerle Uğraşıyorlar 

1998’de her iki takım da bulgularını alabildiğine merak ve dikkatle duyurdular. Takımlar evrenin yavaşladığı değil; 

hızlandığını ileri sürüp,  evrenin şimdiye kadarki belirlenmiş olan nasıl çalıştığı anlayışına gölge düşürüyorlardı. 

Bütün dünyadaki bilimadamları olasılığa açıktılar, fakat derin şüpheleri olduğunu belirttiler. 

“Birinin alacağı akla makul görüş, gözlemlerin yanlış olmasıdır.” Davis’teki California Üniversitesi’nde Fizikçi 

Andreas Albrecht, (The New York Times)    

 

                       

Birbirini Takip Eden Çalışmalar 
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Şüphe dolu astronomlar garip gözlemleri açıklayabilecek diğer olasılıkların varolduğunu anladılar. Bilimadamları 

ışıkları 4-7 milyar sene önce seyahat etmeye başlamış, epeyce uzaklıkta patlayan yıldızlar olan Süpernova üzerinde 

çalışmaya başladılar. Belki de evrendeki erken zamandan olan bu süpernovalar yıldızlarındaki bileşimden dolayı yeni 

süpernova’dan daha loştu. Veya belki de, galaksiler veya galaksiler arasındaki uzay sanki bir örtünün ardından 

gözüküyormuşcasına patlamaların silik gözükmesine neden olmuş; insanların şüphelendiğinden daha fazla kozmik 

tozu kapsamıştı. 

HUBBLE, Hadiseyi Kökünden Hallediyor  

Böylece araştırmacılar Hubble Uzay Teleskobu’na döndüler. Dünyanın atmosferinin üzerindeki yeri ile belirgin 

sunum yapan Hubble; yakın detayda süpernova’yı gözlemleyebilen kapasiteye sahip, takımın gözlemlerini test etmek 

için gerekli duyduğu daha erken süpernovayı ve daha da uzağı bulan tek teleskoptu. 

Perlmutter’ın takımı 2000 yılında yaklaşık 12 süpernova hakkındaki gözlemlerini tamamladı.Takım, patlamaların 

loşluğunun olası olmayan sebebini sunarak; galaksilerin içerisinde beklenenden daha fazla bir toz olmadığını keşfetti. 

Daha sonra 2002’de Hubble, görüntüsünü fazlasıyla geliştirerek güçlü incelemeler için olan Gelişmiş Kamera’yla 

donatıldı. Şimdi Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü’nde olan Adam Riess, yeni bir astronom takımını biraraya getirdi ve 

Hubble’ı ışıkları milyarlarca yıldır seyahat eden diğer süpernovaları bulmak için kullandı. 

Süpernovaların en uzağından elde edilen bu ölçümler, daha az enerjik olan yıldızlara ait patlamalar veya süpernova’yı 

loşlaştıran galaksiler arasındaki toz hakkında olan teorileri altüst etti. Hubble gözlemleri, yalnızca Kara Enerji’nin 

gücüyle tahrik olmuş hızlanan evrenlerin modeliyle uyuştu. 

Hızlanan Evren 

Bilimadamları şimdi şunu düşünüyorlar: Big Bang’de evren doğduğu zaman, muazzam hızlı bir şekilde genişliyordu. 

Ayrıca çok daha küçüktü ve bugünkünden çok daha yoğundu. Çünkü evrenin kütlesi birbirine o kadar yakındı ki; 

yerçekimi evreni yavaşlatmaya başladı. Fakat arka plandaki bütün zaman, bu diğer gizemli, itici güç; 

bilimadamlarının Kara Enerji olarak adlandırdıkları güçtü. 

Evren genişlemeye yavaş da olsa devam ettikçe, evrenin kütlesinin yığınını kapsayan galaksiler birbirlerinden daha 

da uzağa taşındılar. Kütle arasındaki uzaklık büyüdükçe, yerçekimsel çekim zayıfladı.Yerçekimi zayıfladıkça, itici 

güç yönetimi ele aldı ve evrenin hızlanmasını zorlamaya başladı. 

KARA ENERJİ NEDİR? 

Öyleyse, Kara Enerji nedir? Pekala, basit bir şekilde verilecek cevap; onu bilmediğimizdir.Evrenin nasıl işlediği 

hakkındaki pek çok anlayışımız birbiriyle çelişiyor gözüküyor. 

Radyasyon olarak da adlandırılan ışık dalgalarının enerji taşıdığını hepimiz biliyoruz. O enerjiyi sıcak bir yaz günü 

adımınızı sokağa attığınız anda hissedersiniz. 

Einstein’ın meşhur denkliği E = mc üzeri 2, bize madde ve enerjinin birbirinin yerine geçebilir olduğunu; yalnızca 

aynı şeyin farklı formları olduklarını öğretmektedir. Gökyüzünde bunun koskocaman bir örneğine sahibiz: Güneş. 

Güneş, kütlenin enerjiye dönüşümüyle beslenmektedir. 

 

 

 

HİÇBİRŞEYDEN BİRŞEY        
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Fakat enerjinin ya madde ya da radyasyon olarak bir kaynağa sahip olması lazımdır. Buradaki düşünce, bütün madde 

ve radyasyondan mahrum olsa dahi, uzayın artakalan bir (rezidüel) enerjiye sahip olmasıdır. Bu ‘’uzayın enerjisi’’, 

kozmik ölçüde dikkate alındığında evrenin genişlemesini arttıran bir güce sebep olur. 

Belki de Kara Enerji, atomlardan daha küçük ölçeklerdeki anlaşılmaz davranıştan kaynaklanmaktadır. Kuantum 

Mekanik olarak adlandırılan küçücüğün fiziği, küçücük bir an bile olsa; enerji ve maddenin hiçbirşeyden belirmesine 

izin verir. Maddenin sabit, özlü görünümü ve ortadan kaybolması, aksi durumda boş uzaya enerji verebilir. 

Bu da Kara Enerji’nin evrende yeni, sadece evren belirli bir büyüklüğe ulaştığında etki göstermeye başlayan temel bir 

enerjiyi yaratması olabilir. Bilimsel teoriler böyle güçlerin olasılığına izin vermektedir. Bu güç; evren zayıflamadan 

ve temelde ortadan kaybolmadan önce birkaç milyar yıl için hızlanmaya neden olup, geçici bile olabilir. 

Veya belki de cevap uzun zamandır çözülmeyen bir problem olan büyüğün fiziğiyle küçücüğün fiziğinin nasıl 

uzlaştırılacağında yatmaktadır. Genel İzafiyet olarak adlandırılan Einstein’ın Yerçekimi Teorisi; gezegenlerin 

hareketlerinden Kara Delik’in fiziğine kadar olan herşeyi açıklayabilmektedir, ancak atomları bir araya getiren 

parçacıkların ölçeğine uygulanır gözükmemektedir. 

Parçacıkların nasıl davranacaklarını tahmin etmek için, Kuantum Mekanik’in Teorisi’ne ihtiyacımız var. Kuantum 

Mekanik, parçacıkların fonksiyonunun şeklini açıklar, ancak atomdan daha küçük bir ölçeğe uygulanmamaktadır. İki 

teorinin birleşmesinin tarifi zor çözümü, Kara Enerji için doğal bir açıklamayı verebilir. 

DAHA DA TUHAF 

Bunu biliyoruz: Uzay heryerdeyken, bu Kara Enerji gücü de heryerdedir ve etkileri de uzay genişledikçe artmaktadır. 

Aksine, yerçekiminin gücü objeler birbirine yakınken daha kuvvetli, birbirinden uzakken de daha zayıftır. Çünkü, 

yerçekimi uzayın genişlemesiyle zayıflamaktadır. Kara Enerji şu anda evrenin 2/3’ünü oluşturmaktadır. Garip 

gelebilir ama evrenin %74’ünü neyin oluşturduğu hakkında kesin bir fikre sahip değiliz. Sanki dünya üzerindeki 

bütün arzı keşfetmişiz ve seyahatlerimizin hiçbirinde hiç okyanusla karşılaşmamışız gibi. Fakat şimdi dalgaların 

görüntüsünü yakaladık ve bu muazzam, tuhaf, kuvvetli varlığın gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz. 

Kara enerjinin tuhaflığı heyecan vericidir. 

Bu bilimadamlarına fiziğin keşfedilmemiş alanının durumuna işaret ederek bilgimizde doldurulması gerekli bir 

eksiklik olduğunu göstermektedir. Kozmosun hayal ettiğimizden çok daha farklı yapılandırılmış olabileceğinin kanıtı 

var. Kara Enerji hem hâlâ öğreneceğimiz çok şey olduğunun sinyalini vermekte, hem de evreni anlamadaki diğer 

büyük sıçrama için harekete hazır olduğumuzu göstermektedir. 

Kaynak: http://hubblesite.org/hubble_discoveries/dark_energy/ 

Çeviri: Esin Tezer 

 

Kaotik Sistemler 
Kaotik dinamikler, kuantum fiziği ile kol kola ilerleyen ilginç ve yeni bir araştırma alanı. Kaotik sistem, kısaca, 

“başlangıç sartlarına hassas bağlılık gösteren ve ölçülemeyecek karmaşıklıkta sistemler” olarak tanımlanabilir. 

Kısacası, başlangıç şartlarındaki ölçülemez derecede küçük bir değişiklik, sistemin gelecekteki durumunda ölçülemez 

ve çok büyük değişikliklere neden olabilir (Pekin’de kanat çırpan bir kelebek, NewYork’da bir kasırgaya neden 

olabilir!) Bu, şu demektir: Üzerinde bir milyon tane bilardo topu bulunan bir bilardo masası düşünelim. 
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Bu masa üzerinde herhangi bir sürtünme kuvveti olmadığını ve ilk verilecek olan hareketin hiç durmadan ve 

çarpışmalarla azalmadan, toplar arasında aktarılacağını kabul edelim. Bilardo oyuncumuz, elindeki ıstaka ile, beyaz 

topa 1 kez vurup, tüm topları deliklere (önceden planladığı bir sıra ve rota ile) sokacaktır.Böyle bir durumda, 

yapılacak atış 1 tanedir ve kesinlikle tek bir doğrultuda gerçekleştirilmelidir. Eğer, ilk vuruşta, vurması gereken 

doğrultudan, santimetrenin milyarda biri kadar bile bir sapma yaparsa (ki bu mesafe oyuncumuzun algılama sınırının 

çok altındadır), -sözgelimi- daha yirminci çarpışmadan önce, tüm plan bozulacaktır ve istenen amaca ulaşmak 

mümkün artık olamayacaktır.Sistemin (yani bilardo masasının ve üzerindeki topların) son durumu ise, artık kesinlikle 

tahmin edilemez olacaktır. İşte böyle varsayımsal bir sistem, kaotik sistemlerin başlangıç koşullarına olan hassas 

bağlılığına güzel bir örnektir.Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var: 

Birincisi, sistemin gelecekteki durumunun başlangıç şartları ile çok sıkıca bağlı olması. İkincisi ve daha önemlisi ise, 

sistem karmaşıklaştıkça, sistemi kaotik duruma sokacak başlangıç değişkenlerinin sayısında ve karmaşıklığında 

büyük bir artış olması. Aslında bir milyon bilardo topu içeren bir masada bulunan topların hareketlerinin oluşturacağı 

karmaşıklık, son derece kaba bir örnektir. 

Biraz zorlanarak ve süper bilgisayarlar kullanarak, doğru rotayı hesaplayabilirsiniz (yine de bu çok ama çok zor 

olacaktır). Fakat bir bardak dolusu suyu ve onu oluşturan molekülleri düşündüğünüzde, devamlı titreşen trilyonlarca 

elemandan oluşan ve birbiri ile sürekli etkileşim halindeki bu su moleküllerinin hareketleri, kaotik bir sistemi 

anlamada daha iyi bir örnek oluşturabilir.Buradaki hareketler, aklımıza gelen-gelmeyen her türlü faktörden 

etkilenebilir ve sistemin son durumu, veya içindeki herhangi br molekülün “t” zaman sonra hangi konum ve 

pozisyonda olacağı tamamen belirsizdir. 

Burada, özellikle dikkat edilmesi gereken son bir konu, kaos’un rasgelelik olmadığıdır. Kaotik sistemler, tüm girdileri 

değerlendirip, ona göre nihai bir davranış ortaya koyarlar. Değişkenlerin çok sayıda olması, ortamı kaotik yapan 

temel etkendir. Kaotik terimi, insanın hesaplamaya muktedir olmadığı, son derece karmaşık, ama kendi iç düzenine 

sahip bir süreç olarak düşünülebilir. 

Kaotik hareketin, rasgele her durumu alamadığı, belli bir olasılıklar kümesi içerisinde cereyan ettiği ortaya konmuştur 

(bkz: Kaotik Çekiciler). Yani kaos, aslında oldukça karmaşık bir “düzen”dir. Bu durum “deterministik (belirlenirci) 

kaos” olarak bilinir.Aynı zamanda nedeni ve seyri bilinemeyen, hesaplanamaz olan “stokastik (rastlantısal) kaos” kavramı 

da mevcuttur. Fakat bilimin ilgilendiği daha ziyade deterministik kaosdur. 

Dolayısıyla, kaotik sistemler için iki temel kural söyleyebiliriz: 

1. Kaotik sistemler (biz belirleyemesek de) içkin bir düzene uyarlar, rasgele değildirler. 

2. Kaotik sistemler, başlangış şartlarına çok hassas bir biçimde bağımlıdırlar. 

Kaynak 

“Kuantum Fiziği, Kaos ve Nörobiyoloji ” 

Dr. Sinan Canan 

 

Kalp ve Beyin arasındaki İlişki !. 
AylinER 

Aşağıda “kalp ve beyin arasındaki ilişki” ve “kalbin bilinmeyen yönleri”ni anlatan iki ayrı makaleden önemli 

kısımlar ingilizceden türkçeye çevrilmiştir: 

Kalp-Beyin Projesi 

Kalbiniz ve beyniniz Tanrı ile nasıl bağlantılı? 

http://sinancanan.net/
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Beynin Tanrı ve insan adlı birimle bağlantısındaki eşsiz rolünü keşfetmeye başlamadan önce, insan kalbinin fizik-

madde bedendeki ilk varoluş-açığa çıkma noktası olmasından dolayı, kalp konusundaki yeni bilimsel verilerin ele 

alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Son zamanlardaki veriler, anne karnındaki fetusta beyin oluşumundan önce ilk olarak kalbin attığını ve bundan dolayı 

kalbin insanın madde bedendeki ilk başlagıç noktası olduğunu belirtmektedir. Bu durum bu şekilde olmasına rağmen, 

bilim insanları madde –fizik yapının varoluşuna etken olan insan kalbinin otomatik-“oto-ritmik” atış fonkisyonuna 

neyin sebep olduğunu araştırmaları gerekti. 

Nörobilimciler, kalpte sadece 40.000 sinir hücresi (nöron) olduğunu ve kalbin bağımsız bir sinir sistemine sahip 

olmasından dolayı da bazen kalbi “kalpteki beyin” diye adlandırıldığını belirtmekteler. Buna ek olarak, kalp 

elektormanyetik alanın beynin elektromanyetik alanından 5000 kat geniştir ve bu alan manyetometre ile fiziksel-

madde beden boyundan 10 fit daha yukarı uzunlukta diye tarif edilebilir. 

Kalbin enerji alanı beynin enerji alanından daha geniş olmasından dolayı, kalpten beyne iletilen duygu ve bilgilerin-

yüksek sezgi, afiyet-refah- beyin fonksiyonları üzerinde çok büyük etkilere sahiptir. Bu kalp-beyin arası dengeli ve 

uyumlu bilgi iletişimi, stresi ortadan kaldırmakta ve yaratıcılık ya da huzur diye adlandırdığımız kişisel durumları 

oluşturmaktadır. Kalple beyin arasındaki bu güçlü uyum, kişide kalp atışlarıyla-ritmiyle başlar. Kalp, ruhaniyetin, 

yüksek bilincin ya da ruhsal enerjinin açığa çıkmasına araç olarak kabul edilebilmektedir. 

Bu arada kalbin enerjisini destekleyen beynin de önemini daha iyi anlamak için, şimdi gelin bir laboratuvarda bilim 

insanlarının size bir insan beyninin resmin gösterdiklerini düşünelim… Beynin pek çok bölgesinde ve sayısız 

aktivilerde bulunan hızlı nöron impulslarının yanıp, söndüklerini… Beynin pek çok bölgesindeki bu sayısız nöron 

aktivitelerini izlerken, insan beyninin işleyişinin nasıl tasarlandığını hiç merak ettin mi? Bu beynin kalple birlikte 

çalışarak, varlığındaki hakikate ulaşmanı sağlayabileceğini hiç düşündün mü? Kalbinin ve beynin madde boyutundaki 

yaşam süresince sağlıklı olmasını ve özündeki hakikate ulaşmanın vasıtaları olmasını ister misin?… 

http://www.experiencefestival.com/a/Heart_and_Brain/id/1961 

*Titreşen Kalp 

Pek çok kişi bilinç farkındalığının sadece beyinde oluştuğunu düşünmektedir. Son zamanlardaki bilimsel araştırmalar 

göstermektedir ki; bilinç beyin ve vücudun birlikte hareket etmesiyle ortaya çıkar ve özellikle kalbin bu süreçteki rolü 

çok önemlidir. 

Kalp, daha önceleri düşünüldüğü gibi basit anlamda pompalama işleminden öte fonsiyonel bir “beyin” tarzında işlem 

gören, karmaşık bir sisteme sahip bir yapıda olduğu son zamanlarda bilim insanlarınca tespit edilmektedir. Yeni bir 

disiplin olarak ortaya çıkan nörokardioloji bilimi de kalbin duyusal ve “bilgi“yi alıp, işleyen çok gelişmiş bir organ 

ve bir merkez olduğunu göstermektedir. Kalbin içindeki sinir sistemi ya da “kalp beyni”, beynin serebral kortexinden 

bağımsız öğrenme, hatırlama, işlevsel kararlar alabilme fonksiyonlarına sahiptir. 

Bunun da ötesinde, pek çok deney göstermektedir ki; kalp üst beyin merkezlerini (algı, idrak, duygusal işlem) 

etkilemek için beyne sürekli olarak sinyaller yollar.  

Kalbin beyin ve vücud ile kurduğu yoğun nöral iletişimine ek olarak, kalp elektromanyetik etkileşim vasıtasıyla 

beyinle ve beyin vasıtasıyla da tüm vücud ile bilgi aktarımı, iletişimi içerisindedir. Kalp, vücudun en güçlü ve geniş 

kapsamlı elektro manyetik alanını üretir. Beynin ürettiği elektromanyetik alanla kıyaslandığında kalp beynin 

ürettiğinden 60 kat daha geniş kapsama ve her hücreye nüfus etme özelliğine sahiptir. 

Kalbin elekromanyetik alanının, tüm vücudun global ve senkronize (toplu-uyum) bir şekilde işlemesine yönelik 

“bilgi sinyalleri taşıyıcısı” şeklinde faaliyet gösterdiğini düşünmekteyiz. Bu durumu daha dikkatle incelersek, kalp 

http://www.experiencefestival.com/a/Heart_and_Brain/id/1961
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atışının yaydığı enerji dalgaları, kalpten tüm vücuda yayılmakta ve tüm organ ve diğer yapılarla etkileşime 

girmektedir. Bu dalgalar, tüm vücutta meydana gelen özellikleri ve hareketliliği enerji dalga yapılı kalıplarda kodlar 

ve kaydederler. Bu yolla kodlanan bilgi yani kalbin yaydığı dalgaların okuduğu bilgi, bedeni okuyup kodaladıktan 

sonra bedene yönelik bedensel faaliyetlere yön vermekte ve bu faaliyetlerin bir bütünlük içinde uyumlu bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca yeni bilgiler göstermektedir ki; kalbin alanı doğrudan “sezgisel” algılamayı içermektedir. Deneysel 

çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, hem beyin hem de kalp gelecekte olacak bir olayı, o olay olmadan önce 

bilgisini alıp ve cevap verebilmektedir. Daha da şaşırtıcı olanı, kalbin beyinden daha önce bu “sezgisel” bilgiyi 

algılamasıdır. Bu belki de kalbin beyne göre daha geniş olan elektromanyetik alanının uzay ve zaman içerisinde, 

“öte” diyebileceğimiz noktadaki bilgileri kapsayan daha latif enerji alanı ile girdiği etkileşimi ile olabilmektedir. 

http://www.heartmath.org/research/research-intuition/The_Resonant_Heart.pdf 

 

Kalp anne karnındaki ilk atışı ile içinde bulunduğu “vücud” adlı sistemi okumaya başlar, ve okuduğu bilgileri de 

nöronlar vasıtası ile beyne aktarır. Nöronların bir özelliği olan ayna nöron fonksiyonu ile de kendindeki bilgileri aynı 

ile beyne iletebilmektedir. Ancak burada beynin her ne kadar da manyetik alanının kalp kadar güçlü olmasa da 

üretttiği çok özel dalga yapısını unutmamak gerekmektedir. “Ruh” adlı bu hologramik mikrodalga yapı, beynin 

ürettiği bir yapıdır. “Vücut” adlı sistemi okuyup, bedenin tüm bilgilerini kodlayan ve kaydeden kalp, bu bilgileri 

sadece beyne değil, ayrıca tüm vücuda iletmektedir. Bu nokta da beyin, ya bu bilgileri ayna nöron fonksiyonu 

doğrultusunda aynıyla işleme koyup, basit anlamda bedensel faaliyetler doğrultusunda işlem görüp ve bunu aynı 

şekilde hologramik mikrodalga yapıya yükleyecek, ya da sadece bedene yönelik bilgileri alıp kullanmayacak, kalbi 

ve onun kapsama alnınının genişliğinden yaralanarak “sezgisel” okuyuşu kullanarak, kendindeki sonsuz özellikleri 

ortaya çıkaracaktır. 

 

Her Şeyin Teorisi Var Mı ? 
Dr. Michio Kaku 

Çocukken San Francisco’daki Tea Garden’a giderdim. Orada çok sığ olan minik bir gölette su yüzeyindeki nilüfer 

yapraklarının bir kaç santim altında yaşamakta olan sazan balığını büyülenmiş bir biçimde izlerken saatlerimi 

geçirirdim. Bu sazan, üzerinde var olan evrenden bihaber yaşamına devam etmekteydi. Kendime yalnızca bir 

çocuğun sorabileceği cinsten bir soru sorardım. Bir sazan gibi yaşamak nasıl olurdu acaba? 

Ne garip bir yaşam olurdu bu. O küçücük göleti tüm evren olarak hayal ederdim; uzayı 2 boyutlu olan bir evren… 

Sazan yalnızca ileri, geri, sağa veya sola yüzebilecekti. Ama sonra nilüfer yapraklarının ötesindeki ‘yukarı’ kavramını 

hayal ederdim – ki bu kavram sazanlar için tamamen yabancı bir kavram olmalıydı. Olur da bilim uzmanı bir sazan 

bu ‘uzayötesi’ (hyperspace) hakkında bir şeyler söyleyecek olsa – örneğin bu ‘yukarı’ kavramı hakkında – ona hemen 

çatlak demeye başlayıverirlerdi. 

Merak ederdim; acaba bilim ile uğraşan sazanlardan birini elimle yakalayıp uzayının ötesine çekip çıkarsam ne 

olurdu? Bu bilim balığı diğerlerinin arasına döndüğünde onlara NE muhteşem bir hikaye anlatıyor olurdu ? Herhalde 

fiziğin o inanılmaz yeni kuralları üzerine (diğerlerinin gözünde) bir şeyler geveleyip duruyor olurdu: Yüzgeçleri 

olmadan hareket edebilen varlıklar; solungaçları olmaksızın soluk alan varlıklar; hava kabarcıkları olmadan dışarı ses 

verebilen varlıklar… 

http://www.heartmath.org/research/research-intuition/The_Resonant_Heart.pdf
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Ve ardından yine merakla düşünürdüm. Yine bilimle uğraşmakta olan bir sazan nasıl olur da bizim varlığımızı 

bilebilirdi? . Bir gün yağmur yağdı ve ben de göletin üzerine düşen damlaların su yüzeyinde küçük dalgalanmalar 

oluşturduğunu gördüm. Ve o zaman anladım. 

Sazan bu dalgalanmaların gölgelerini aşağıdan görebilirdi. 3. boyut onlar için görünmez olabilirdi ancak, üçüncü 

boyuttaki titreşimler net bir biçimde görülebilirdi. Hatta aynı sazan, bu dalgalanmaları hissedebilirdi bile; hem de 

onlara işaret etmek için ‘kuvvet’ adını verdiği aptalca bir terim bularak. Hatta sazanlar toplanıp bu ‘kuvvet’lere ‘ışık’ 

ve ‘yerçekimi’ gibi şık isimler verebilirdi. Biz de onları izleyip onlara gülüyor olurduk, çünkü elbette bilirdik ki 

gerçekte ‘kuvvet’ diye bir şey yoktu, var olan yalnızca sudaki titreşimlerdi. 

Bugün bir çok fizikçi, bizlerin, kendi küçük göletimizde üzerimizdeki görünmez evrenlerden (boyutlardan) bihaber 

olarak öylece yüzen sazanlar olduğumuza inanmakta. Var olan her şeyin teleskoplarımızdan görünen kadarı olduğuna 

inanmış bir biçimde kendi mekânsal üç boyutumuzda ömrümüzü tüketip duruyoruz; bu arada 10 boyutlu bir 

hiperuzay olasılığını da görmezden geliyoruz. Evet, biz bu üst boyutları göremeyebiliriz, ama (aynı su üzerinde 

olduğu gibi) dalgalanmalarını (titreşimlerini) hissedebiliriz. Bu dalgalanmalara biz ‘yerçekimi’ ve ‘ışık’ adını 

veriyoruz. 

Hiperuzay teorisi, ne var ki, fiziksel kanıt veya uygulama yoksunluğundan onlarca yıldır geri planda kaldı. 

Zamanında ‘tuhaf’ ve ‘mistik’ konu başlıklarının alanına girdiği düşünülen bu teori şimdilerde basit bir sebep 

yüzünden yeniden canlanıyor: Belki de bu teori, tüm zamanların teorisi olarak nitelendirilen ‘her şeyin teorisi’ne 

açılan kapının anahtarını elinde bulunduruyor. 

Einstein, son 30 yılını, fiziğin Kutsal Kâse’si olan ancak sonuç alamadığı bu teori üzerinde harcamıştı. Kainata 

hükmeden dört ana kuvveti bir arada açıklayabilen bir teori istiyordu. Bu dört ana kuvvet yerçekimi, 

elektromanyetizma ve diğer iki nükleer kuvvet (zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler). Eğer bunu gerçekleştirebilseydi, 

Greklerin dünyanın neden yapıldığını sormaya başladıkları o zamanlardan bu yana geçen 2000 yıllık bilim tarihinde 

elde edilmiş taçlandırıcı bir başarı olurdu. Bir T-shirt’ün üzerine bile yazılabilecek ve yazılışı muhtemelen 2.5 

santimden bile uzun olmayacak bir eşitlik (matematik terimi) arıyordu o; ama öyle güçlü bir eşitlikti ki bu, Büyük 

Patlama’dan bu yana olmuş her şeyi; patlayarak atomlara ve moleküllere ayrılan ve belki de bir kırda zambaklara 

dönüşen yıldızları açıklayabilecekti. 

Sonuç itibariyle Einstein görevini tamamlayamadı. Aslında kendisinden sonra gelen genç vatandaşları onun 

görüşlerinden uzak durdular çünkü onlar ‘Tanrı’nın ikiye böldüğünü, hiçbir insan bir araya getiremez’ diye 

düşünüyorlardı. 

Belki de şimdilerde Einstein öcünü alıyordur. Geçtiğimiz on yıl içerisinde bu dört ana kuvveti tek bir teoride 

birleştirebilmek için çok yoğun araştırmalar yapıldı. Bir tanesi vardı ki (yerçekimini açıklayan) genel görelilik teorisi 

ile kuantum teorisini (elektromanyetizma ve diğer iki nükleer kuvveti açıklayabilen teori) bir araya getirebilmişti. 

Sorun şuydu ki görelilik teorisi ile kuantum teorisi taban tabana birbirine zıt iki teoriydi. Genel görelilik galaksileri, 

quasar* ları, kara delikleri, ve hatta Büyük Patlama gibi çok büyük yapı ve oluşumları açıklayan bir teoriydi.  

Bu teori güzelim 4 boyutlu uzay-zaman (varsayılan) örtüsünün eğildiği (yer yer eğilip bükülebildiği) gerçeği üzerine 

kuruluydu. Kuantum teorisi ise, tam tersine, çok küçük yapıları açıklıyordu. Örneğin atomaltı parçacıklar. Bu teori de 

‘kuant’ (quanta (tekil) = kuantum (çoğul)) adı verilen birbirinden bağımsız küçücük enerji paketlerini temel 

almaktadı. 
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Geçen 50 yıl içerisinde bu iki kutupsal zıtlığı birleştirmek için çok fazla deneme yapıldı ancak başarılı olunamadı. 

Birleşik Alan Teorisi veya ‘Herşeyin Teorisi’ne çıkan yol başarısızlığa uğrayan denemelerin kalıntılarıyla kirlendi. 

Bulmacanın anahtarı belki de hiperuzaydır. 1915’te Einstein uzay-zamanın 4 boyutlu olduğunu ve eğilip 

kıvrılabildiğini söylediğinde bu eğilmenin yerçekimi adını verdiğimiz bir ‘kuvvet’ olduğunu ortaya koyuyordu. 

Theodr Kaluza, 1921’de, 5. boyutun titreşimlerinin ışık olarak görülebileceğini yazıyordu. Tıpkı, hiperuzaylarında, 

kendi dünyalarına hareket eden dalgalanmaları gören balıklar gibi bir çok fizikçi de ışığın 5 boyutlu uzay-zamana ait 

titreşimler tarafından yaratıldığına inanıyor. Peki ya 5’ten yukarıda olan boyutlar? 

Prensip olarak, daha fazla boyut eklediğimiz takdirde onları dalgalandırıp farklı şekillerde eğebiliriz; böylece yeni 

kuvvetler oluşturmuş oluruz. Aslında 10 boyutlu bir uzayda 4 ana kuvvetin hepsine yer vardır. 

Gelgelelim bu o kadar da basit değil. Saf bir biçimde 10 boyuta çıkmakla, bundan önceki teorilerin tamamını geçersiz 

kılan bir kısım ezoterik matematiksel tutarsızlıkları (sonsuzluklar veya kural dışılıklar) da ortaya atmış oluyoruz. 

İçinde çok küçük stringlerin yer aldığı bu 10 boyutlu evreni açıklayan ve kendisine yöneltilen tüm itirazlara karşı 

hayatta kalabilmiş olan tek teori string teorisidir. 

Aslında bu 10 boyutlu string teorisi bize 4 ana kuvvetin basit ve bir anlamda kaçınılmaz birleşimini verir. Bir keman 

teli gibi, bu stringler titreşerek rezonans veya notaları oluştururlar. Bu, neden bu kadar fazla sayıda atom altı 

parçacığın olduğunu açıklamaktadır: Onlar yalnızca stringlerin titreşerek oluşturduğu notalardan ibarettir. (Bu 

oldukça basit görünür, ancak 1950’lerde fizikçiler atom altı parçacık çığının altında boğulmaktaydılar. Atom 

bombasının yapılmasına yardımcı olan J.R. Oppenheimer büyük bir hayal kırıklığı sonucu o yılki Nobel Ödülü’nün o 

yıl içerisinde yeni bir parçacık KEŞFETMEYEN fizikçiye verilmesi gerektiğini dahi söylemiştir.) 

Benzer şekilde sicimler de uzay ve zamanda hareket ettiklerinde, çevrelerindeki uzayı eğerler; tıpkı Einstein’ın 

önceden gördüğü gibi. Böylece, gerçekten de basit bir resim içinde, yerçekimi (hareket eden sicimlerin uzayı 

eğmeleri) diğer kuantum kuvvetleriyle (artık sicimlerin titreşimleri olarak görülmektedirler) birleşmektedir. 

Elbette bu denli iddialı ve ihtişamlı bir teorinin bir sorunu olacaktır. Bu teori, her şeyin teorisi olmasından ötürü 

Yaratım (Tasarım)ın teorisidir. Yani teorinin geçerliliğini test etmek için tüm Yaratılmışları yeniden yaratmak 

gerekir. 

İlk bakışta bu bizi ümitsizliğe düşürürcesine imkansız görünür. Çünkü bırakın laboratuarda evrenler yaratmayı biz 

daha dünya üzerindeki şu çelimsiz yerçekiminden dahi kurtulamamaktayız. Ancak bu çetin problemi çözmenin bir 

yolu var. her şeyin Teorisi aynı zamanda her günün teorisidir. Yani, bu teori bütünüyle tamamlandığında, protonların, 

atomların, moleküllerin ve hatta DNA’nın varlığını açıklayabilecektir. Anahtar teoriyi bütünüyle çözmek ve evrenin 

bilinen parçaları üzerinde test etmektir. 

Günümüzde, Dünya üzerinde bu teoriyi tamamlayacak kadar akıllı kimse ortaya çıkmış değil. Teori mükemmel 

biçimde tanımlanmış durumda; ne var ki sizin de gördüğünüz gibi bu teori sanki 21. yy’a aitmiş de yanlışlıkla 20 yy.a 

gelivermiş gibi…  

Zaten tamamen şans eseri, iki genç fizikçi tarafından bir matematik kitabının sayfaları arasında gidip gelirken 

keşfedilmiştir.  
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Teori o kadar mükemmel ve güçlü ki 20.yy içerisinde çözülemeyecektir. Sorun şu ki 21. yy matematiği de henüz 

keşfedilmemiştir. 

Ancak fizikçiler genetik olarak iyimser olmaya yatkın oldukları için teoriyi yakın bir zamanda çözeceğimize eminim. 

Belki de bu satırları okuyan genç biri bu hikayeden öyle ilham almıştır ki bu teoriyi o tamamlayacaktır. 

Sabırsızlanıyorum ! 

Dr. Michio Kaku, 

Professor of Theoretical Physics at the City University of New York, VISIONS: HOW SCIENCE WILL 

REVOLUTIONIZE THE 21ST CENTURY ve best-seller HYPERSPACE’in yazarı. 

 

7-8 Saatlik Uykunun Sırrı !.. 
 

Yatmadan yaklaşık 1.5 saat once mutfağa dalın. 

Muz: Açık olarak söylemek gerekirse sarı bir poşet icindeki uyku hapları olarak adlandırabiliriz. Seratonin ve 

melatonin dışında aynı zamanda magnezyum içeren bu meyve, kaslarınızı gevşetip sizi rahatlatır. 

 

Papatya Çayı: Sizi yatağa huzurlu bir şekilde yatıracak bir çaydan bahsediyoruz. Sakinleçtirici özelliği sayesinde 

papatya çayı , kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehiridir. 

 

Bal: Bitki çayınızın veya ılık sütünüzün içine atacağınız bir çay kaşığı kadar balın etkileri hic de göründüğü kadar 

küçük değildir. içeriğindeki şeker her ne kadar vücudu hareketlendirmeye niyetlense de, az miktarda glikoz oreksine 

dur işareti yapar. Oreksin son zamanlarda keşfedilmiş ve beyni hareketlinderen bir norotransmiterdir. 

 

Patates: Az miktarda fırında pişirilmiş patatesin iyi bir gece uykusuna yardımcı olabileceğini pek sık duymadığınızı 

biliyoruz. Midenizi yormayacağı gibi, içeriğindeki tripofan sayesinde asit seviyesini düşürür. Etkiyi daha da artırmak 

için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz. 

 

Yulaf Unu: Yulaf içeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ilaçlarındandır. Bir miktar Akçaağaç 

şerbetiyle karıştırsanız hem de lezzeti ile sizi büyüleyecektir. 

 

Badem: Bir avuç kalp dostu bu yemişlerden yediğiniz takdirde, sizi tatlı bir şekerlemeye götüren yolculukta en 

büyük yardımcınızı bulmuş olacaksınız. Hem tripofan içeriği hem de uygun ölcüde içerdiği kalsiyum sayesinde 

kaslarınızın rahatlamasına yarar. 

 

Keten Tohumu: Hayat bazen ters gittiğinde ve siz de kendinizi kötü hissettiğinizde, 2 kaşık keten tohumunun sizlere 

yardımcı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Süt veya yoğurt içine katabileceğiniz keten tohumu, omega 3 yağ 

asitleri açısından zengindir ve doğal bir moral verici etkisi bulunmaktadır. 
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Ses Dalgalı Beyin Ameliyatı 
Maynetik resonans görüntüleme (MRI) ile birlikte kullanılan yeni ultason (sesötesi) alet ile nörocerrahlar, deriyi 

kesmeden ya da kafatasını açmadan, hasarlı beyin dokularını küçük parçalar halinde yakarak tedavi edebiliyorlar. 

İsviçre’de kronik ağrı çeken 9 hasta üzerinde yapılan bu  ön çalışma bu teknolojinin güvenilir bir şekilde insan 

üzerinde uygulanabilinir olduğunu . göstermiştir. Şimdilerde  araştırmacılar Parkinson hastalığı gibi bazı beyin 

bozuklukluları olan hastalar üzerinde de bu teknoloji kullanmayı amaçlıyorlar. 

Charlottesville, VA ‘da bulunan ve amacı kar olmayıp, odaklı utrason hakkında yeni uygulamalar geliştirmek olan 

“Focused Ultrasound Surgery Foundation” adlı bir vakıfın başkanlığını yürüten ve bu yeni çalışmaya 

doğrudan  katılmamış olan Virginia Üniveristesi  nörocerrahı Neal Kassel, bu buluş hakkındaki fikrini  şöyle 

belirtmekte: 

“Bu çığıraçan buluş ile deriye ya da kafatasına el sürmeden  beynin ulaşılması zor olan bölgelerinde hastalık ya da 

zedelenme sebebiyle patalojik değişim gösteren dokulara emniyetli ve kesin bir şekilde ulaşılabilinmektedir.”Bu 

yüksek-yoğunluk odaklı ultrason (HIFU) hastalık tanı amaçlı kullandığıımız ultrasonlardan daha farklı. Mesela, 

doğumöncesi taramalar gibi… Bu yüksek yoğunluklu ultrason olan özel alet ile ultrason ışınları hastalıklı 

dokunun  küçük bir parçasına ışın yollanıp, ısıtıp bu parçayı yok ediyor. Bu teknoloji şu anda uterusta yani rahimdeki 

lifli tümörleri kesip çıkarmak için kullanılmakta, göğüs ve diğer kanserlerdeki tümörler için de kilinik deney 

aşamasındadır. Son zamanlarda, merkezi Israil’de bulunan “Insightec” adlı ultrason teknoloji firması, beyni hedef 

alan deney aşamasında olan bir HIFU aleti geliştirmekte.Ultrasonun beyinde kullanılırken dikkat edilmesi gereken en 

önemli şey, ses dalgalarından gelen enerjinin emilip, dalga yollarını bozmadan ışınların kafasından geçerek doğru 

odaklanmasını sağlamak. Insightec firmasının bu aleti, her bir tek tek odaklanan 1000’den fazla ultrason 

dönüştürücüsü-enerji aktarımı yapan sistem içermekte. Insightec firmasının nöroloji programının başında bulunan 

Eyal Zadicario şunları eklemekte: “ bir hastanın kafasını CT ( Bilgisayarlı tomografisi) ile tarayıp, kafatasından içeri 

girip, beynin derinliklerini ses dalgaları, ışın-odaklı dikebilirsiniz. Bu alet, ayrıca, kafatasının aşaırı ısınmasını 

engelleyen bir soğutma sistemi de içermektedir.Ultrason ışınları,beyinde enerjiyi çeken ve ısıya dönüştüren belirli bir 

noktaya odaklanır. (kesin lokasyon tedavi edilen duruma bağlıdır). Bu ısı yaklaşık 130 dereceye kadar yükselir ve 

yaklaşık 10 kubik milimetre hacimdeki hücreleri öldürür. Nörocerrahların doğru beyin doku parçasını 

hedefleyebilmesi için, tüm bu sisteme manyetik rezonans tarayıcı da dahil edilmekte. Zadicario bu konuda şunu 

belirtiyor: “Isıdaki artışın nereye ve ne kadar olduğunu görebilmesi için ısı görüntüleri tüm tedavi boyunca cerraha 

anında göstermektedir.Bu ayki “Annals of Neurology” adlı dergide İsviçre’deki bir çalışmada ilaçla tedaviye cevap 

vermeyen, aşırı kronik ağrı çeken 9 hasta üzerinde bu teknolojinin uygulanmasına yer verilmekte. Bu hastalar için 

uygulanan geleneksel tedaviiki meteoddanbir tanesi olan; beynin değişik bölgelerinin bir biri ile iletişimini sağlayan 

thalamusun küçük bir parçasını yok etmek. 

Cerrahlar ya kafatasından içeri bir elektrod yerleştirip, radyofrekans ablasyonunu (ameliyatla çıkarma) kullanacaklar, 

ya da  sadece iyonize radyasyona sahip odaklı ışınları, kafatasına dokunmadan hedef dokuya yollayacaklar. 

Zadicario, HIFU’nın radyocerrahi  için avantajlı olduğunu, çünkü radyosyonla yok edilen dokuların etkilerinin 

haftalar hatta aylar alacağını ancak bu termal yaklaşımla anında cevap alındığını belirtmekte. Kassel de bu konuda 

şunu ekliyor: “ Ultrason ile kesinlik ve doğruluk oranı daha yüksek ve temelde uzun vade de daha emniyetli.” 

Kaynak:  http://www.technologyreview.com/biomedicine/23031/   

Çeviri: AylinER  

 

http://www.technologyreview.com/biomedicine/23031/
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Düşünce Okuma !. 
 

Bilim insanları bilgisayar destekli düşünce okuma tekniği geliştirdiler! 

 

Berkeley’deki California Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı sistem sayesinde, insanların 

rüyalarında, hafızalarında ve düşüncelerinde yer alan görsel unsurlar, gelecekte ekrana yansıtılabilecek. Bilim insanı 

Dr.Jack Gallant, beynin aktivitelerini tararken, kişinin o an ne düşündüğüne dair net resimlerin ortaya çıkaran bir 

teknolojinin imkansız olmadığını, bir beyin okuma cihazının kişinin daha önce yaşadığı ve hafızasında kayıtlı olayları 

görüntüleyebileceğini söylüyor. 

Bu olay da, manyetik resonans görüntüleme (fMRI) aletinin, beyinin değişik bölgelerindeki kan dolaşımınındaki 

değişiklere dayanarak, beyin aktivitelerinin görüntülerini oluşturan standart bir tekniğe dayanmaktadır. 

 

Bu teknikteki ilk adım, kod çözücü yazılımın, deneğin görsel korteksini binlerce görüntüyü 5 saatti aşkın süre 

içerisinde seyrederken taramasıdır. Bu işlem, kod çözücüye (decoder) kişinin nasıl beyinin görsel bilgiyi kodladığına 

dair bilgi vermektedir. Daha sonraki adım, kod çözücünün izleyicinin beyin aktivitelerinin yeni bir takım görüntüleri 

izlerken ortaya koyabileceği olası görüntüleri tahmin etmesidir.  

Son olarak da, önceden gözlemlenmiş beyin aktiviteleri ile olası beyin aktivilerinden oluşan görüntüler karşılaştırılır. 

Sonuçlar oldukça gelecek için ümit vadetmektedir. 

 

http://www.newstime7.com/haber/20080306/Scientists-use-MRI-to-read-minds.php 

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=304558 

 

Yukarıdaki makaledeki düşüncenin görüntüye dönüşmesinin yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini düşünerek, bu 

olayı biraz daha derinden inceleyelim… Beyindeki zihinsel faaliyet, hücreler arasındaki bioelektrik akışının bir alet 

ile deşifre edilerek, farklı yoğunluktaki bioelektrik akış, elektromanyetik dalga haline gelmekte ve dalgalardan 

kaydedilen titreşimlerin yoğunlaşıp, “görüntü” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu görüntü, düşüncenin içerdiği anlama göre de şekil almakta ve kişinin kendi yarattığı enerjinin hologramik görüntü 

olarak ortaya koymasıdır. Fizik-madde boyut içerisindeki bu düşüncenin görüntüye dönüştürülmesinin deşifresi bir 

decoder tarafından yapılmaktayken, madde ötesi yaşamda da, beynin madde boyutunda ürettiği taşıyıcı dalgalara 

yüklenerek, hologramik mikrodalga bedenden ses ve görüntü olarak tüm yaşanılanlar deşifre olacaktır.  

Yani bizler, fizik- madde yaşantımızda ürettiğimiz decoderlarımızla tüm düşüncelerimizin görüntülerini sonsuza 

kadar yanımızda taşıyacağız!… 

Nefes 

Nefes 

Beden, zihin ve ruh arasındaki karşılıklı eylemlilik, öz/spirit vasıtasıyla gerçekleşir. Buradaki öz, NEFEStir. Nefes 

(öz/spirit), fiziki planda ruhu görünür kılan ritm veya motiftir. Soluk alıp verirken dudakların kesişme noktası, hayat 

ile ölüm arasındaki, yaratanla kul arasındaki bağdır. 

Bu yaşamsal nefes, Allah’ın izni (İZN) ve nefesidir. Nefes, ilahi iznin üzerinde doğduğu vasıtadır. İlahi sıfatları 

kalbten, aklın, bedenin ve ruhun çeşitli merkezlerine taşır. Bedenin unsurları (nem ve ısı dengesi unsurları) arasında 

http://www.newstime7.com/haber/20080306/Scientists-use-MRI-to-read-minds.php
http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=304558
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eşitlik ve uyum yaratır. Bedenin içindeki fizyolojik fonksiyonlara, bedenin dışından hayati etkenler taşır. Nefes hava 

veya oksijen değildir, Allah’ın Zatı’nın hayat kuvveti ve ışık huzmesidir. 

Rûhun merkezi, koşut yeri kalptir. İzn (veya Allahın izni) soluğumuz ile içeri alındığında doğrudan kalbe gider. Bazı 

hallerde, bu izin ilahî sıfatların tümünü aktive eder ve tüm bedene taşınır. Kalp (kalb) sadece kanı vücuda 

pompalamakla kalmaz, ilahî sıfatların bulunduğu ve nefesin -yani tüm fizyolojik işlevleri ve yaşamı aktive eden 

gücün- merkezidir. Allah’ın doksan dokuz sıfatı kalbte saklıdır; ve ağızdan çıkan çeşitli seslerle aktive olabilirler. 

Sûfilerin gayesi zaten, Allah’ın sıfatlarını kendi yaşam biçimleriyle yansıtabilmektir. 

Üç temel ses, (evrensel uyum sabitleri), arapçadaki üç sesli harfdir: 

â : elif (kalbi titreştirir), 

î : ya (üçüncü göz/epifizi titreştirir), 

û : vav (dudaklar arasından nefes alıp verilen ve ilahi izin İzn ile karşılaşılan yerde titreşir) 

Çiştî her harfin, sadece bu üç sesli değil diğer Arap harflerinin de, kendine özgün fiziki, mental ve ruhi etkiler 

yarattığını söylüyor. Kur’an ayetlerinin ve duaların Arapça okunma gerekliliği, buradan geliyor. 

Solunum pratiklerinin temel kaynağı Kur’andır. Ayetlerdeki nefes alma, verme ve durak yerleri(vakf) belirlidir. 

Özellikle sesli harfler sıklıkla normal tek bir vurgudan daha uzun tutulur. Bir nefeste 2 dakikaya kadar süren devamlı 

okumalar ve 4-5 oktavlık ses hareketleri duyulabilir. Elbette bunlar uzun süreli okuma pratikleri yapmış kişilerce 

yapılabilir. 

Burun ve ağızdan çekilen nefes, her bir organın en uç noktasına kadar hareket eder. Eğer bu yolda tıkanıklık varsa, 

hastalık gelişir. Dolayısıyla Sûfilere (daha doğrusu Çiştî’ye) göre, Kuran okumak, bir ibadet olarak rûhsal bir gelişme 

sağladığı kadar; bir nefes egzersizi olduğu için bedensel sağlığı da korumakta etkilidir. Tabi doğru şekilde 

okunursa… 

Çiçek özleri: 

Sufizmde çiçeklerin özlerinin, kokularının, insan dengesizliklerini düzeltmede etkili ve şifalı olduğu düşünülür. 

Özellikle 10 yağ şifalıdır: Amber, Buhur, Gül (Ruhu Peygamberin ruhunun terinden meydana geldiği için özellikle 

önemlidir, sevginin sembolüdür), Lavanta, Menekşe, Sandal, Misk, Yasemin, Kına, Ödağacı, Firdevs bahçesi. 

Her bir yağın farklı bir nem ve ısı dengesi dolayısıyla farklı etkileri vardır. Bu etkiler kişinin bulunduğu ruh 

makamına göre de değişir. Örneğin Amber kalp ile ilgili problemlerde kullanılabilir. Her kokunun, her makama göre, 

hem rûhi hem de bedensel farklı etkileri bulunur. Kitabında Çiştî bunları sırasıyla anlatmakta. 

Bu yağların vücuda uygulanması için ise, kokunun inhalasyonu dışında, örneğin sağ el ayasından aşağı, bilek, yanak 

ve kulak memesine sürülebilir. Fakat iki uygulama özellikle dikkat çekici. Biri özellikle amber için önerilen, 3.göz 

noktasına sürülmesi, böylece pineal(epifiz) bezini uyarması. Üçüncü göz bilindiği gibi Budizm’de de yüksek bilinç 

seviyelerine açılan aydınlanmayı temsil eden önemli bir enerji noktası(çakra)dır. 

Diğer yöntem ise, bir miktar yağ damlatılan pamuk parçası kulakta belirli bir bölgeye konur.Bu bölge Çin 

akupunkturunda hayatı düzenleyen önemli noktalardan biri olan shen wen’e karşılık geliyor. 

Oruç 

Oruç bilinen en eski sağaltım yöntemlerinden biri. Tek bir gıdayı kısa bir süre terk etmekten, tüm gıdalardan uzun bir 

süre uzak kalmaya kadar değişen bir perspektifte hemen her kültürde çeşitli şekillerde uygulanıyor. Oruç sayesinde 
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bedendeki toksinler atılır. Sûfiler orucu açtıklarında, açlıklarını giderecek en az miktarı, en fakir insanların öğününü 

yerler. Oruç sırasında sadece bedensel değil, zihinsel oruç da tutulmalıdır. 

(Bir vejetaryen olduğumdan yani sürekli bir hayvansal gıda orucu tutmaya başladığımdan beri, kendimi hem 

vicdanen (yani fikr seviyesinde) hem de bedenen (beden seviyesinde) çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Pek 

çok antik Doğu geleneğinde vejetaryenliğin İlâhî olanla aradaki bağlantıyı sağladığı düşüncesinin yer alması da, 

galiba üçüncü seviyede yani rûhsal düzlemde de doğru yolda olduğumun ifadesi :)) 

Kitaba dönersek, eklemek istediğim bir ilgi çekici nokta da namaz konusunda. 

Namazdaki üç duruş olan kıyam, rükû ve secde, Arapça “Adem”in yazılışına karşılık geliyor. 

Bunun dışında her duruşun fiziksel etkilerini, bu sırada zihinsel durumun nasıl olması gerektiğini vs. Çiştî 

ayrıntılarıyla ele almış. 

Hz.Muhammed’in bazı hadisleri: 

-Hastalığın özü midedir, tedavinin özü ise perhizdir. 

-Yemekten önce yemeğinizi soğutun, çünkü çok sıcak yemekte rahmet yoktur. 

-Üç şeyde rahmet vardır: sabah yemeği, ekmek ve çorba. 

-Az yemek, az günahtır. 

-Hasta bir insana: “Kötü düşüncelerden kurtulun. Kuvvet Allah’tandır. Tedavi edin ve tedavi olun.” 

Sûfi ve Uzakdoğu tıbbı 

Sûfizmdeki nefes, Çin tıbbındaki yaşam enerjisi Ki(chi), ve Yoga’daki “prana”ya oldukça benzerlik gösteriyor. 

Kur’an okumada veya Zikr’de olduğu gibi, Uzakdoğu uygulamalarında da soluk alış verişin çok merkezi bir eylem 

teşkil etmesi, bu anlamda tesadüf değil. 

Sadece yaşam enerjisi ve soluk değil, 

Yoga asanaları veya Tai-chi duruşları gibi fiziksel duruşlardan oluşan namaz; 

burada bahsedilmeyen Sûfi meditasyonu olan Murakaba ile Budizm’deki meditasyonun benzerliği; 

yine Budizm’deki bilinç anlayışını destekleyen Zikr ve Semâ gibi Sûfi bilinç egzersizleri; 

Sufilerin işaret ettiği bazı bedensel noktaların halihazırda Akupunktur noktaları olması; 

az yemek odaklı, mutfağı bir tedavi ve ruhsal gelişim mekânı olarak algılayarak Zen manastırlarını andıran yemek 

anlayışı; hastalığı düzeltilmesi gereken kötü bir şeyden öte, bir fırsat ve hediye olarak gören bakış açısı ve hastalığı 

tedaviden önce sağlığı korumaya odaklı bütüncül tıp anlayışı, Sûfizm’i diğer mistik öğretilerle oldukça paralel 

noktalarda birleştiriyor. 

Yaşamlarımızı uzatır ve hastalıkları tedavi ederken bedenimizle olan iletişimimizi koparan ve uzun vadede daha 

sağlıksız ve beden-farkındasız yaşam sürmemize neden Batı tıp anlayışına aşina olan hepimizin, bu öğretilerden 

öğrenecek çok şeyi var… 

Kaynak: http://bilinc-akisi.blogspot.com/ 
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Elektomanyetik Enerji Ve Ruh 
Ruh Nedir? 

Modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Patolog Rudolf Wirchof, ‘Hayatımda binlerce ceset kestim, ruh denen bir şeye 

rastlamadım’ demişti. Fakat amacı insanı anlamak olan pek çok bilim adamı, bu yargının ötesine geçerek insandaki 

bedenin dışında psikolojik terimle ‘self’ şeklinde ifade edebileceğimiz, geleneksel terminolojimizde ise ‘nefs’ diye 

bilinen ‘kendilik’ yani ‘öz’ün farkına varmıştır. ‘Nefs’ ya da ‘öz’ diye tanımlanan kavramla, spritüel olarak tartışılan 

‘ruh’ arasında nasıl bir bağlantı olduğu ve bu kavramların sınırlarının neye dayanarak belirleneceği önemlidir. 

Materyalist pozitivizme göre, nasıl karaciğerin salgısı safra ise, beynin salgısı da davranışlardır ve bunlar adeta 

beynin birer sonucudur. Buna göre beyin, davranış, duygu ve düşüncelerimizin kaynağıdır; Bunun üzerinde bir güç 

ve varlık yoktur. Ancak bu görüş tartışmaya açıktır. Zira bütün duygu, düşünce ve davranışlar insan beyninin ürünü 

olarak düşünüldüğünde, ‘açıklanamayan bilgiler’in kaynağının ne olduğu sorusuna cevap veremeyiz. ‘Sembolik, 

soyut ya da sanatsal düşünce nasıl ortaya çıkmaktadır?’ ‘Beyin bu kadar mükemmel bir düşünce grubunu nasıl bir 

araya getirmekte ve tek başına hiçbir aklı olmayan hücreler buluşup, akıllı bir hücreyi nasıl ortaya çıkarmaktadır?’ Bu 

sorulara pozitif bilimin bilinç kavramıyla açıklama getirmesi, konuyu yeterince aydınlatamamaktadır. 

Ruh Nasıl Bir Programdır? 

İnsanın doğumuyla beraber varlığını gösteren ve yaşanan gerçekler karşısında gelişebilen ruh programı; yaratıcı 

iradenin insanoğluna ikramıdır. Bilindiği üzere insan dışındaki hiçbir varlık yaratılışına ve sonrasındaki sürece dair 

sorgulama, hatta itiraz etme özelliklerine sahip değildir. İnsanlık alemi, Hz. Adem’den beri, bu yönüyle Yaratıcıya 

muhatap olmuştur. 

Ruhu somut olarak bilgisayar programlarına benzetebiliriz; bilgisayar programları, bilgisayara içi boş olarak yüklenir 

ve biz ona kendi ilgi alanlarımız, zevklerimiz, yeteneklerimiz doğrultusunda programlar kaydedip; yine bunlara 

uygun dosyaları arşivleyerek genişletiriz. Programı ne kadar çok kullanırsak, o kadar zenginleşip geliştiğini de bu 

sayede fark ederiz. İnsan da ruhunu ne ölçüde geliştirirse, ona bu ruhu yazanla arasında o kadar güçlü bir ilişki 

kurulacaktır. Şuuru yerinde olan bütün insanların ruh programı genetik olarak aynı olmasına rağmen, az sayıdaki 

insan bu programa bilgi yükleyip gerektiği gibi kullanabilmektedir. 

Radyoya İlham Veren Ruh Programı 

Bilgisayarın yazılım ve donanım özelliklerinin yanı sıra üçüncü bir özelliği de ‘bağlanabilir’ olmasıdır. Hesap 

makinesiyle internete girme imkanı yoktur ancak bir bilgisayar, bağlantı kurduğunda, internete girerek pek çok bilgi 

kaynağına ulaşabilir. İnsandaki ruh programının da ‘bağlanabilirlik’ özelliği vardır. Bu vasıf, belli bir salınım ve 

titreşim gerektirir. İnsanda titreşimi sağlayan unsur, duyguların gerektiği şekilde yaşanması ve bu yolla ruhun 

inceliklerinin keşfedilmesidir. Yapılan araştırmalar, insanda üç çeşit temel duyunun olduğunu tespit etmiştir. 

Bunlardan birincisi dokunmak, fiziksel temas, ışık gibi mekanik duyular; ikincisi, tat, koku gibi kimyasal duyular; 

üçüncüsü ise, manyetik duyulardır. ‘Manyetik duyu’ hayvanlarda da vardır. ‘Altıncı his’ gibi ifadelerle anlatmaya 

çalıştığımız bu duyu, olacakları hissedebilme yetisinin hayvanlarda da olduğunu göstermektedir. Bu arada şu soru da 

akıllardan uzak tutulamaz: Manyetik duyuların insandaki yüksek duyguların kapısı, onların algılama kısmı olup 

olamayacağına dair sorulması muhtemel soruyu bir duyumuzu modelleyerek cevaplandırabiliriz: Ses titreşimini 

mekanik kulakta algılarız; iç kulağımızda ‘quartz kristalleri’ vardır. Titreşimler, ‘piezo-elektrik’ denilen bir olayla, 

kulağımızdaki ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. İşitme duyusu olarak kulak, işitme enerjisini elektrik 

enerjisine dönüştürmekle görevlidir. İşte insanda da sevgi, nefret, öfke gibi duygular mevcuttur. Bu duygular, 

beyindeki elektrik enerjisini radyo enerjisine çevirir. Yahut da çevreden gelen sevgi gibi manyetik enerjiyi 

beynimizin bir bölgesi elektrik enerjisi haline getirerek, beynin algılamasını sağlar. Manyetik duyguyu, duyu ve 

enerjiye çeviren beyin, onu kimyasal ve elektriksel olarak ‘proses’ eder ve biz de bu yolla algılamaya başlarız. Bu 

durum, henüz kanıtlanmış olmasa da aklî veriler ışığında beynimizdeki manyetik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştüren mekanizmanın varlığını ve kablosuz bağlantılarımızın gerçekleşme halini göstermektedir. 
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Sevgi, Foton Enerjisi Gibidir 

İnsanı kendi içinde bir radyo istasyonuna benzetirsek, elektrik enerjisinde saklı olan egosunu görebiliriz. Bu radyo 

istasyonunun içinde teybe kaydedilmiş olanlara benzer bilgiler yer almakta ve bu da insana yetmektedir. Ancak 

bağlanabilirlik özelliğinin aktif olması için, üzerindeki ‘açma’ tuşunun anahtarıyla oynanması gerekir. Aksi halde 

insan, içindeki mevcut bilgilerle yaşadığında bir hesap makinesinin sınırlarında yaşamış olacaktır. Fakat içinde 

televizyon kartı da bulunan bir bilgisayarımız olduğunda; internete bağlanmak bir yana dünyadaki diğer kanalları da 

izleyeceğimiz bir güce kavuşuruz. 

Hayvanlar insanlardan farklı olarak tıpkı bir radyo ya da teyp gibi, elektrik olduğu sürece çalışan ve içine 

kaydedilmiş bilgileri kullanan bir yapıdadır; yiyip içerler, cinselliklerini yaşarlar ve temel ihtiyaçlarını karşılarlar. 

Ama evrendeki bilgiyi alabilecek bir FM bantları yoktur. Oysa insan, megahertz üzerinden gelen titreşimle RF, 

Radyo Frekansı dalgaları ile ilahi radyoya bağlanır. Bu bağı oluşturan sevgidir. Sevgi gönlün enerjisi, kalbin özüdür. 

Buradaki kalpten kasıt, bir uzuvdan öte gönül boyutudur. Tıpkı foton ışınları gibi… 

Elektronlar, kütlesi olan ışınlardır ve elektrik bu ışınlardan üretilir. Fotonlar da ışık benzeri her tarafa yayılabilen 

kütlesiz ışınlardır. Sevgi, foton enerjisinden oluşmuş gibidir. Hatta son yıllarda ışık hızından daha hızlı bir enerji 

parçacığından söz edilmekte ve ismine ‘psikon’ denilmektedir. Vücudumuzdaki elektrik devrelerini çalıştıran 

elektron özellikli bir enerjiyken; sevgi, foton özellikli kütlesiz bir enerjidir. Kalp ise bir ‘baz istasyonu’ gibi 

vericilerle bağlantı kurar. İçindeki duyguları ve fikirleri gönderir; yahut dışarıdan gelen bilgileri alır. Bu özelliği ile 

uyduya çıkma imkanı doğar. Hayvanlar sadece elektronik bir alete benzerken; insan bilinçli belleği olan, 

elektromanyetik bir cihaz gibidir. Çünkü hayvanlar içlerindeki programa birebir uysalar da, onlarla ‘online’ bağlantı 

kuramazlar. Zira onların yaratılışları ancak bu kadarına izin vermiştir. Yaratılışın sınırlı tutulduğu yerde, gelişim de 

yavaştır. Oysa imkanlar verildiği ölçüde, programın içi doldurulur, geliştirilir ve iyi yolda kullanılırsa, sistemin iyi 

tarafları ön plana çıkar. 

İnsanda biri sabit biri değişken olmak üzere iki program vardır. Hayvanlarda ve diğer canlılarda geliştirilme özelliği 

bulunan ikinci bir programdan söz edilemez. İnsanın ayrıcalığı, beyninde doğuştan var olan işletim sistemindeki bu 

programın, yüklenebilir halde bulunmasıdır. Bu durum diğer canlıların yoksun oldukları, kabiliyetleri ve sınırları çok 

geniş bir işletim sisteminin, insan beyninde mevcut olduğuna işarettir. 

İnsanın yeteneklerini keşfederek kendini geliştirmeye çalışması, onu yaratanın dikkatini çeker ve kişi Yaratıcı ile 

muhatap olma melekesini ilerletir. Zaten insanı insan yapan özelliklerin başında; kendisini, hayatı, yaratılanları 

sorgulayabilme ve cevaba ulaşma özelliği vardır. Mesela, psikiyatri alanında çalışan hekimler olarak beyindeki 

hücreleri birbirine bağlayan elektronik devreleri inceleyip, bu devrelerdeki arızaları düzeltmeye uğraşırken; insandaki 

sabit programın varlığı ve buna yeni programlar ekleme özelliğimizin olduğu gerçeğiyle tekrar tekrar karşılaşmamız 

söz konusudur. ‘İnsan bilgisayarına neden ruh programı yüklenmiştir ve daha da önemlisi ruhu yükleyen dış güç 

kimdir?’ sorusu, İlahiyat alanının cevaplayacağı bir sorudur. Pozitif bilimler ise, ‘mevcut işleyişin nasıl vücuda 

geldiğini ve ne şekilde çalıştığını’ izlemeye yoğunlaşır. 

Ruh ve Güneş İlişkisi 

Ruh insanda bir özellik olarak görülen, kütlesiz bir enerjidir. Güneş, söndükten ancak sekiz dakika sonra kaybolur. 

Işığı dünyaya, saniyede 300.000 km hızla gelir. Onun dışındaki farklı bir enerji türü de ruhtur. Ruh, zaman ve mekan 

kavramından uzaktır. Güneş bu anlamda yarı nurani diyebileceğimiz bir özelliğe sahipken ruh, tam anlamıyla 

nuranidir; hiçbir maddesel kayda -zaman kaydı da dahil- tabii değildir. Oysa foton enerjisi, kütlesi olmasa da ve çok 

minimal düzeyde kalsa da, güneş zaman ve mekandan kopuk değildir. 

İnsan beynindeki bir bölge, evrendeki dalgalarla etkileşen bir özellik göstermektedir. Her enstrümanın bağımsız 

olduğu bir orkestrada orkestra şefinin bulunması halinde bütün enstrümanlar, şefin komutlarıyla çalar. Mesela, ayrı üç 

gitar çalınıp, üçü de aynı sesi verdiğinde bu üçünün osülasyonu birbiriyle örtüşür ve büyük bir ses ortaya çıkar. Ama 

gitarlardan birisi farklı bir ses verdiği zaman orkestradaki ahenge uymadığı için onun sesi, diğerlerinin arasında 

sırıtacaktır. İnsan beyninde de evrendeki salınım ve titreşim vardır.  
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O titreşimle buluştuğumuzda, beynimiz adeta Yaratıcıya ulaşır. Hayatın anlamını kavramaya çalışan insanın beyinde 

Yaratıcının beklentisine uygun olan osilasyon üretimini başarmak için, evrendeki akılla ortak bir etkileşime girmesi 

gerekir. Dindar insanlar, bunu başarmışlardır. Beyinde evrendeki dalgalarla etkileşen bölge, aslında ruh denilen akıllı 

bir enerjinin, evrendeki akılla etkileşime girmesi sonucunda, bir anlamda otonom yani kendi başına çalışan, yemek 

içmek, üremek ve korunmak için yaşayan bir varlığın ötesine geçerek, bir bütünün parçasına dönüştüğünü gösterir. 

Bu, insanın kendisini güvende ve rahat hissetmesine yardımcı olur. 

İnsan, yaratıcıyla etkileşime girmediği ve beyin bölgesi onu hissedemediği takdirde kendisini yalnız hisseder. Yalnız 

bu noktada şu soru bir tartışma konusu olmuştur: İnsandaki bu güven duygusu mu beyindeki o bölgeyi aktif hale 

getirmektedir, yoksa evrendeki enerji ile etkileşime girdiği zaman mı beyin bu duyguyu aktif kılar? Bu bilimsel 

tartışma konusu, ne derece sebep sonuç ilişkisiyle değerlendirilir bilinmez ama insan beyninin bir bölgesi harekete 

geçtiği zaman, kişinin kendisini mutlu ve güvende hissettiği açık bir gerçektir. Bunu başarabilmek için akıl, duygu ve 

ruh arasındaki tanımlamaları iyi bilmek gerekir. Ruh, insandaki iç gerçeği araştırırken, akıl daha çok dış gerçeklerle 

uğraşır. Ruh, insanın içinden gelen duygu ve heyecanlara karşı daha duyarlıdır. Sonuçta insana yaşama sevinci veren 

şey, bu üç melekenin ortak sonucudur. 

RUH AKIL KALB HİYERARŞİSİ 

Mevlana kalb akla, akıl ruha esirdir diyor. Bu bilgi yeni psikoloji teorisine tam uyuyor. Hatta ruh için 

beynimize paralel bir kuantum paralel beyin var mı? Bu beyine psikon beyni diyebilirmiyiz? sorusuna cevap 

aranıyor. 

İnsan evrende okyanusun ortasındaki bir gemi gibidir. İçindeki duygusal enerji, onu ayakta tutar; akıl enerjisi ne 

yapacağını planlar ve ruhsal enerjisi karayla bağlantısını sağlar. Kimi zaman mutlu olduğu halde, okyanusun 

ortasında nereye gideceğini bilemez bir halde bulunabilir. Ya da denizde ilerlerken geçici bir mutluluk yaşasa da, 

aklını kullanmadığı takdirde nereye gideceğini bilemeyeceğinden mutluluğu geçici bir mutluluk haline gelebilir. 

Ruh karadaki radyo istasyonuyla bağlantı kuran bir telsiz gibidir. İnsan kendini yalnız hissetse de ‘benim evrende bir 

Yaratıcım var’ düşüncesi ona kainatta yalnız olmadığı hatırlatacaktır. Ruhsal gerçeklik, insanın bütün evrenle 

bağlantı kurmasını sağladığı gibi, kişiye evrendeki bütünün bir parçası olduğunu da hissettirir. 

Ruhun dışında akıl, insanın rotasını belirleyen bir başka öğedir; duygu ise onu ayakta tutar ve ona enerji verir. Üçü 

bir arada olmadığı zaman, o kişi mutlu olamaz. Eğer bir kimse duygusal enerjisinin yardımıyla kendisini motive 

edebiliyor ve aynı zamanda aklını da kullanarak problemlere karşı çözüm üretebiliyorsa, ruhu da ona yardım edecek 

ve ondan gelen sinyallerle hayatta, olması gerektiği gibi ilerleyecektir. Kişinin duygu ve aklında bir problem olmadığı 

halde, ruhuyla bağlantısı yoksa hayat rotasını şaşırma ihtimali yüksektir. Bu sebeple diyebiliriz ki; semavi dinlerle 

bağlantısı olan kişiler daha az hata yapmaktadırlar. Ruh bağlantısını kurmamış olanlar da doğru yolu bulurlar; ancak 

onlar yollarında tamamen deneme yanımla yöntemi ile ilerlerler. Semavi kaynaklardan ilham almayı ancak ruh 

başardığı için ruhsal bağlantısı güçlü olanlar, büyük yerle alışveriş yaparlar. Akıl ise, ancak kendi kaynaklarıyla 

yetinir. 

Ruh Hastalanır mı? 

Psikiyatrik hastalıklar uzun süre ‘ruh hastalığı’ şeklinde tarif edilmiştir. Bunun sebebi, bilgisayardaki devrelerde 

sorun olduğu zaman işlevinin kaybolması ve görüntülerin karışması gibi; insanda da sevgi, nefret, öfke ya da diğer 

duyguların gizli kalması veya gereğinin üzerinde varlık göstermesiyle, beyindeki elektronik ve kimyasal devrelerin 

bozularak ruhun varlığını gizlemesi sonucu bir nevi şizofrenik, akıl sağlığı bozuk davranışların ortaya çıkmasıdır. 

Burada ruhun kendisinden öte, ruh programı bozulmuştur. Yazılımda hata olmadığı halde elektronik devrelerdeki 

hata, ruh hastalığı şeklinde algılanmaktadır. Hekimlerin tavsiyesiyle alınan ilaçlar, beyindeki elektronik devreleri 

düzelttiğinde, program yeniden çalışır hale gelir. 

Tıpkı bilgisayarların zaman zaman ‘reset’lenmesi gibi, insanın da kimi zaman yeniden yapılanması gerekmektedir.  
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Bu yenilenme, kişinin evrendeki kozmik enerjiyle devamlı bağlantı kurması ve bağlantı sırasında, programda 

oluşacak virüsleri temizlemesiyle mümkün olur. Virüslerin bilgisayardaki programları sabote etmesi gibi, insanın ruh 

programını da sabote eden virüsler vardır. Yalan söylemek, hile yapmak, haksızlıkta bulunmak, saldırganlık gibi 

çevreye zarar veren her şey, bir virüstür. Virüslerin en kötü özelliği, amaca giden yolda insanı geri planda 

bırakmasıdır. Belli bir hedefe yönelik olarak gerçekleşen hayat yolculuğunda, şeytani virüsler bir engelleyici niteliği 

taşır ve hatta hayatı bloke eder. Virütik düşünceler, kişiyi zevk tuzaklarına düşürür. Bitmez tükenmez arzular ve 

bencil bir yaşam tarzı olarak özetlenebilecek virüsler, ana programın düzgün çalışmasını engellediğinden, 

temizlenmesine ihtiyaç vardır. Fakat temizlik bir defaya mahsus değildir. Tek defalık temizlik, insanın bütünüyle 

kurtulması anlamına gelmez. Doğru olan, koruma programları ve antikorlar geliştirerek bundan sonraki süreçte 

gelebilecek saldırılara karşı da tedbir almaktır. Dinamik bir varlık olan insan bu çabasını devam ettirebilirse, 

kendisine ve yaratıcısına karşı görevini yapmış ve insan olmanın gereğini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda bu 

durum, ‘Büyük İrade’ tarafından da ödüllendirilir. 

 

BİLİNÇ VE YAYILAN ENERJİ 

 

Bilinç, insanın varoluşunun farkında olma özelliği şeklinde açıklanabilir. Kuantum fiziğinin tartıştığı bir alan olarak 

bilinç konusu, son yıllarda temel bilinç kavramıyla birlikte değerlendirilmektedir. Kuantum fiziği ile sinir bilimi 

arasındaki ilişkiyi araştıran bu bilim dalı; evrenin enerji bantlarından oluşan bir sistem olduğunu, bilinçli olma halinin 

ise ayrı bir frekans olarak insana verilmiş bir özellik olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu özellik, beyindeki 

metakognisyon genleriyle ifade edilen kişinin kendisinin ve zamanın farkına varmasını sağlar. 

Evrende yayılan bir enerji vardır ve bunun dışındaki sabit enerjiler madde şeklinde özetlenebilecek ısı, ışık, radyo 

frekansı ve ruh gibi yayılan enerjilerdir. İnsanda ise diğer canlılarda olmayan bazı ruhsal yetenekler vardır. Bu 

yetenekler insanı diğer canlılardan ayırmaktadır. Böylelikle soyut mücerret diye adlandırdığımız kavramların yayılan 

ve kuşatan bir enerjinin uzantısı olduğunu görebiliriz. 

Bilgisayarın elektrik fişinin çekilmesi ne ise, ruhun bedenden ayrılması da odur. Kalp ölümü ile beyin ölümü 

arasındaki fark işte bu noktada ortaya çıkar. İnsanda kalp ölümü olmamasına rağmen beyin ölümünün gerçekleşmesi, 

bitkisel, otonomik hayat diye tarif ettiğimiz durumdur. Yiyen, içen ama hareketsiz şekilde yaşayan bu insan, hareket 

edebilirse; hayvansal türde yaşamış olacaktır. Çünkü harekette bir irade vardır; beynin orta kısımlarının çalışması 

hayvansal hayatın devam ettiğini göstermektedir. 

Evreni kuşatan enerjinin ruhsal enerji kısmını dönüştüremeyen otistik çocuklarda da sınırlı bir yaşam söz konusudur. 

Bu çocukların beyindeki dönüştürücüler çalışmadığı için enerjilerinin gereken bölümünü aktif hale getirmeleri 

zordur. İnsanın zaman, mekân kavramı, varoluşu ile ilgili soruları, neşe, sevinç gibi duyguları yaşadığı alan beyindir 

ve kişi bu bilinci sağlanamadığı takdirde yalnızca yiyen, içen ve boşaltan bir varlığa dönüşür. Yaşadığımız hayat 

tarzının devam etmesi için, beyin kabuğu ve beyindeki limbik sistemin çalışması gerekmektedir. 

Beyin kabuğunun dışında ve beyinde duygu süreçlerini yöneten alanlar vardır. Bunlar, duygu boyutu olan soyut 

bilgilerin kaydedildiği bölgelerdir. Anlam ve duygu boyutu olan kararlar vermek, sözcük üretmek, sözcüklere anlam 

katmak ve anlam katılan sözcükleri dillendirmek; limbik sistemde beynin yerine getirdiği fonksiyonlardandır. 

Beyindeki bu bölümlerde eksiklik meydana geldiği takdirde, ‘ruh hastalığı’ dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. 

Esasında ruh hastalığı, evreni kuşatan enerjinin beyinde bir enerjiye dönüşememesiyle ilgilidir. Beyinde bu konuya 

ilişkin bağlantı ve devreler çalışmadığı takdirde; onun ürettiği sinyallerin, evrensel ilişkiye bağlanabilirliği 

bozulmakta ve hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple evrendeki çekim kanunu ve enerji bağlanabilirliği oluşmakta 

ve sonuçta ruh ile beden ilişkisi arasında fark ortaya çıkmaktadır. 
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Rahmanın Nefesi Olarak Ruh 

İnsanın yaratılışına baktığımızda, soyut anlamda dinler aracılığıyla gelen “ideal insan” modeli vardır. Bu modele 

uygun olmaya çalışmak önemlidir. Evrendeki dengeyi incelediğimizde evreni yaratanın bir amacı olduğu 

görülmektedir. Bize tevhidi öneren dinler, bu tezle hareket etmektedirler. 

İbrahimî dinlerin orijinal tezlerine baktığımızda, insanın “nefes” olduğunu söylediklerini görürüz. İnsan ruhunu ilahi 

nefes olarak adlandıran tasavvufi bakış, İslam Peygamberinin varlık, ‘nefha-i rahmandır’ diye adlandırdığı ruhun 

ifadesidir. Allah tarafından insana üflendiği söylenen ruh da, insana aktarılan bir enerji transferinden bahsetmek 

mümkündür. İnsan üfürdüğü zaman bile içindeki bir şeyi karşısındakine aktarmaktadır. Hz. Muhammed, kendisine 

peygamberliğin geldiği ilk yıllarda, bir damla su da milyonlarca canlı olduğunu söylese, ruhun evrendeki salınım ve 

titreşimlerle münasebetini dile getirse buna kimse inanmazdı. Allah maddî bir varlık olmadığı ve ciğerleri de 

olmadığı için, ‘üfürme’ denildiğinde Allah’ın bazı özelliklerini kullarına aktardığı anlaşılmaktadır. Üfürme 

kavramını, bilgi ve özelde de vahiy olarak düşünebiliriz. 

 

Vahiy, Bilgi Transferidir 

 

Evren aslında bilgi ve bilginin çeşitli şekillere bürünmesi demektir. Mesela, bilginin madde şekli olduğu gibi enerji 

şekli de vardır ve bu dijital format biçiminde kendini gösterir. Evrende bilginin elektromanyetik biçimi, yüksek 

frekans boyu ve görme bandındaki şekilleri, kızılötesi dediğimiz ısıları okuyan biçimi ya da mikrodalga şekli, radyo 

frekansı şekli ve en sonunda da ruh enerjisi şekilleri vardır. Bütün bu bilgiler, evren eşittir bilgi, tezini doğurmaktadır. 

Allah’ın kendi bilgisinden evrene ilettiği bilginin somut örneğini bilgisayar gibi düşünebiliriz. Bilgisayar, bilgiyi 

işleyen bir makinedir. Dijital formata çevrilebilen her bilgi, nakledilebilir ve bilgisayarda görünür hale dönüşerek 

okunabilir. Hayata dair bilgi de, “var” ve “yok” noktalardan ibarettir. Bu şifrelerdeki varlık ve yokluk, pozitif ile 

negatif olanın aynı yerde bulunduğunu gösteren bir dualite gerçeğidir. 

Evrenin bilgisi otuz katlı bir inşaat yapacak olan mimarın, inşaata başlamadan önce iki sene proje çizmeye 

uğraşmasına benzer. Projenin uygulanması için sırasıyla ilim, irade, para ve zamanın olması gerekir. İlim tek başına 

yetmeyeceğinden buna eşlik eden, uygun yerde, uygun zamanda ve uygun şekilde yapma manasını ifade eden; hikmet 

gerekir. 

Evrendeki bilginin yaratılışa dair bir dili vardır. Buradaki enerji bandı da bir dalga fonksiyonudur. Titreşimler hızlı 

olduğundan ve dalga boylarının bizim algılayamayacağımız süratte ilerlemesinden dolayı, ‘var-yok’ şeklinde 

gözüken dalga boylarını algılamak, insan için zordur. Bu şekliyle evrenin noktalardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. 

Gama röntgen ışınları, çok yoğun ışınlardır. Madde de bir titreşimdir ama gama ışınları gibi ışınlar maddeyi 

geçmektedirler. Görünen ışınlar yedi renk aralığındaki ışınlardır. Biz diğerlerini göremediğimiz için; etrafımızdan 

ses, görüntü ve renk geçmiş olmasına rağmen onları ‘yok’ olarak kabul ederiz. Röntgen ışınları, ultraviyole adını 

verdiğimiz morötesi ışınlardır. 

Varoluşun gerçekleşmesi için varlığa devamlılık ve sonsuzluk katılması gerekir. İnsanın mutluluk arayışı bile bu 

sebeple sonsuzluk arzusu. 

Ruh ve Ölüm 

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi isteyen okuyuculara ‘İnanç Psikolojisi’ kitabımı hatırlatarak ruh ve ölüm konusuyla 

yazıya son vermek istiyorum. Evren, kuşatan, büyük bir enerji; varlıklar ise bu enerji içerisinde birer sinyaldir. 

Oksijen, karbon, kedi, köpek ya da insan; yani varlığını devam ettiren her şey, birer sinyaldir. Sinyallerin parmak izi 

gibi iyon yükleri ve birer tanımlaması vardır. 

Ruh ise iyon yükünün dışında, radyo frekansı şeklinde bir sinyaldir. Ölüm dediğimiz şey, ruh ile bedenin ortak olarak 

çalıştığı sürenin sonlanması demektir. 
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Ruh, yetenekler kümesidir ve bu kümedeki kimi yetenekler, kişinin kendisi tarafından geliştirilmekte ya da yarım 

kalmaktadır. İnsanın kendisine bahşedilmiş nimetleri hakkıyla kullanması önemlidir. 

Sonsuzluğa inanan kişi, dünyanın ezelden gelip ebede giden hayat çizgisinde bir dilim olduğuna inanır. Bu dilimde 

kendisine sorular sorulur; o, bu sorulara verdiği cevaplara göre değerlendirilir. 

 

 

 

 

İnsandaki bütün bilgiler, bir bilgisayarın harddiski gibi, uzun bellekte mevcuttur. Bu konuda literatüre girmiş şöyle 

bir vakıa vardır; Trafik kazası geçiren bir insanın başında bulunan meraklı bir nörolog, hasta koma halindeyken 

onunla uzun uzun konuşup, bütün konuştuklarını kaydetmiş; hastası komadan çıktıktan sonra ona konuşmalarının 

kaydını dinletmiştir. Kayıtlarda İtalyanca konuştuğunu duyan hasta, İtalyanca bilmediğini söylemiştir.  

Bu bilgiye, ilk önce kendi düşüncelerine delil oluşturacağını düşünen reenkarnasyoncular sahip çıkmışlardır. Ancak 

hastanın geçmişi araştırıldığında; babasının diplomat olduğu ve İtalya’da kaldıkları çocukluk yıllarında kendisiyle 

İtalyan bir bakıcının ilgilendiği, bakıcının kimi zaman çocukla İtalyanca konuştuğu ortaya çıkmıştır. 

Hayatın ilk yıllarında öğrenilenler, belleğin alt katmanlarında, ileride öğrenilenler ise daha üst kademelerde yer 

bulurlar. Edindiği bilgileri muhafaza eden insan öldüğünde, sadece enerji bandını değiştirmiş olur. İnsan için enerji 

bandının önceliği hayat devam ettiği sürece maddî boyutta, öldüğünde ise anlam boyutunda seyreder. 

Evreni kuşatan sonsuz enerji, sinyal üreten bu varlığa yani yaratılmışa; dünyadaki dolaşımını bitirdikten sonra başka 

bir yaşamda varlığını devam ettirmesi için izin vermektedir. Bu sebeple hiçbir canlı, sinyali sönmedikçe yok 

olmayacaktır. Bu duruma en iyi örnek son yılların icatlarından GPRS sistemidir. Arabalara yerleştirilen bu cihazla 

frekans kodundan o arabanın nereye gittiğinin bulunması mümkün olmaktadır; teknolojinin bu imkanı insan için de 

geçerlidir. 

İnsanın sinyali, parmak izi gibidir ve onu evrendeki enerjiden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu sebeple, her 

bilim dalı ve her disiplin birbirini tamamlamaktadır. Evren bir bilgi kümesidir ve bu bilgi tüm evrene yayılmaktadır. 

Maddenin yaratılışı da matematik ifadeyle programlanmıştır; kişi bunları çözdükçe evrenin nasıl yaratıldığını da 

çözmüş olacaktır. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
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EMBRİYOLAR EVRİM HAKKINDA BİZE NE 

ANLATABİLİRLER? 
Bir fetüs (cenin) oluşmaya başlar başlamaz, o organizmanın atalardan 

kalma tarihçesinin çoğunu gözler önüne serer. 

Üçüncü haftasındaki insan embriyosu, taro (taro embriyo) belirene ve biçimini hücrelerin 

üst katmanı boyunca yarıp geçene kadar özelliği olmayan bir hücreler tekerleğidir. 

Bu, ‘’primitif çizgidir’’. ‘’Primitif çizgi’’, daha sonra kısalmaya başladıkça; dokular tüpü şeklinde bir iz bırakır. 

Bu, embriyoları katılaştırıcı radyasyonun embriyo koordinatlarımızda keşfettiği notokordur. O, primitif 

omurgalı hayvanlarda yaşam boyunca bedenin ana aksiyal desteği olmayı sürdürür. 

Fakat daha yüksek yapılı omurgalı hayvanlarda onun yerini omurilik alır. Ancak, kalıtımsal gelişimimizden 

ötürü; doğru kimyasal sinirlere renkli çizgiler yapmadıkça omurilik gelişemez. 

Genom, embriyonun düzgün şekilde gelişmesi için gerekli olan bilgiyi kapsar. Fakat genom, tarihçeye sahiptir. O, 

soy zinciri aracılığıyla nesilden nesile geçmiştir; yaşamın başlangıcından beri de hiç bozulmamıştır. 

Ve ataların birçoğunu oluşturarak hâlâ işliyor gözükür. Üç yüz milyon yıl önce, atalarımız 

yumurtalarını suda yumurtlayan yaratıklardı.  Bu yumurtalar küçük ve yuvarlaktı ve bir 

embriyonun yaşamını devam ettirmek için onun gelişimini sağlayan yumurta kesesine 

sahiptiler. Bu, insan embriyosunun ilk aşamasıdır. Fakat yassılaşmış tekerlek 

şeklini almış, aşamadan geçen embriyolar olduğunun farkına varıyoruz. 

Bu aşama için sürüngen atalarımızı düşünebiliriz. Sürüngenler yeni sert kabuklularla karada yumurtlamaya 

başladıklarında, embriyolar uzun bir yumurtlama (inkübasyon) dönemi boyunca beslenmeleri için daha 

büyük bir yumurta sarısıyla tedarik edilmelidirler. 

Bu daha büyük yumurtayı barındırmak için, embriyonun kendisi yumurta sarısı ve sert kabuklu arasında sıkışmış 

yassı bir tekerlek haline gelmiştir. İnsan embriyosunun artık yumurta kesesine ihtiyacı yoktur, ama milyonlarca yıl 

sonra bile insan embriyosunun her biri tekerleğin yolculuğunu oluşturmak üzere harekete geçmektedir: 

Yeniden harekete geçmeden önceki sürüngen tarzı. Evrimsel tarihin rol oynadığı kat kat fazla üreme gelişimi vardır. 

İnsan embriyolarının hepsi çok eski zamandan kalma balık atalarımızın solungaç keselerini tıkayan 

geçici yutak (farinks) keselerine sahiptir. Bu keseler en sonunda balığın solungaç keselerinden 

evrim geçiren, U istasyonunu da kapsayan yapılar haline geldiler: Orta kulak, bademcikler, paratiroit ve sinüs. 

Ve tabii ki onlar, yalnızca fiziki yapılar değiller; gelişimi de bünyesinde bulunduran genlerdir.  İnsan embriyosunun 

gelişimini kontrol altında tutan bu genlerin pek çoğu diğer yaratıkları da kontrol 

altında tutan aynı genlerdir: 

Aslına bakılırsa bulunduğu yerin işleyişini düzenleyen, organları ve uzuvları şekillendiren Hoks (Hox) 

geni gibi bazı genler; birbirlerinden tamamen farklı olan sinekler ve memeliler gibi yaratıkları 

kontrol altında tutabilen genlerdir 

. 

Çeviri: Esin Tezer 

Kaynak : http://www.youtube.com/watch?v=uAZmLYWEPGk&feature=related 
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Helisten Holograma 
 

İnsanlık Genomu Üzerine Bir Kompozisyon 

(*GENOM: Gametlerde bulunan Kromozomlar) 

Yazan: Iona Miller ve Richard Alan Miller 

Çeviren: Esin Tezer 

Şekil boşluktan ayrı; boşluk da şekilden ayrı değildir. 

(Kalp Sutra’dan) 

Hayat, temelde kimyasal olmaktan çok elektromanyetiktir; DNA maviiz (blueprint) fonksiyonu, fiziksel şekli 

organize ederek, yol gösteren matriks biyohologram gibi hizmet eder. 

BİYOKİMYADAN BİYOFİZİĞE 

 

DNA nedir? Nereden geldi? Hayatı yaratmak için, bizi yaratmak için nasıl bir işlev görüyor? Bazı biyokimyasal 

cevaplara sahibiz; fakat örneklerimiz için biyofiziğe daha derinlemesine bakabiliriz. 

DNA fonksiyonlarının holografik projeksiyonla bir şekilde korelasyon yaptığını sanıyoruz. DNA, elektrodinamikten 

moleküler düzeye organizma için çevrilmiş olan Maviizi (blueprint) tasarlar. 

Daha da fazlası; araştırma, DNA fonksiyonlarının biyobilgisayar olarak fonksiyon yaptığını hararetle ileri 

sürmektedir. Bu DNA dalga biyobilgisayar genetik kodu okur, yazar ve önceden tasarlanmış holografik biyoyapılar 

yapar. Temelde biz, kimyasal varlıklar olmaktan çok; elektromanyetik varlıklarız. 

BİYOKOZMOLOJİ 

 

Nereden geliyoruz? Hayatın; otostop yapan, meteoru uzay aracı gibi kullanan bir uzaylı gibi, evrenin bereketli 

rahminden dünyaya gelmiş olabileceği olasılığını hayal edin. İlk defa, antik bir Yunan, hayatın tohumlarının evrenin 

etrafına yayıldığı teorisini öne sürdü. 

Hayatın temellerini keşfeden bilimin; bir teoriye, biyolojiksel Big Bang’e ihtiyacı var. Şimdiki bir teori, evreni 

araştıran bilim olan astrobiyolojiden ortaya çıkmıştır. Bu teori, Dünyanın ‘’başlangıçta çorba” dan meydana geldiği 

eski kavramın yerini almaya aday gözüküyor. 

Panspermia, hayatın varolduğunu ve evrenin içinden amino asitler, mikroplar, tohumlar ve taneler şeklinde muntazam 

olarak dağıtıldığını iddia etmektedir. Eğer hayat, ekstra yerküreden meydana geldiyse; o zaman bizim gezegenimiz 

kapalı bir sistem değil. Fosil kanıtı; ağır bombardıman devresi diner dinmez, hayatın Dünyada köklendiğini, 

gezegenin serinlediğini ve suyun şekil aldığını göstermektedir. Volkanizm ve uzay debrisi; hayatın şartlarını, 

gezegenin varoluşunun ilk yarım milyar yılında yaşamak için zor kılmıştır. 

Bu ‘’hayat çekirdeği”, dünyalar arası seyahat edebilir ve balistik vuruş, meteor ve kuyruklu yıldız gibi doğal 

araçlarla ulaşır. Gökadalar arası uzay, kozmik toz ve mikroplarla nüfuz edilebilir. Kanıt, onların sert çekirdek 

radyasyonuna ve tamamına yakın derin uzay soğuğuna dayanabildiğini göstermektedir. Bazı araştırmacılar (Hoyle ve 

Wickramasinghe 2000) bu hayat ‘’çekirdekleri”nin devamlı olarak üzerimize yağdığına kozmik soyumuzu tasdik 

ederek, inanıyorlar. 

Dört milyar sene önce Dünya planeti üzerinde DNA yoktu. DNA/protein merkezli hücrelerin; hem bilgiyi 

kopyalayabilen hem de kimyasal ve metabolik işlemlere katalizör olan RNA merkezli daha erken dünyadan 

türediğine inanılmaktadır. Prebiyotik devirde, kendi kendini toplayan, birleştiren RNA; hem genetik hem de katalitik 

merkezliydi. Basit genom RNA’nın içindeydi. Basit dairesel kromozom RNA’nın ilk nasıl ortaya çıktığını hala 

bilmiyoruz (Poole,1998). Muhtemelen bazı basit, kendi kendini kopyalayabilen bir molekülden meydana geldi. 
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RNA dünyasından çıkan evrimsel yol, en ilkel organizmalara yöneltmiştir: prokaryotes (bakteri) ve eukaryotes (tek 

hücreli organizmalar). İlkel organizmaların hiçbir çeşidi bütün bir hücre değildir, prokaryotes bile serbest dolaşan 

DNA’ya ve protein yapmak için ribozomlara sahiptir. Ribozomlar genetik bilgiyi ‘’okur”lar ve hücrenin ihtiyacı 

neyse onu yaparlar. Fosillerin ve karbon birikintilerinin işaret ettiğine göre, onlar muhtemelen 3.55 milyar sene önce 

vardılar. Hayatın kaynağıyla ilgili birbiriyle yarışan örnek teoriler bile, ribozomların en azından 2.7 milyar yaşında 

olduğuna katılmaktadır. (Copley, 2003) 

500 milyon yıldır yalnızca RNA merkezli organizmalar vardı. İlkel hayat; aşırı sıcak, asitli veya oksijensiz, ışıksız bir 

şekilde varolmuş olabilir. Son bulgular bu hayat şeklinin gezegenimizin kabuğuna indiğini, ve muhtemelen diğer 

gezegenlere de indiğini göstermektedir. Hayatın hiç de hassas, kırılgan olmadığı ; fakat güçlü ve samimi olduğu 

gözükmektedir. Evrenimizin rahmi verimlidir; hayata karşı saldırgan değildir. 

Hayatın dünyanın içine quantum sıçrayışı yapıp, nihayet insan hayatını ortaya çıkarması ise hala bir sır. Hayat olarak 

adlandırmanız için, çekirdeği ve içinde de zarı olan bir hücreye ihtiyacınız var. Gizem hücrelerde ve hala bizi çeviren 

hayatın moleküllerinde yazılı. Eukaryotes karmaşıklıkta hücresel özelliklerini geliştirerek gelişimini tamamlamıştır. 

3.8 milyar yıllık yapısal moleküllere, ribozomlara ve protein-sentezi makinasına sahip fosiller delil olarak 

gözükmektedir. Proteinler ‘’maviiz” (blueprint) molekülü DNA için gerekli proteinleri yaparlar. Sağlam DNA 

molekülü genom taşıyıcısı olur. 

DÜNYANIN TUZU 

Deoxyribonucleic asit (DNA) için bir yapı önermek istiyoruz. Bu yapı bir hayli biyolojiksel roman özelliklerine sahip 

bir yapı. Böylece, Watson Crick saf, kristalleşmiş DNA üzerindeki evrim yaratıcı çalışmalarını değer gördüğünden 

daha az bir şekilde anlatmıştır. Fakat hayatın evriminin bu dünyanın tuzundaki rolü neydi? 2.0 milyar sene önceki 

oksijeni zengin atmosfer, hücrelerin evriminin bir çekirdekle olmasına izin veriyordu. 

Eukaryotes, DNA yapılarını çekirdeğin içinde tutar. Prokaryotes’den 10 ila 1000 kat daha fazla genetik maddeye 

sahiptirler. Bin milyon senedir ortada sadece prokaryotes (mikroplar) ve tek hücreli mikroorganizmalar, eukaryotesler 

vardı. Onların saltanatı Dünyadaki hayatın zaman diliminin yarısını kaplar. 

Hücreler havanın üzerinde daha karmaşık oldu, ve organlara ve onları yavaş yavaş yakıta dönüştüren varlıklara 

tekamül ettiler. Bitkiler, balıklar, omurlular, haşaratlar, hem suda hem karada yaşayan hayvanlar, sürüngenler, 

memeliler, kuşlar ve çiçekler ortaya çıktı. Bütün hayvanlar, haşaratlar, bitkiler, mantar ve deniz yosunu 

eukaryotesdir; prokaryotesin miktarı hücresel hayatı geçse de. Prokaryotesler, gezegende hala hayatı ayakta tutan 

temeldir. RNA, hücresel hayatta hala hayati rol oynar, ve asli önemini yitirmemiştir. 

Eğer Dünya 3,850 milyon yaşından büyükse, muhtemelen hayat dünyada yavaş yavaş gelişmedi. Belki o aşırı 

derecede dayanıklı bakterilerin ve mikropların içiçe galaktik organik bileşimi şeklinde uzaydan geldi; muhtemelen 

meteorların, kuyruklu yıldızların ve gezegensel debrisin patlamalarda çarpışıp parçalara ayrılmasında 

korundu.Teoriye göre, uzaydan geldiklerinde, önce protein, sonra amino asit ve sonunda da büyüme ve üreme 

kabiliyetiyle kendilerini biraraya getirip topladılar. 

DNA, hayat için doğanın aktif maviizleri (blueprint) deposu oldu. Yani, proteinlerin kütüphanesi. Deoxyribonucleic 

asit, genetik potansiyeli proglamlayan bir moleküldür. 

O varolan, gerçek, ölümsüz hayata bizi iple bağlayandır. Doğanın gizemli oluşumunun maskesini kaldırmak, hayatın 

şifresini çözmek gerçeğe dönüşmüştür. 

Bilimadamları şimdi DNA’yı laboratuarda saflaştırıp, ayrıntılandırıyor ve çoğaltabiliyorlar. Yeni organizmaların 

genetik kodunu da tamamen yeniden yazabiliyorlar. 
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GENETİK KOMPOZİSYON 

 

Hayatın sırrı! İnsanlık ne kadar uzun zamandır kendi özünü öğrenmek, ömrünü uzatmak ve sağlığını geliştirmek için 

can atıyor! DNA helisinin 1953 yılında Watson ve Crick tarafından keşfi, bu sihirli molekülün şeklini de ortaya 

çıkardı. Bunu takip eden 50 yıllık araştırma, yeteneğimizi direkt olarak insanlık genomunu okumaya yönlendirmiştir. 

Şimdi onun yaratıcı manasını çözebilir ve yaratıcı evrimini taklit edebiliriz. Genetik mühendislik artık bilimsel bir 

hayal değil, fakat gözle görülür bir realitedir. Genetik bakımdan, makina devrinden gen devrine geçiyoruz. Yeni 

genetik bilgi seli bilim ve ilacı birbirine dönüştürüyor. Nukleotitlerin doğrusal stringi DNA’yı yapar. Vücudu beraber 

yaratmak için de, değişik proteinleri kombine eden amino asitleri belirleyen ‘’kodonlar”ı belirtirler. 

50 senelik yorucu çalışma insan genomunu şifreleyen 3.3 milyar nukleotitlerin diziliminin şifresini tanımlamayı 

mümkün kılmıştır. Biz şimdi neredeyiz? ‘‘İnsanlığımızı”, genetik bütünlüğümüzü eğer korursak; genomu iyi veya 

kötüye kullanma arasında ne çeşit bir denge sağlayacağımız görülecek. İnsanlık bu kadar kritik, can alıcı bir projeye 

daha önce girişmedi. ‘’Harita bölge değildir” şeklinde çoğu zaman söylenir; aynı gerçek; insanlık 

genomunun‘‘harita” sı için de geçerli. Haritaya bakmak, gerçek-hayat deneyimlerinin doğal sonuçlarını ortaya 

çıkarmıyor. 

Kompleks sistemlerde, küçük değişiklikler bir anda dramatiğe, çoğunlukla geleceği görülmeyen ve potansiyelli 

felaket getiren sonuçlara dönüşebilir. Şimdiki zaman için; DNA’nın bükülmüş merdiven yolu, moleküler biyoloji ve 

biyokimyanın alanlarında keşfedilmiştir. Bu biyolojiksel organizasyonun dünyasını açmaya dayalı, sırların yaşayan 

maddeyi daha derin ortaya çıkarabileceği o fonksiyonel temel üzerine kurulu bakışa bir tahminde bulunabiliriz. Bu, 

biyofiziğin; parçacık ve dalga etkileşimleri alanlarının alanıdır. 

DNA’nın elektriksel iletken olduğu, bakır tele benzer olduğu ve şarj taşıdığı kanıtlanmıştır.Bu canlı-tel kapasitenin 

hayata sıçrama veren şarj transferini sağladığına inanılmaktadır. DNA’nın şarjı taşıma kabiliyeti genetik zararın 

oksidasyondan en az şekilde zarar görmesine yardımcı olur. (Lawton, 2003). 

Maddeyi ve Evreni yöneten aynı temel fizik kanunları yaşayan organizmaları da yönetir. Ses biyokimya teorisi bile; 

daha iyi, daha temelsel, biyofiziksel teoriyle yer değiştirebilir. Nitelikleri, yalnızca daha temel bilimsel disiplinlerin 

sonucu olarak değil; hala kendi düzeylerinde çalışmaları için önemlidir. 

Nereye gidiyoruz? Gelecek jenerasyonların insanın insan genomunun 3.3 milyar ‘’kelime”den mühendisliğinin 

yapılacağını nereden bilebilir? Biz genom koduna hayatın sırrı olarak bakıyoruz. Belki de, genetik kompozisyonda, 

varlığımızda yankılanan hayatın, işitilir hayat akışının elektromanyetik şarkısını dinliyor olmalıyız. 

HOLOGRAFİK EVREN 

Biz temelde kimyasal varlıklardan çok elektromanyetik varlıklarız. Gelişimin sürücüsü DNA değil, fakat daha temel 

quantum mekaniksel simetri-kırılım güçleri. (King,2003). 

Kimya ve atomik yapı tarafından tasvir edilen bir gözlem alanına sulu ‘’ıslaktel” damlatırsak, quantum fiziğin 

atomaltı alanına girmiş oluruz. Bu düzeyde, maddenin hem organik hem de inorganik olan davranışı, etki-tepkinin 

klasik kavramlarıyla ve hatta kompleks dinamiğiyle yönetilmiş değildir; o quantum olasılıkla yönetilmiştir. 

‘’Birşey”, gerçekte ‘’hiçbirşey” den ortaya çıkmış gözükmektedir . Fizikçiler bunu ‘’sonsuz potansiyel 

denizi” olarak tanımlamaktadırlar. Bunu ayrıca, ‘quantum köpüğü”, ‘’ potansiyel vakum” veya ‘’sıfır-nokta enerji” 

olarak adlandırırlar. Atomaltı parçacıklar, temelde sürekli olarak varlığın içinde ve dışında sanki atomaltı 

köpüğüymüşcesine göz kırparlar. Bu ‘’birşey” dalga/ parçacık şeklinde paradoksal olarak gözükür. Bu, dünya 

maddeye transandantal değildir; fakat onun uyumlu birleşiminin temelinde yatar. Ekolojinin, biyolojinin temelinde 

yatması gibi. 
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Bu bağlamda, bazı fizikçiler realitenin doğasının temelinde o holografik projeksiyona benzer şekilde olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Holografinin görsel metodu girişim örneklerini kullanır. Holografi, ışığın ve görsel bilginin 

dönüşümlerini matematiksel olarak dalga mekanik terimleriyle açıklar. 

1949 yılından itibaren lazer ışığının bölünmüş parlaklığının üstdüşümü; hologramların laboratuvar gelişimine, veya 

Dennis Gabor tarafından da kanıtlandığı şekilde, kaydedilebilir holografik görüntülere yöneltmiştir. 1971 yılında, 

Karl Pribram bunun benzerlikten daha fazla birşey olduğunu ve beynin aslında bilgiyi hologram olarak kodladığını 

söyleyerek bu mecazı nöropsikolojiye uygulamıştır. Örnek, şekle sahiptir. Hologramlar bütün bir görüntüyü yeniden 

kurmaya yarayan bilgiyi kapsarlar. Daha az bir yerde olan bir bilgiyi birçok boyutta sanki sıkıştırılmış bir dosya gibi 

kapsarlar. 

O bilgiyi birbiriyle etkileşen frekansların ince ağında tutarlar. Bunun yanısıra, uyumlu ışığın( referans ışının) 

parlaması veya iki boyutlu hologramın bulanık görünen birbirinin üstüne binen dalgalarının lazeri, üç boyutlu şeklin 

gerçek imajını yaratır. 

Holografik örneğin esası daha temel bir realitenin olduğudur. Parçalardan oluşmayan görünmez bir akış vardır, 

fakat parçalara ayrılmayan birbirine bağlı hologram örneği bilginin karşılıklı olarak katlanması ve o katlananın 

açılmasının bir örneğidir . Evrenle ilgili bütün potansiyel bilgi, holografik olarak bize sürekli olarak bombardıman 

yapan frekans modellerinin spektrumunda kodlanmıştır. 

Bu dinamik modelde ‘’şeyler” yoktur, sadece enerjik olaylar vardır. Bu ‘’bütün-akış” eninde sonunda akan doğayı 

ve bütün mümkün şekilleri kapsar. Dünyamızın bütün elektromanyetik ve nükleer işlemler tarafından yapılan, duran 

ve hareket eden dalgaları üç boyutlu imajlıdır. Bu fiziksel realite için; kendi başına bir toplantı, manevra 

yapmak ve organize olmaktır. 

İki veya daha fazla dalganın birbiriyle dalgalanmasından çaprazlama kesişen modeller oluşur. Quantum işlemsel 

yorumda, olasılıklar dalgaları; geçmişte, şimdi ve gelecekte meydana gelmektedir. Geçmişten ve gelecekten gelen 

dalgalar şimdiki zamanda birbirlerine müdahale ettiğinde olaylar açığa çıkar. Bu model madde ve enerjiyi yaratır. 

Evren; çaprazlama kesişen, müdahale eden engin dalgaların dalgalanma etkilerinden hasıl olur . Alanların 

geometrisi alanlardan veya parçacıkların kendinden daha temeldir. 

Beyinlerimiz matematiksel olarak diğer boyuttan gelen frekansları yorumlayarak somut realiteyi kurar. Bu ana, 

manalı, şekilli bilgi alemi; zaman ve uzayı aşar. 

Böylece, beyin de holografik Evreni yorumlayan katıştırılmış bir hologramdır. Bütün varlık, hologramların içinde 

katıştırılmış hologramlardan ibarettir ve onların birbiriyle ilgili olması her nasılsa bizim varlığımızı ve duyumsal 

imajlarımızı arttırır. 

Dalgaların müdahale modelleri göletin içinde birbiriyle etkileşen dalgacıklar gibi görüntülenebilir. Quantum düzeyde 

bizim algıladığımız şekilde madde ve enerjiyi yaratırlar. Hayat sanki üç boyutlu etkili gibidir. Bilinç ve madde incelik 

ve yoğunluk derecelerinde farklılaşarak aynı özü paylaşırlar. Beynin elektronik modülasyon alanı (EM) ve bilinç 

arasında kuvvetli bir korelasyon vardır. (Persinger 1987; McFadden,2002). Evren, devamlı gelişen, etkileşimli 

dinamik bir hologramdır . 

Bu, ‘’Realitenin Holografik Kavramı” ilk olarak 1973’de Miller, Webb ve Dickson tarafından, ve daha sonra da 

David Bohm (1980), Ken Wilber (1982), Karl Pribram (1991), Michael Talbot (1991) ve diğerleri tarafından 

açıklanmıştır. 

Bu kısım sadece bütünün içinde kapsanmamıştır; Bütün; her parçada, sadece daha düşük çözülümde kapsanmıştır. 

Böylece, ‘’Yukarda olan, Aşağıda da Öyle” kabul edilmiş gerçeğini takip ederek, biz biyolojinin yaradılımda aynı 

fiziksel temel üzerine olduğunu bekleyebiliriz.  
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Miller ve Webb, 1973 yılında da bu ‘’Embriyonik Holografi” üzerinde kati varsayımlarda bulundular. O zaman, 

tabii ki, böyle zanlar test edilebilir değildi. Fakat, teknolojideki devam eden gelişmelerle, bu yaratıcı işlemin örnek 

verilmesine ve ispat edilmesine şimdi daha yakınız. 

HOLOGRAFİK PROJEKTÖR: DNA 

Hologramda; dalga alanları, bir objenin imajının yeniden kurulumunda temelleri atmak için birbirine müdahale eder. 

Fakat dalga alanları nasıl üretilmiştir? 

‘’Holografi”; ‘’bütün ve ‘’yazmak” manasında olan Yunan köklerinden gelir. Holografide imaj; uyumlu ışık 

kaynağının hem obje dalgasının arka zeminin hem de referans dalga zemininin ikiye ayrılmasının tasarlanmasıdır. 

Bu en dipten en yukarıya eşlerin ayrılması doğası; DNA molekülünün parça/dalga doğasında holografiksel üretilmiş 

dalga alanı kurması için kromozomlardan gelen biyofotonlarla yansıtılmıştır. Bu dalga alanlarının (obje dalga ve 

referans dalga) üstdüşümü biyolojiksel yapının oluşumu için bir dalga kılavuzu yaratır. İmaj, genlerde kapsanmış 

olan referans bilgiye göre kurulmuştur. Yeniden kurulmuş olan obje dalgası, obje dalga alanıyla birbirinin aynıdır. 

Yeniden kurulmuş olan dalga alanları kayıtlı olanlarının aynını kopyalar. (genetik kodla DNA) 

Genetikteki Rus araştırması; bilim adamlarını deneysel olarak DNA’nın helezon yapısına, DNA kodunun muhtemel 

holografik ‘’projektörü” gibi bakmalarına yöneltmiştir. Böylece, DNA’nın helezon merdiveni olarak tasvir edilen 

varoluşsal maviizi (blueprint) , organizmanın moleküler gelişimine yol gösteren karmaşık EM alanına çevirmiştir. 

Miller, 30 yıldan fazladır bunu söylemektedir ve bu da quantum biyohologramın hem hücresel hem de bütün 

organizma düzeyinde muhtemel mekanizmalarını ana hatlarını belirlemiştir. 

  

Bu süreç, standard genetik kod üçlü modelinden daha temel bir etki alanından ortaya çıkar. Biyofizik şimdi 

şeklimizin nasıl direkt olarak boşluktan, vakum altyapıdan meydana çıktığını tasvir edebilir. Özde, biz kozmik 

boşluktan oluşuruz . Geometrik yapılı bir hiçbirşeylikden . DNA, o vakum altyapıda dinamik katlanmayı açmayı 

başlatan stres değişim ölçüsünün projektörüdür. Genler varoluşsal maviizin (blueprint) holografik hatıraları gibi 

fonksiyon yaparlar. 

Yumurtlama anında bir kadının vücudunun elektriksel alanlarında kati bir değişim vardır. Foliküldeki membran patlar 

ve yumurta Fallopian tübüne geçer. Yumurtaya göre sperm, negatiftir. Sperm ve yumurta birleştiklerinde; yumurtanın 

etrafındaki membran diğer spermi kapatarak, engelleyerek hiperkutuplaşmış hale gelir. Bu anda, elektromanyetik 

varoluş meydana gelir. Döllenmiş yumurta; bütün ve operasyonel olarak, insan varlığını yaratmak için gerekli kutsal 

bilgiyi kapsar. Biyohologram, ana rahmine düşmede fonksiyonuna başlar ve fonksiyonunu yalnızca ölümde 

sonlandırır. Bizim tezimiz, DNA’nın her hücrenin merkezinde çoklu-hücresel yaratık-hologramını DNA’yı ifade 

ederek ve tasarlayarak hücrelerin merkezinde yaratmasıdır. 

Embriyonik sinir sisteminden tasarlanan biyohologram, yankılanan yapıların üç-boyutlu modelini şekillendirir. Bu 

yapılar akustik dalgalar gibi davranıp,madde ve enerjinin akması için alan yol göstericileri hareket ederler. 

Kromozom yapıyı, limitlerinin ötesinde gen-dalga bilgisi taşıyan elektromanyetik veya akustik alan hologramlar 

‘’okunur”. Bu yeni anlayışta; DNA ve kromozom aygıtı, hem maddi hem de fiziksel düzeylerde genetik bilgiyi 

kaydeden, saklayan, uyum sağlayan ve gönderen sistemdirler. 
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DNA-DALGA BİYOBİLGİSAYAR  

Gariaev grubu 1994’te “DNA-Dalga Biyobilgisayar” teorisini sundular. Onların teorisine göre, 1) insan dilinde olan 

metne benzer şekilde genetik ‘’metinler” var; 

2) kromozom aygıtı aynı anda bu genetik metinlerin hem kaynağı, hem alıcısı olarak hareket eder, sırasıyla onların 

kodunu çözer ve kodlar; 3) kromozom sürekli dizini zayıf lazer ışığını göstererek veya ona uyum sağlayarak ve 

elektro-akustik alan dinamik holografik parmaklığı gibi görev yapar. Başka bir deyişle; kod, fiziksel maddeye ışık ve 

ses sinyallerinin rehberliğinde dönüşmüştür. 

Kompleks bilgi, EM alanlarında kodlanır; hepimiz televizyon ve radyo sinyallerinden kodlama ve kod çözmeyi 

biliyoruz. Holografik imajlarda daha da karmaşık bir imaj bile kodlanabilir. DNA, biyohologramın bilgisel özünü 

kapsayan akustik ve EM bilgisinin holografik projektörü gibi davranır. Genetik bilginin quantum lokalsizliği 

temeldir. 

Sinir sistemi; bu hücresel hologramları sıraya koyup, DNA projeksiyonunu sistemdeki diğer hücrelerle 

bütünleştirerek koordinasyon mekanizması gibi davranır. Beyin tarafından tasarlanan biyohologram, değişik 

biyokimyasal dönüşümleri etkileyebilmek için; spektrumun duran veya taşınan elektromanyetik dalga modellerini 

değişik frekanslarda yaratır. Orası, belki belirli bir elektrostatik alan veya belki de değişik frekanslarda, alçaktan 

(radyo dalgaları) spektruma kadar görünen ışığa (biyofotonlar), ve ilerisinde değişen elektrodinamik alanıdır. 

Genler, hücre çekirdeğinin içinde doğrusal düzende kromozomların üstünde yeralmışlardır. Kromozomların kendi 

genetik-işaret lazer radyasyonunu geniş bantlı genetik-işaret radyodalgalarına (kodlu sinyal ışıktan sese dönüşür) 

dönüştürme kabiliyeti vardır. Kromozom lazer fotonlarının kutuplaşması, lokalsizlikle bağlantılı ve radyo 

dalgalarının kutuplaşmasıyla da uyumludur. 

Bu mekanizmayla, DNA ‘dan kendine özgü bir yaratıcılıkla ortaya çıkan fiziksel vakumdan yeni bir alan yapısı 

heyecanlanmıştır. Genom’un genetik ve diğer düzenleyici dalga bilgisi, fotonlarının kutupsal düzeyinde 

kaydedilmiştir ve polarizasyon kod parametresi tarafından da lokalsiz transfer edilmiş veya bütün biyosistemde 

oynatılmıştır. 

Fiziksel vücudu yalnızca üç milyar temel-çift genomun 3% ü kodlamaktadır. Genetik elementlerin dört-harf alfabesi 

Adenine (a), Cytosine (C), Guanine (G), ve Thymine (T) veya Uracil (U) hücrenin hangi proteinleri üretmesi 

hakkında üç-harf ‘’kelimeleri’‘ düzenler. Bu genetik karakterler, genetik metinde kırılmış bir dağılımla sürekli olarak 

dağıtılmıştır. 

Böylece, DNA moleküllerinin nükleotidi biyoyapıların holografik oluşmuş imajlarını şekillendirebilir. Bu ‘’okuma 

ve yazma” süreci, varoluşumuzun hakiki maddesi; genomun quantum lokalsiz olmasıyla bağlantılı olan holografik 

durumudur. 

Genetik bilginin hızlı aktarılımı ve gen ifadesi, organizmayı kutsal bir varlıkmış gibi katıştırılmış olarak daha geniş 

bir bütünde birleştirir. Gen ifadesi, varlık diye adlandırılan yeni örneklerin mekanızmasıdır. Sistem biyobilgisayarmış 

gibi çalışır. Bir dalga biyobilgisayarı. Bu Biyo-Tekvin yaradılışın kozmik sürecini aynalar. 

Hologram dinamik, hem kozmolojiksel yaradılış hem de biyotekvinin temelini oluşturur. Kimyasal bağ, 

elektromanyetik şarj etkileşiminin doğrusal olmayan ters-kare kuralıyla uzay çağında etkileşimidir. Şarj etkileşimi 

bağlı olan enerjilerin quantum kimya karışıklığından önce gelir. Genetiksel kodlu olmasına rağmen, moleküller 

kırılmış olan yapılarını hem geometrisinde hem de dinamiğinde şekillendirir. Biyokimyasal öz yolları oluşturmak; 

proteinlerin, nükleik asitlerin ve dokuların artışına yolaçar. 
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Biyotekvinin teorileri; panspermia gibi, organik moleküller ve bunun yanısıra A, U, G, ve C gibi nükleotidlerin 

göktaşlarında yakalanması faktörüyle hararetli bir şekilde desteklenmiştir. Evren, hem kozmik hem de insan 

ölçülerine göre bereketli bir Evrendir. 

  QUANTUM BİYOHOLOGRAFİ 

 

Hipotez: Herhangi bir biyolojiksel sistemin organizasyonu kompleks elektrodinamiksel alan tarafından, yani, bir 

bakıma, onun atomik fizyokimyasal bileşenleri tarafından kurulmuştur. Bunlar; bir bakıma, bu bileşenlerin davranış 

ve oryantasyonuna karar verir. Bu dinamizm, dalga-temelli genomların DNA ‘nın psikofiziksel sistem- quantum 

biyohologramının holografik projektörüymüş gibi fonksiyon görmesiyle araya girmektedir. 

1980’lerin ortasında, fizikçi Peter Gariaev deneylerinde DNA’nın hayal etkisini ilk defa farketmiştir. DNA lazer 

ışığıyla bombardımanlanmıştır. Saçan bölmesinden fiziksel olarak kaldırıldığı zaman, elektromanyetik izi hayaletimsi 

parlak bir holografik imajdır. Görünüşe göre artakalan, ölçülen şey DNA hayal alanlarından ışığın saçılımıdır. Bölme 

rahatsız edilmediği zaman, etki uzun zaman ölçülebilir. Başka hiçbir madde DNA moleküllerinin etkisini göstermede 

geçememiştir. 

Kanıt; endojen biyoparlaklık, likit kristaller fenomeninin ve süpergeçirgenliğin ilişkisini söylemektedir. 

Biyoparlaklık, fotonların ışığının bazı enerjili elektronların daha düşük olması veya yer haline düşmesinde yayımıdır. 

İnsanlar, organizmanın enerji durumunun işareti olan çeşitli elektromanyetik radyasyonları; yayma spektrumuna 

yayar. 

İnsan vücudunun her hücresinin çekirdeğinde, DNA (deoxyribonükleik asit) bütün vücudumuzun yapısını taşır. 

Yalnızca fiziksel şeklimizin maviizi (blueprint) olmakla kalmayıp; şeklimizin hayatta kalması için olan sürecin de 

maviizidir. Esas olan vakum bizim varlığımızın matriksi, ve ölçüsel olarak baktığımızda da en temel 

realitemizdir. Özde, geometrikselleştirilmiş-temelli hiçbirşeyden meydana çıkarız . DNA, embriyonik holografinin 

sürecini başlatan quantum köpükte veya vakumdaki eğimlerini yerleştiren alanın projektörüdür. 

 

  DNA- HAYAL ETKİSİ 

 

Gariaev grubu, dalga-bazlı genomu ve holografik realite kavramını kuvvetli bir şekilde destekleyen DNA hayal 

etkisini keşfettiler. DNA’nın ana bilgi halkası hem fotonlar hem de radyo dalgaları için aynıdır. Hücrelerdeki üstüste 

gelecek şekilde konulmuş uyumlu dalgalar, kırınım örneklerini şekillendirmek için birbirleriyle etkileşimde 

bulunurlar. İlk önce akustik etki alanında meydana çıkarlar, ve ikinci olarak da elektromanyetik etki alanında 

meydana çıkarlar. 

DNA, vücutta başka bir DNA tarafından deneyimlenmiş olan bir alanı üretmek için gerekli kapasiteyi düzenliyormuş 

gibi gözükür; hepsini kutsal bir şekilde birbirine 

bağlar. Bu dinamizm, hücrede RNA transferinin ve enzimmatik hareketinin mekanizmaları yoluyla hücresel düzeye 

bağlıdır. DNA ve RNA muhtemelen mevkisiz bir iletişimdedirler, çünkü kromozomlardaki DNA molekülleri öz-

dalga ikiliğindedir. Böylece; DNA organizmayı hem DNA madde, hem de DNA dalga işaret fonksiyonlarıyla lazer 

radyasyon düzeyinde kodlar. 

Dalga bilgisi fotonların kutupsal düzeyinde kaydedilmiştir ve lokal değildir. Kutupsal kod parametresi tarafından 

biyosistem aracılığıyla kutsal cevap örneklerini ortaya çıkarmak için transfer edilmiştir. Gariaev, üzerinde deney 

yapılmış quantum köpük veya vakum potansiyelinden meydana çıkan ince alanları; etkisini inceleyerek, ölçerek ve 
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objektif altına alarak ispat etmiştir. Hayal etkisini DNA’ya hedef UV dalgaboyu 338 nm ile ışık saçarak bulmuştur. 

Poponin (1995) yeni alan yapısının, DNA’dan meydana çıkan DNA ‘ya özgü bir beceriden etkilenme olduğunu 

söylemiştir. 

 

Gariaev, DNA hayal etkisini 1985’te DNA’nın spektroskopisinin korelasyonunda, ribozomlar ve kollajenler üzerinde 

USSR Fizik Enstitüsü Bilimsel Akademiler’de buldu. Sonuçlarını ilk defa 1991’de bastı, ve bunu Dalga-Temelli 

Genom kitabının 1994 yılındaki basımı takip etti. Yeni vakum altyapısındaki dinamizmi uyumlu lazer ışığını 

bombardımanlayarak ve onu da geleneksel elektromanyetik alanlarla eşleştirerek bir tanıtım gösterisi yaptı. Bu 

uygulamanın deneyimsel protokolü, Stanford’da geliştirilen fikirlerin Moskova’da yapılmış bir kopyasıdır, ve şu anda 

fizikçi Louis Malklaka tarafından da kopyalanarak çoğaltılmaktadır. 

SEN BENİ AÇTIN-BEN BİR RADYOYUM 

Herhangi bir karmaşık adapte edilebilir bir sistemi analiz ederken; bilgiye ne olduğunu takip ederiz, bu durumda da 

genetik, bilgidir. Quantum hologram; akustiksel ve optiksel hologramların dinamiksel çeviri sürecidir. DNA ve 

genom aktif ‘’lazer-benzeri” çevreler gibi tanınmıştır. Açıkça söylemek gerekirse, DNA’yı bir likit kristal jel-benzeri 

olan, gelen ışığa solitonik örgü yoluyla davranan olarak da kabul edebiriz. 

Soliton doğrusal olmayan dalga titreşiminin genel durumdan çıkan kalıcı dalga trenidir. Titreşimler, DNA’nın bir 

eksen etrafında dönen sarkaç gibi diğer titreşimleri tutuşturarak hareket etmesiyle kurulur. Kromozomlar, kendi 

genetik işaret lazer radyasyonlarını genişbant genetik işaret radyo dalgalarına dönüştürebilirler. DNA’nın bu ana bilgi 

kanalı; hem fotonlar hem de radyo dalgaları için aynıdır. Hücrelerdeki değişik tiplerdeki üstüste konulan uyumlu 

dalgalar, kırınım örneklerini şekillendirmek için birbiriyle etkileşim halindedir; ilk önce akustik alanda ve daha sonra 

da elektromanyetik alanda. Quantum hologram, akustiksel ve optiksel hologramların çevirilerinin matriksidir. 

İnsan biyobilgisayarı, quantum mekanik ve karmaşık dinamiğin evlenmesinden örnek alınabilir. Diğer araştırmacılar 

aynı sonuçları elde ettiler, ve bu da sadece fotonlara dayalı değildi. Multifrekans fiziksel alanlarla; şimdi, 

organizmanın boşluğunun içinde veya dışında telebağlantı yapılabilir. Bu veriye dayanarak foton alanlarıyla; 

kromozomlar tarafından yayılan işaret alanları gibi; organizmanın boşluğunda içinde veya dışında bile telebağlantı 

yapılabileceğini farz edebiliriz. Aynı şey, çoklu hologramdan okumaya benzer bir şekilde kromozom sürekliliğinden 

okunan dalga foton öntarafı için de doğrudur. Eğer fotonlar radyo dalgalarına EPR mekanizması yoluyla 

dönüştülerse; öyleyse fenomen çok önemlidir. Aslında genom için quantum lokalsiz olan bir varlığın önemini 

abartmak güçtür.(Gariaev, 2001) 

Gariaev’in temel tahminleri şunları kapsadı: 

1. Genom sanki bir bilinç kapasitesine sahip, böylece de DNA ‘’kelimeleri” üretir ve ‘’anlamsallı manalı tabirler” i 

tanımada yardım eder, 

2. DNA kromozomları hayatın temel programlarını iki yolla kontrol eder: kimyasal matriksler gibi ve dalga 

fonksiyonu, holografik hafıza kaynağı gibi; 

3. Genomun madde-dalga yapılarının süreçleri gözlemlenebilir ve saçılma ile tekkutup lazer ışınının emilimi yoluyla 

kayda alınabilir. 

 

QUANTUM TELETAŞINMA  

Kromozom lazer fotonlarının kutuplanması lokalsiz olarak bağlanmıştır ve radyo dalgalarının kutuplanmalarıyla 

uyumludur. Sinyal, kutuplanmış radyo dalgalarının biçiminde olan temel bilgiyi hiçbir kayba uğramadan dışarı 
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‘’okumaktadır”. Genom, ışığın ve genetik malzeme için arka plandaki gerekli tahmini ifadeyi yaratan radyo 

dalgalarının sanki hologramıdır. Gariaev, genomun ışığı yaydığını ve radyo dalgalarının yerleşmemiş müdahale edici 

örneklerinin yaşayan sistemlere benzer bir şekilde aynı andaki bir cevapla, ayarlı alanlar veya bir sistemin veya bir 

organizmanın boşluk-zaman organizasyonunu yarattığını söylemektedir. Gariaev, quantum lokalsizlik ve holograf 

gerçek-zamanın dinamik bilimi düzgün şekilde açıklamada vazgeçilmezleri olduğunu söylemektedir. 

Bir diğer araştırma, iç ve dış alanların etkileşiminin temel doğru iz olduğunu ileri sürmektedir.  

MIT’den Joseph Jacobson (2002), radyo dalgalarıyla hücreleri açma ve kapama yolu buldu. Onun takımı, ayrıca 

radyofrekans nabzıyla DNA’nın ‘’fermuarını açmış” ve beceriyle yönlendirmiştir. Aynı yaklaşım proteinlerde de 

işlemiş ve proteinler neredeyse bütün hücresel kimyasal süreçleri planlayıp düzenlemişlerdir. 

Böylece, genler lokalsizlik/teletaşınma fenomenini sergileyerek quantum objeler gibi davranabilirler. Bu sağlam 

dinamik; bilginin süper-artıklığını, yapışkanlığını, organizmanın bütünlüğünü ve bunun yanısıra yaşama yeteneğini 

temin eder. Gariaev’in deneyleri; DNA’nın gerçekten de, DNA örneği fiziksel olarak vakum bölmesinden çıkarıldığı 

zaman vakumda geçici olarak bir‘’delik” e neden olduğunu ve tek bir quantum gibi davrandığını ileri sürmektedir. 

Quantum biyoholografi, DNA’nın bilgisayar yapımının prensibini tatmin ettiğini söylemektedir. Kopyalayarak 

çoğaltmayı yapan mekanizma biyofotonik elektromanyetik alan iken, o kendisinin kopyasını, kendi 

maviiz’ini (blueprint) taşır. Genetik metinlerin ‘’harfleri” A,G,C,U sabit olarak tutulmuştur. Genetik metnin varlığı, 

quantum teletaşınmanın klasik sinyal işlemini oluşturur. Hem DNA’yı kendi maviizi (blueprint) olarak kopyalayarak 

hem de organizmanın quantum teletaşınması aracılığıyla bu büyük ve ağır yolda yapısal homeostasis’liği 

kolaylaştırır. 

Böylece, 30 yaşındaki holografi bilimiyle 50 yıllık DNA çalışmasının evliliği; quantum biyohologram diye 

adlandırdığımız bir modeli doğurmuştur. Gariaev’in hayal DNA’yı keşfi ve DNA-dalga biyobilgisayar bunun bir 

modelden daha fazlası olduğunu; ve bizim görünüşümüz için olan fiziksel mekanizmanın 

aslında ‘’hiçbirşey” olduğunu hararetli bir şekilde ileri sürmektedir. Bu yolla, bizim‘’hiçbir yerden 

geldiğimizi” söyleyebilirsiniz. 

Yine de, biz buradayız. DNA’mızın kendi genetik maviizini (blueprint) fiziksel realiteye dönüştürme kabiliyetinden, 

ve aynı anda DNA’nın miras kalan geçmişimizi ve geleceğimizi şekillendirmesinden dolayı böyle. Tabii ki, şu anda 

aslının yerine geçen taklit hayatı yaratabiliriz, fakat ortaya çıkan Evrenin hediyesi olan, dev 

Süpernova’da sonsuz zaman evvel pişirilmiş olan temel unsurları yaratamayız. 

Bir bilimadamının Tanrı’ya yaptığı eski bir şaka gibi: ‘’ Adem’i şimdi çamur topraktan yapabiliriz”, ve Tanrı da 

der ki: ‘’ Hayır, önce kendi çamurunu yapmalısın!” 

 

İnsan beyninin yeni haritası !. 
AylinER – 02 Temmuz 2008 

Uluslararası araştırmacılar ekibi düşünme, planlama ve kendini tanıma ile ilgili olarak bilinen beynin dış katmanı 

olan serebral kortekste bulunan milyonlarca nöron fiberin ilk, tam yüksek-çözünürlü haritasını çıkardılar. Bu ses 

getiren çalışma, belki de beynin her iki yarısındaki aktivitelerin anahtarı olabilecek tek bir ağın özünü ya da 

merkezini belirliyor. 

Indiana Üniversitesi, İsviçre Lausanne Üniversitesi ve Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Harvard Tıp 

Okulu’ndan araştırmacıların gerçekleştirdiği bu çalışma ile en karmaşık ve gizemli insan organı olan beyni anlamada 

çok önemli bir adım attılar.  

Bu çalışma sadece beynin bağlantılarının (the brain “connectome”) kapsamlı bir haritasını ortaya koymuyor, ayrıca 

“connectomics” adı altında yeni bir bilim alanı olmaya başlayan, beyindeki trilyonlarca nöron bağlantılarını daha 
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geniş çözünürlükle haritalamaya devam etmek için diğer bilim insanları tarafından kullanabilecek bir non-

invasiv (Cilt ya da mukozayı geçmeden tamamlanan tıbbi girişim) tekniğin yeni bir uygulamasını sağlıyor. 

Bu çalışmada yer alan Indiana Üniversitesi’nden nörobilimci Olaf Sporns şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Bu 

çalışma, insan beyninde hastalık aşaması ya da iyileşme aşaması gibi takip edilmesi zor olan süreçleri takip 

edebilmeyi ve anlamaya yardım eden geniş-ölçekli bilgisayar modelini oluşturmak adına atılan ilk önemli 

adımdır.” 

Şimdiye kadar bilim insanları, algılama, kavrama, tanıma, anımsama, bilme gibi bilişsel aktivitelerin beynin hangi 

bölgesinde gerçekleştiğini tespit etmek için çoğunlukla fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) diye 

adlandırılan bir teknik kullanmaktaydılar ve bu oluşan aktivitelerin altında yatan anatominin rolü hakkında çok az 

bilgiye sahiptiler. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak nöral fiber bağlantı ve yollar hakkında şu 

ana kadar bilinenler, insan beyninde oluşan tam bir beyin bağlantı haritasını çıkarmaya yetmemekteydi. 

Hangman adlı bilim insanı tarafından yönetilen nöron görüntüleme araştırma ekibi, bu yeni çalışmada son teknoloji 

ürünü olan difüzyon MRI (dMRI) teknolojisini kullandılar. Bu non-invasiv (cilt ya da mukozayı geçmeden 

tamamlanan tıbbi girişim) tarama tekniği, beyin dokuları yolu ile su molekülleri yayılım-dağılım (difüzyon) değişim 

haritasına bağlı olarak fiber bağlantı yollarını hesaplamaktadır. 

Yüksek derecede hassas değişken metod olan difuzyon spektrum görüntüleme (DSI), çoklu fiberin kimyasal yapıdaki 

atom pozisyonlarını (oryantasyon) tek bir alandan geçerken görüntüleyebilmektedir. Bu yeni çalışma, bu tekniği 

milyonlarca nöral fiberlerin haritalarını tüm kortekse uygulamaktadır. Nörobilimci Sporns da daha sonra, bağlantıda 

beynin daha merkezî role sahip olan, kortikal ağ içindeki merkez görevinde olan kısmı belirlemek için bilgisayar 

analizi yapar ve şaşırtıcı olan ise bu analizlerin sonucunda ulaşılan noktadır; beynin içinde tüm kısımlarla yüksek 

derecede ve yoğun bağlantılı yapısal tek bir merkezin ya da özün olduğu!… 

Sprons bu konu hakkında açıklamalarına şu şekilde devam etmektedir: “Beynin en merkezi kısmının, özünün, 

korteksin orta hattın arka kısmı olduğunu bulduk ve bu beynin her iki kısmını da kaplamaktadır. Bu durum 

daha önceden bilinmiyordu. Şimdiye kadar araştırmacılar beynin bu kısmı ile başka sebeplerden dolayı 

ilgiliydiler… Biz artık bu çalışma ile beyin dinamiği ve beyin anatomisi arasındaki önemli bir bağlantıyı 

hesaplayabiliriz. Eğer biz beynin nasıl bağlantılı olduğunu bilirsek, onun ne yapacağını da tahmin edebiliriz!. 

” 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630200947.htm 

İngilizceden Çeviren: AylinER 

Yukarıda açıklanan ve bilim dünyasında ses getiren bu çalışma ile yeni bir dal olan “connectomics” de daha çok 

popüler olacağa benziyor. “Connectomics” kısaca bağlantı bilimi!… Beynindeki nöronların bağlantısını inceleyen 

bilim… Milyonlarca nöron ağı ve bağlantıları keşfedilemeyi beklemekte!… Mikro planda bu yeni çalışma ile bir 

bakıma başlanmış gözükmekte! Bu yeni çalışma belki de ilerde mikro plandan, makro plana da bir geçiş kapısı 

olur!… 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630200947.htm
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Atom Altı !. 
Atomlar eşit sayıda proton ve elektrona sahiptirler. Dolayısıyla, elektriksel olarak yüksüzdürler. 

Öyleyse atomları molekül oluşturmak üzere bir arada tutan nedir? 

Atonların yüklü bileşenlerden oluştuğunu hatırlayınız. Bir atomun yüklü bölümleri başka bir atomun yüklü bölümleri 

ile etkileşebilir. Artık elektromanyetik kuvvet olarak adlandırılan bu etki, değişik atomların bağlanmalarını 

sağlayabilir. Bu bilim adına bir çok olguyu açıklığa kavuşturan bir etkidir. 

İnanılması güç değil mi? Şu çevrenizde gördüğünüz tüm maddesel yapılar, proton ve elektronların ters elektrik 

yüklerine sahip olmalarının sonucudur. 

Atomun yapısında neler mevcut çok kısaca bahsettikten sonra devam edeceğim. 

HADRON denen çekirdek yapı, mezon baryon vs içeren merkezil yapıdır. Kuark adı verilen daha temel yapılardan 

oluşmaktadır. 

Şiddetli kuvveti oluşturan parçacıklar bunlardır. Spin sayılarına göre sınıflanırlar. 

Mezon kütlesi elektronun kütlesi ile protonun kütlesi arasında olan parçacıklardır.Tüm mezonlar en sonunda 

elektrona, protona, nötrino ve fotona bozunur. 

Pion, spini sıfır,kütlesi yaklaşık 140 MeV/c2 olan,bilinen en hafif mezondur. 

Baryon ( eski Yunanca’da ‘ağır’) kütlesi protonun kütlesinden büyük veya ona eşittir. 

Spinleri ise daima tamsayı olmayan (1/2 veya 3/2) değerlere sahiptir. 

Proton dışındaki tüm baryonlar,en son ürünleri proton içerecek şekilde bozunurlar. 

KUARK hadronların oluşturucu yapılarıdır.bu yeni parçacıklar, karakteristik olarak kararsız yarı ömürleri 10-6 

saniye ile 10-23 saniye arasında değişen kısa ömürlü parçacıklardı.Proton ve nötronun kendi başına temel parçacıklar 

olmayıp kuarklardan oluştuğu anlaşıldı. 

BARYON 3 kuarktan oluşur. 

MEZON 2 kuark — bir kuark,bir karşı kuark — 

LEPTON- 

elektron, muon, tau zayıf etkileşimde bulunan parçacıklar grubudur.Tüm leptonların spini 1/2 değerine sahiptir.En 

hafif hadrondan daha hafif olan elektronlar, müonlar ve nötrinolar da bu grubun içinde yer alır.Hadronların 

büyüklüğü ve belli bir yapısı olmasına rağmen leptonlar herhangi bir yapısı olmayan (yani nokta gibi olan) gerçek 

temel parçacıklar olarak görünür. 

Leptonların,hadronlarla benzeşmeyen yönlerinden birisi de bilinen lepton sayısının oldukça sınırlı olmasıdır. Şu anda 

bilim adamları,sadece şu 6 tane leptonun (herbirinin antiparçacığı da vardır) olduğuna inanmaktadırlar: elektron, 

muon, tau ve bu parçacıkların herbirine ait nötrinolar(Tauya ait nötrino laboratuvarda henüz gözlenememiştir). 1975 

yılında keşfedilen (tau) leptonu protonun yaklaşık iki katı kütleye sahiptir. 

DOĞANIN TEMEL KUVVETLERİ 

Şiddetli Kuvvet, proton ve nötronları çekirdek içinde tutan kuvvetin adıdır. 

Elektromanyetik kuvvet,şiddetli kuvvetin 0.01 katı kadar olup atom ve moleküllerin bağlanmasından 

sorumludurlar. 

Zayıf kuvvet, çekirdekteki kararsızlığı (radyoaktifliği) üretmeye eğilimli kısa menzilli kuvvettir. 

Gravitasyonal kuvvet (kütleçekim kuvveti), uzun menzilli,şiddeti,şiddetli kuvvetin 10-38 katıdır. 

Gezegenleri,yıldızları ve galaksileri birada tutan ve hep çekici olan bu kuvvet, temel parçacıklar dünyasında 

önemsizdir. 
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Elektrik kuvveti, yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı işaretli ise) ya da bibrirlerini çektiği (yükleri zıt 

işaretli ise) kuvvettir. 

Manyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik 

alan, bir sarmalin sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi, elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiğinde 

ortaya çıkar. 

 

Bu kuvvetin taşıyıcısı, durgun kütlesi sıfır, spini 1 olan ve foton denilen bir parçacıktır. Fotonun kendisinin 

elektrik yükü yoktur.. 

Aynı işaretli kutuplar birbirini iterlerken, zıt işaretli kutuplar birbirini çekerler. İtme ya da çekme kuvvetleri kutup 

şiddeti ile doğru, aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. 

Bir mıkantısın ikiye bölünmesi sonucu bölünen her bir parçanın K, G biçiminde yeniden kutuplaştığı görülür. 

Buradan çıkaracağımız sonuç, atomik boyutlara inildiğinde dahi tek kutuplu mıknatıs elde edilemeyeceğidir. 

Biyolojik olarak bakmak gerekirse: 

İnsanın fizik bedeninin tüm fonksiyonlarını, fizik yaşamını yürüten ve yöneten fizik beyin ile fizik bedenin organları 

ve diğer bölgeleri arasındaki biyolojik bilgi ve etki iletişimini sağlayan, fizik bedendeki sinirler boyunca akan ve 

“biyo elektrik” veya “hücre elektriği” denen bir elektrik akımıdır. İnsanın fizik bedeninin tüm fonksiyonlarının 

özetle, fizik yaşamının yürümesini ve yürüme şeklini sağlama görevi yapan söz konusu biyo elektriğin “gerilim”, 

“akım şiddeti”, “akım yönü” ve “akım frekansı” gibi elektriksel parametrelerinin aldığı her değer, insanın fizik 

bedeninde hemen, söz konusu elektriksel parametre değerlerinin karşılığı olan bir takım etkiler oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan, insanın her düşünce içeriği, anlamına göre bir biyo elektrik akımı formunda, insanın sinirlerinde yer 

almaktadır. Başka bir deyimle, bir insanın sinirlerindeki biyo elektriğin elektriksel parametreleri, o insanın düşünce 

içeriklerinin anlamlarına göre değerler almaktadır. Böylece insanın düşünceleri, sinirlerindeki biyo elektriğe 

dönüşerek fizik bedeninin yaşamını yönlendiren etkin bir güç haline gelmiş olmaktadır. 

Aslında insanın fizik bedeninin biyolojik düzeydeki düzenli çalışmasını yürüten insanın özbenidir. Bu işlemi özben, 

insanın fizik beyni ve ilgili fizik donanımı (sinirleri) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. İnsanın özbeni önceden 

programlanmış haliyle, insanin fizik bedeninin biyolojik çalışmasını, hiç şaşmayan bir mükemmellik içinde 

yürütmektedir. Ancak söz konusu mükemmel çalışma, insanin buna düşünceleriyle müdahale etmediği sürece 

sürebilmektedir. Çünkü insanin yaşam sistemi ilkelerine göre,bir insanin özbeni o insanin devamlı olarak algıladığı 

düşüncelerinin gereğini yapmak zorundadır ve yapmaktadır da. Bu nedenden dolayı insan, fizik bedeninin sağlığı ile 

ilgili bir düşünceye girdiğinde, söz konusu düşüncenin veya çağrışım kanalıyla insana o anda ulaşan ayni konu ile 

ilgili düşüncenin içeriği, insanin sinirlerindeki biyoelektriğin elektriksel parametrelerinin normalde alacağı 

değerlerinin değişmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda, insanin fizik bedeninin biyolojik çalışma düzeni de 

değişikliğe uğramaktadır. Düşüncenin, insan bedeninin biyolojik çalışmasına yaptığı etkiye, düşüncenin biyolojik 

etkisi veya daha anlamlı bir deyimle, düşüncenin nöro-biyolojik etkisi denir. Söz konusu etki düşüncenin biyolojik 

boyutunu oluşturmaktadır. 

Düşüncenin biyolojik etkisi, insan düşüncesinin, bedenindeki hücrelerinin faaliyetlerini denetleyebildiği, 

yönetebildiği anlamını taşımaktadır. 

Günümüz tip bilimi, gelişmiş tip elektroniği sayesinde, insanin fizik bedeninin sinirlerindeki biyo elektriğin 

elektriksel parametre değerlerinin, insanin kendi düşünce içeriklerine göre nasıl değiştiğini gözlemleyerek saptama ve 

bu konuda ayrıntılı çalışmalar yapabilme ve böylece söz konusu durumu ispat edebilme olanağına sahiptir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Spin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Foton
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İnsanın fizik yaşamının yürümesini ve yürüme şeklini sağlama görevi yapan, insanin fizik bedeninin sinirleri boyunca 

akmakta olan biyo elektrik = hücre elektriğinden ve söz konusu biyo elektriğin insanin kendi düşünceleri tarafından 

nasıl etkilendiğinden, “Düşüncenin biyolojik boyutu” başlığı altında söz edilmektedir. Söz konusu duruma göre 

insanin fizik bedeninin her siniri, yaşamını yürütmekte ve yönetmekte olan biyo elektriği ileten birer elektrik iletkeni 

konumundadır. Diğer taraftan, ünlü BIOT-SAVART yasasına göre, içinden elektrik akimi geçen bir iletkenin 

çevresinde elektro manyetik alan oluşmaktadır. 

 

Bu ispatlanmış gerçeğe göre ise, insanin sinirlerinde akmakta olan ve elektriksel parametre değerleri insanin kendi 

duygu ve düşünceleri tarafından belirlenen biyo elektrik, insanin sinirleri etrafında elektro manyetik alan 

oluşturmaktadır. Söz konusu elektro manyetik alana biyo elektro manyetik alan demek uygun olur. 

Yakından incelenip araştırıldığında görülür ki, yukarıda oluşumu açıklanan insanin biyo elektro manyetik alanı, 

kendisini oluşturan ve insanin düşünce içeriklerine endeksli biyo elektriğin dalgasal formlu karakteri nedeniyle 

dalgasal bir form arz etmektedir.  

Bu duruma göre, yukarıda açıklanan oluşum işlemi sonunda insan düşüncesi, biyo elektro manyetik dalga şeklindeki 

bir enerjiye dönüşmüş olmaktadır. Düşüncenin biyo manyetik boyutunu oluşturan bu önemli gerçek insana, kendisini 

kuşatan olayların oluşumunda, düşünceleri aracılığıyla rol alma (etkili olma) olanağı vermektedir. Çünkü düşüncenin 

dönüşerek oluşturduğu elektro manyetik dalga karakterindeki enerji, evrendeki diğer enerjilerle etkileşime girebilme 

özelliğine sahiptir. 

İnsanda biyo elektro manyetik alanın varlığını, tip alanında insan beyninin elektro-ansefalografisinin izlenmesi 

olayında, söz konusu izleme cihazının elektrotlarının, (manyetik algılayıcıların) insanin kafa derisinin üzerine 

yerleştirilerek yapılabilmesi kanıtlamaktadır. Ayrıca söz konusu elektro-ansefalografinin verdiği şekil ise insanin 

biyo elektro manyetik alanının dalgasal formlu olduğunu ve insanin düşünce içeriklerine göre devamlı değişiklik 

gösterdiğini sergileyerek kanıtlamaktadır. 

İnsanda biyo elektro manyetik alanın varlığını, dalgasal formlu olduğunu ve insanin düşünce içeriklerine göre 

değişiklikler gösterdiğini kanıtlayan diğer bir olay ise, Kirlian yöntemiyle çekilen bazı insan aurası fotoğraflarında 

insanin duygu ve düşüncelerine göre bazı şekillenmelerin oluştuğunun açıkça görülebilmesidir. 

Bu da beynin dalgasal hareketliliğini inceleyen bilimin çeşitli frekanslara dalga boylarına denk düşen genel beyin 

durumlarından bahsettiği bir link 

 

http://www.derki.com/sayfalar5/beyin.html 
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Morfogenetik Alanlar 

 

Morfogenetik alanlar teorisi, insan şuurunun nasıl bir paylaşım alanında olduğunu tanımlamak için kullanılabilir. 

Dolayısıyla morfogenetik alanlar, şu anda belli bir noktada bulunan insanlığın zamanla şuurlarında çarpıcı bir kolektif 

değişim yaşayacak oluşlarında önemli bir role sahiptir. Bu kolektif değişim, değişim için gereken minimum kütleye 

(kritik kütleye) erişildiğinde gerçekleşecektir, ya da başka bir deyişle dünya üzerinde ruhsal olarak uyanmış belli bir 

sayıda varlığa erişildiğinde bu gerçekleşecektir. 

Morfogenetik Alanlar ve Rupert Sheldrake 

Bitki fizyolojisi eğitimi alan Rupert Sheldrake, bitkilerin ve tüm canlıların mevcut şekillerini nasıl aldıklarıyla 

ilgilenmiştir. 

Basit bir hücreyken bölünüp iki özdeş kopyaya dönüştükten sonra bunların değişme uğramasına, bazı hücrelerin 

kendine özgü özelliklere sahip olmasına; örneğin bazılarının yaprağa dönüşürken bazılarınınsa bitkinin gövdesini 

oluşturmasına neyin neden olduğunu, bunun tam tersinin mümkün olamayışının nedenini, yani yaprakların yeniden 

gövdeye dönüşemeyişlerini neyin sağladığını merak etmiştir. 

1960’ların ikinci yarısında ve 1970’lerde devam ettirdiği araştırması sırasında bu gelişmeleri neyin yönlendirdiği 

belirgin değildi. 1920’lerde, embriyoların yeniden oluşması ve söğüt filizlerinden tamamen yeni ağaçların 

oluşturulabilme kapasitesinin bu alanların ya da ortamda bulunan bir tür hafızanın varlığına işaret ettiği 

düşünülüyordu. Daha sonra DNA’nın keşfedilmesiyle buna bir açıklama getiriliyor gibi göründü ama DNA’nın bir 

organizmayla büyük oranda özdeş olduğu ortaya çıktı, dolayısıyla kendi kendine formu açıklayamayacaktı. DNA, 

hücrenin bir organizma olduğunu ama insanın bir parçası olan “düşünce” olmadığını ortaya koyuyordu. O dönemde, 

formların gelişiminden DNA’da kodlanmış mekanizmaların sorumlu olduğu düşünülüyordu, ama sistemin mutlak 

doğası gizemini koruyordu. 

Sheldrake, bu problemi açıklayabilmek için tamamen yeni bir teori geliştirdi, bu teori bir nesnenin “temel modelinin” 

şifrelerinin kodlandığı evrensel bir alan üzerine temelleniyordu. Sheldrake’in görüşüne göre, bir formun varlığı o 

formun başka bir yerde de ortaya çıkması için yeterliydi. Sheldrake 1973’te buna “morfonegenik alan” adını verdi 

ve bu görüşe göre doğa bir yasalar bütünü değil, alışkanlıklar bütünü olabilirdi. 

Bu düşünceye göre doğada bir tür hafıza vardır. Herşey, bir kolektif hafızaya sahiptir. 



 
270 

 

Örneğin şu an New York’taki bir sincapı ele alalım. Bu sincap kendinden önce yaşamış bütün sincaplardan 

etkilenmektedir. 

Bu etkinin zamanda hareket edişi ve sincap hafızasının hem formunun, hem de içgüdülerinin iletilişi, morfik rezonans 

sayesinde gerçekleşiyor. 

Bu, doğada varolan bir kollektif hafıza teorisidir. Hafızanın ifade edildiği vasıtaya “morfik alanlar” adı verilir, bunlar 

her organizmanın içinde ve dışında bulunurlar. Hafızayla ilgili fonksiyonlar “morfik rezonansa” bağlıdır. 

Temel olarak, morfik alanlar alışkanlık alanlarıdır ve düşünce, eylem ve konuşma alışkanlıkları vasıtasıyla 

kurulmuşlardır. Kültürümüzün çoğu alışkanlıklara bağlıdır, yani, kişisel hayatımızın çoğu ve kültürel hayatımızın da 

büyük bölümü alışkanlıklara bağlıdır. 

Morfik rezonans düşüncesinin tamamı tekamülle ilgilidir ama morfik rezonansın bize sunduğu yalnızca 

tekrarlamalardır. Morfik rezonans bize yaratıcılığı sunmaz. Dolayısıyla tekamül, yaratıcılığın ve tekrarlamaların bir 

karşılıklı etkileşimidir. 

Yaratıcılık bize yeni formlar, yeni modeller, yeni fikirler ve yeni sanat formları sunar, ama bizler yaratıcılığın 

nereden geldiğini bilmemekteyiz. Acaba yukarıdan mı geliyor? Yoksa yerden mi fışkırıyor? Havadan mı alıyoruz 

yaratıcılığı? Ya nereden? Yaratıcılık her nerede karşılaşırsanız karşılaşın bir gizemdir, ister insan gerçekliğinde 

karşılaşın ya da biyolojik evrim gerçekliğinde, isterseniz kozmik tekamül gerçekliğinde. 

Robert Gilman İle Morfogenetik Alanlar Üzerine 

Morfogenetik alanlar temel olarak formlara hayat veren, fiziksel olmayan tasarımlardır. Morfogenetik alanlar enerji 

değil, yalnızca bilgi taşırlar ve oluştuktan sonra hiçbir yoğunluk kaybına uğramadan zamanda ve mekanda varolurlar. 

Morfogenetik alanlar fiziksel formların modelleri (kristal gibi maddeler ile biyolojik sistemler de dahil olmak üzere) 

tarafından yaratılırlar. Bunlar daha sonra ortaya çıkacak olan benzer sistemlerin oluşmasını yönlendirirler. Sonuç 

olarak, yeni oluşan bir sistem, içinde taşıdığı tohumla, önceden oluşmuş bir diğer sistemin sahip olduğu ve 

kendisininkine benzer bir tohumla rezonansa girerek önceden oluşmuş bir diğer sisteme “uyumlanır”. 

Dolayısıyla bu görüşe göre, canlı bir sistemin (örneğin bir meşe ağacının) genlerindeki DNA, o sistemi 

şekillendirmek için gereken bilginin tamamını taşımaz ama aynı türdeki daha önce oluşmuş sistemlerin morfogenetik 

alanlarına uyumlanan bir “uyumlanma tohumu” olarak fonksiyon görebilir. 

Dolayısıyla morfogenetik alanlar, genetik alışkanlıklar olarak tanımlanabilecek özelliklere ait havuzlardır. 

Ayrıca, aynı kavramlar insan hafızasının gizemlerinin bazılarını açıklayabilmek için de kullanılabilir. Aslında, 

beyinlerimiz morfogenetik alanlarda mühürlenen bir dizi deneyimi ardında bırakan birer gönderme ve alma 

istasyonlarıdır ve daha önceki deneyimleri o deneyimlere uyumlanarak yeniden hatırlayabilmektedir. Dolayısıyla 

morfogenetik alanları taşınabilir bellek gibi kullanmak zihinler arasında hiçbir mutlak ayrılığın olmadığının 

göstergesi olmaktadır. 

Bütün bunların yanı sıra, morfogenetik alanlar, kimliklerimizin düal (ikili) olduğunu da göstermektedir; tıpkı bir 

elektronun hem parçacık hem de dalga oluşu gibi. Bizler, eşi olmayan varlıklarız ve her birimiz farklı yönlere sahip 

olmakla birlikte düşünce ve davranışlarımızın çoğu kişisel ötesi morfogenetik alanları yaratmada, onu 

şekillendirmede ve ona katılmada etkin olmaktadır.  
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Dolayısıyla bizler hem ayrı bireyleriz, hem de bir “grup zihninin yaratıcıları ve ifadeleriyiz”; tıpkı Jung’un “kollektif 

bilinçdışı” kavramı gibi, ama bu görüş ondan daha kapsamlı ve bazı açılardan daha çok değişkenliğe sahip. 

Beyinlerimiz bizleri diğer türlere bağlayan bazı titreşim düzeylerine (memeliler, sürüngenler vs.) sahip olduğundan, 

bu grup zihni tüm hayatı kapsamaktadır. 

Hatta, bildiklerimizle ilişkili şuurun tüm olasılıklarını araştırdığımızda, örneğin cansız bir maddeyi düşünün, 

şuurumuz vasıtasıyla tüm yaratılışla bağlantı içinde olduğumuzu görebiliriz. 

Böylelikle sadece bedenlerimizdeki kimyasal maddelerle değil, aynı zamanda zihinlerimizle de, yıldızlarla bile 

bağlantı kurmamız mümkün. 

Morfogenetik alan düşüncesini kabul etmek aynı zamanda şuurun ve zihinsel sürecin fiziksel destek olmadan da 

işlevini sürdürebileceği düşüncesine kapıyı açıyor. Bu da fiziksel olmayan varlıkların mevcut olduğunun göstergesi 

olmaktadır (tanrılar, melekler, ölüm sonrası hayat vs.) ki bunlar çoğu dinsel ve ruhsal geleneğin temel ilgi alanına 

konu olmaktadır. 

Alıntı: www.experiencefestival.com 

Çeviren: Işık UÇKUN 

 

Kalbimizin niçin solda çarptığının sırrı çözüldü 
 

Aynaya baktığınızda ne görürsünüz? Birbirinin hemen hemen aynısı iki kulak, iki göz, iki kol ve iki bacak. 

Görüntümüz baştan sona çarpıcı bir simetriyi yansıtır; sağ tarafımız sol tarafımızın yansımasıdır. Ama bu yalnızca 

görünüşte! Çünkü vücudumuzun içinde her şey çok farklı. 

Kalp, dalak ve pankreas solda, safra kesesi ve karaciğer sağda… 

Hatta akciğer gibi çift organlar da sağ ile sol arasında morfolojik farklılıklar sergilerler: Sağ akciğer için üç lob ve sol 

için de iki lob. Bağırsak da sürekli aynı yönde dolandığından yanaldır. 

Peki nasıl oluyor da, başlangıçta bütünüyle simetrik olan embriyon sağı soldan ayırıp organlarını yanlamasına 

dizebiliyor? 

Bilim adamları uzun zamandır bu sırrı çözmeye çalışıyorlardı. Ve nihayet amaçlarına ulaştılar. Son yıllarda, bu 

organizasyonun, embriyonun birkaç hücresinin yüzeyindeki küçük kirpikler tarafından gerçekleştirilen rotasyon 

hareketlerinin sonucu olduğunu belirlediler. 

 

Kararlı bir rotasyon 

 

Nice  Sophia Üniversitesi’ nde gelişim biyolojisi ve kanser araştırma, işaretleme enstitüsünü yöneten Stephane 

Noselli, 2004 yılından beri yapılan araştırmaların, simetriyi kıran bir yapı olarak kirpiklerin rolünü gittikçe daha fazla 

kanıtladığına dikkat çekiyor. 

Bu son derece hassas mekanizmanın inceliklerinin keşfini büyük ölçüde Tokyo Üniversitesi’ nde anatomi ve hücre 

biyolojisi bölümünden Nobutaka Hirokawa ve ekibine borçluyuz. 
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Bu çok hassas süreçlerle ilgili bilgilerimizi derinleştirerek, bilim adamları iç asimetrimizin ve bununla bağlantılı 

olabilecek patolojilerin sırrını aydınlatıyorlar. 

Genetik hastalık çözdü 

Her şey otuz yıl kadar önce, Kartagener sendromu olarak bilinen, ender rastlanan genetik bir hastalığa yakalanan 

kişilerin incelenmesiyle başladı. 

Lyon-1 Üniversitesi’ nden genetik kardiyolog Partice Bouvagnet bu hastalığı, spermlerin kamçılarının da 

tutulabildiği, solunum mukoza kirpiklerinin işlev bozukluğu olarak tanımlıyor. 

Bu hastalığın en tuhaf yanı ise, kişilerde organların yer değiştirmesine neden olması; tıpkı aynadaki gibi kalp sağa, 

karaciğer sola v.s. kayıyor. 

Bu da hücre kirpiklerinin kişide sağ-sol ekseninin bozulmasında kilit rol oynayabileceğinin işareti olarak yorumlandı. 

Bundan sonra ise geriye, tam olarak hangi kirpiklerin söz konusu olduğu ve bunların gelişimin hangi aşamasında 

devreye girdiklerini anlamak kalıyordu. 

Herşey “düğüm”le başlıyor 

Son on yılda fare üzerinde yapılan sayısız araştırma ve özellikle de, aynı zamanda hem kirpikleri hem de iç asimetriyi 

etkileyen mutasyonların incelenmesi bu asimetrinin nerede başladığının keşfedilmesini sağladı. 

Her şey “düğüm” düzeyinde başlıyor; bu düğüm, gastrülasyon olarak adlandırılan, embriyonun gelişiminin erken bir 

evresinde (2 hafta), ventral kutupta oluşan geçici, küçük bir çöküntü. 

Bu aşamada, embriyon hala tam olarak simetriktir ve sırtın, karnın, başın ve ayakların neye dönüşeceğine karar 

vermiştir. Bu düğüm, her biri birer kirpikle donanmış, son derece sıkışık 200 ila 300 hücreden oluşur. 

Gizemli sinyal 

Ancak 1998 yılında Hirokawa ekibinden Shigenori Nonaka video-mikroskopi sayesinde bunun herhangi bir kirpik 

olmadığını belirledi. Nedeni ise, önden arkaya doğru açık kapanan organizmamızın (iç kulak, solunum mukozalarıÉ) 

klasik kirpiklerinin tersine, düğüm kirpiklerinin moleküler yapıları nedeniyle, saatin akrep ve yelkovanı 

doğrultusunda dönmeleridir. 

Shigenori Nonaka embriyonun simetrisini bu hareketin bozup bozmadığını anlamak amacıyla düğümü yıkayan 

embriyon dışı sıvıya floresan bilyeler ekleyip kımıldamalarını seyretti. 

Ve işte sürpriz: Hepsi aynı doğrultuda, sola doğru hareket ediyordu. Bu ilginç fenomen bilim adamları tarafından 

“düğümlü akım” olarak adlandırıldı. 

Bu akım oldukça belirleyiciydi: Kirpiklerin dönerken meydana getirdikleri bu akım embriyonu asimetrik kılmak 

amacıyla soluna gizemli bir sinyal gönderiyordu. 

Peki ama niye sol? 

Bununla birlikte ufak bir sorun söz konusu: Bir rotasyon hareketinin bir tarafta akım yaratırken diğer tarafta 

yaratmaması için hiçbir neden yok. 
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Nobutaka Hirokawa’nın ekibi geçen yıl ultra hızlı kamera sayesinde bu baş ağrıtan sorunu çözmeyi başardı. Rotasyon 

eksenini üç boyutlu inceleyen ekip, bunun 40 derece embriyonun arkasına yönelmiş olduğunu belirledi. 

Kirpikler embriyonun iç simetrisini nasıl kırıyorlar? 

Embriyon gelişiminin ilk iki haftasında tamamen simetriktir. Simetri kırılması embriyonun yüzeyindeki çukur olan 

ventral düğümde meydana gelir. Bu düğüm kirpikli hücrelerden oluşmuştur. Bu kirpikler sıvıyı karıştırıp embriyonun 

soluna iterek morfojen moleküllerin konsantrasyonunu sağlarlar. 

1. Kabarcıklar meydana gelir. Düğümün hücreleri organların konumunda rol oynayan morfojen kabarcıkları serbest 

bırakırlar. 

2. Kirpikler harekete geçer. Bir saatin akrep ve yelkovanı doğrultusunda dönen kirpikler kabarcıkları sola doğru 

iterler. 

3. Kabarcıklar solda birikir. Kabarcıklar solda birikerek kirpiklerin karşısında patlar ve morfojenleri salıverir. 

4. Simetri kırılır. Morfojenler hücre içinde asimetriye yol açan bir dizi olayı tetiklerler. 

Başka bir deyişle, kirpik eğer embriyon yüzeyinden uzakta dikilmişse etkili bir harekete yol açıyor; düğümün 

hücrelerine sürtündüğünde ise, etkisiz bir hareket onu izliyor. Sonuçta da, embriyonun soluna doğru, sağdakine 

kıyasla çok daha önemli bir akım oluşuyor. Peki tüm bunlar asimetriyi açıklıyor mu? 

Bu akımın organların yanlamasına sıralanmasını nasıl gerçekleştirdiği tam olarak bilinmediği için bu soruya kesin bir 

evet yanıtı verilemiyor. 

İki model 

Ancak yine bu konuda da son sözü 2005 yılında Nobutaka Hirokawa söyledi. Japon araştırmacı kirpikli hücreleri 

inceleyebilmek amacıyla bunları hücre zarının lipidlerine bağlanan floresan bir maddeyle belirginleştirdi. 

Kendisi araştırmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “Sadece düğüm hücrelerini incelemeyi düşünürken, o 

zamana kadar bilinmeyen bir madde olan, çapları 0.3 ila 5 mikrometre arasında değişen ve sola düğüm akımıyla 

iletilen küçük kabarcıklar belirledik.” 

Hirokawa bunları NVP (Düğüm kabarcık parçacıkları) olarak adlandırıyor. Bu keşif tam da, düğüm akışının 

asimetriyi nasıl tetiklediğini açıklamak için iki modelin çarpıştığı bir döneme denk geldi. 

Birinci senaryoya göre, bu akım düğümün çevresindeki kirpikler tarafından tamamen mekanik bir şekilde 

hissediliyor; ikinci model ise, bu akımın o zamana kadar bilinmeyen morfojen (canlılarda dış şekillerin oluşumu;ç.n.) 

molekülleri embriyonun solunda topladığını öngörüyor. 

Morfojen hipotezi 

Nobutaka Hirokawa, keşfettikleri düğüm kabarcık parçacıklarının morfojen molekül hipotezini güçlendirdiğini 

belirityor. Hirokawa’ya göre, düğümün her bölgesinden yayılan bu kabarcıklar daha sonra düğüm akımı tarafından 

embriyonun sol tarafına taşınıyorlar. 

Burada da patlayıp içlerindeki Sonic Hedgehog ve retinoik asit moleküllerini salıveriyorlar. Bu ikisi de organların 

asimetrik sıralanmasında rol oynuyor. 
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Bu moleküller hücre içi kalsiyum düzeyini yükseltirken, bunu genlerin asimetrik aktivasyonu izliyor. Embriyonun 

organojenez olarak adlandırılan (5-8 hafta) gelişim sürecinde bu genlerin ürünleri organların yerleşimini belirliyorlar. 

Nobutaka Hirokawa, memelilerdeki asimetrinin sayısız hücre sürecinin koordinasyonunun iyi bir örneğini 

oluşturduğunu kaydediyor. 

Böylece göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede, kirpikler kalbi sola yerleştiriyor. Daha sonra diğer kilit işlevleri 

yerine getirmek üzere başka kirpikler devreye giriyor; bu işlevler, nöronlara yer değiştirtmek, solunum yollarını 

artıklardan temizlemek ve spermlerin devinimini sağlamak olarak sıralanabilir. 

Sorular sorular 

Creteil’de (Fransa) Mondor Enstitüsü’nde moleküler tıp araştırmacısı olan Estelle Escudier, kirpiklerin yaşamın 

sayısız evresi için gerekli olan, aşırı karmaşık bir hücre aracı olduğunu söylüyor. 

Nitekim Kartagener sendromunda da görüldüğü gibi, bir tek genin mütasyonunun solunumdan üremeye ya da iç 

asimetriye kadar geniş bir yelpazeyi etkileyen değişik patolojilere niçin yol açtığı daha iyi anlaşılıyor. 

Ancak asimetri kanıt olmak bir yana bir dizi soruyu beraberinde getiriyor; bunlardan birincisi de asimetrinin niçin 

belli bir yönünün olduğu?… 

Ayrıca evrim niçin asimetrinin bir biçimine yeşil ışık yakarken diğerini bertaraf etti? Daha temel bir soru ise şu: 

Hayvanlar niçin vücudun diğer taraflarında olduğu gibi iki yanlı bir simetri yerine iç bir asimetriye yöneldiler? 

Bu sırların çözülmesi için embriyonda asimetrinin belirlenmesinde rol oynayan moleküler, genetik ve biyokimyasal 

süreçlerin daha iyi anlaşılması gerekiyor. 

 

Nasıl Bağımlı Oluruz ? 
Yazan: Michael D. Lemonick (TIME Dergisi, 5 Temmuz 2007) 

Çeviren: Esin Tezer 

Geçen şubat bir akşam Massachusetts paralı otoyolunda araba kullanırken, bir su şişesine çarptım. Onu yakaladım, 

arabayı başka yöne doğru dikkatsizce sürmeye başladım. Birkaç saniye sonra da kendimi eyalet polisinin el 

fenerinden gelen ışığına göz kırparken buldum. “Bu gece ne kadar içtiniz, efendim? ‘’ diye bana emrederek sordu. 

Kendime çeki düzen vermeden önce, ona eminim yeni gelecek bir cevabı ağzımdan kaçırdım. ‘‘İçki içmedim,” 

dedim öfkeyle, ‘‘1981’den beri.” 

Bu yaptığım seyahate hakikaten de çok uygundu. 20’li yaşlarımın sonlarına geldiğimde, normal insanların içtiği 

kadar alkolü tüketip, bardağa boşaltıyordum ve bol miktarda da uyuşturucuyu da (çoğunlukla kapta) tüketiyordum. 

Uygun ölçülerde aktif bir alkoliktim. Şans eseri, bunu pek çok yardımla bırakabildim ve şimdi de Belmont, 

Massachusetts’deki Mc Lean Hastanesi’ne beynimin fonksiyonel manyetik rezonans imajlayıcısı’nda (fMRI) 

taranması için yoldaydım. Amacım, kafamın içerisindekinin çeyrek-yüzyıl sonra neye benzediğini görmekti. 

İçmeyi bıraktığım zaman, böyle bir deney hayal bile edilemezdi. O zaman sağlık kurumu, alkolizmin ahlaki kusurdan 

çok bir hastalık olduğu düşüncesini kabul etmişti; Amerikan Sağlık Kurumu (AMA) da 1950’de bunu söylemişti.  
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Fakat; sakatlık veya ölüme götüren belirli semptomlar ve önceden tahmin edilir seyir diğer hastalıkların işaretlerini 

taşırken, alkolizm farklıydı. Onun fiziksel dayanağı, tamamen bir sırdı. Alkolikleri hiçkimse zorlamamasına rağmen; 

AMA (Amerikan Sağlık Kurumu) ne derse desin, alkolizm her nasılsa gönüllü olarak yapılan bir şey olarak 

görülüyordu. Tedavi genellikle konuşma terapisinden, belki de bazı vitaminlerden ve çoğu zaman da İsimsiz 

Alkolikler’e katılma konusundaki kuvvetli tavsiyeden oluşuyordu. Profesyonel olmayan, 1935’de eski bir alkolik ve 

aktif bir içici tarafından kurulan bir organizasyon olmasına rağmen; AA (İsimsiz Alkolikler) grup desteği ve 

toplanmış halk dirayetiyle milyonlarca insana alkolü bıraktırabilmiştir. 

AA (İsimsiz Alkolikler) bazı insanlar için hayret verici şekilde etkiliyken,herkes için aynı şekilde işlememektedir. 

Araştırmalar onun %20 başarılı olduğunu, ve çeşitli tiplerdeki davranış terapisi de dahil, diğer şekillerde olan 

tedavilerin daha başarılı olmadıklarını belirtmektedir. Uzmanlar aynı rahatsızlığın farklı bir kimyasalla tetiklenmiş 

olduğunu, oranın uyuşturucu bağımlılığıyla da hemen hemen aynı oranda olduğunu görmekteler. 

San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde Psikiyatri profesörü olan Dr.Martin Paulus, ” Üzücü kısım da bağımlılık 

tedavisinin 10 yıl önce nerede olduğuna baktığımızda, hala daha iyi yerde olmamasıdır ” demiştir. Methamphetamin 

bağımlılığından iyileşmedense, pek çok kanser türünden sonra iyileşmede daha çok şansınız var. 

Bu değişmek üzere. Aynı 10 yıl süresince, araştırmacılar bağımlılığın fiziksel temelini anlamada olağanüstü 

gelişmeler kaydettiler. Mesela, şu anda eğer tedavi devam ederse ( Eğer üyeler içkiyi bıraktıktan uzun zaman sonra da 

toplantılara katılırlarsa, İsimsiz Alkolikler-AA modeli) %20 olan başarı oranı %40’a fırlayabilir. fMRI’lar ve PET 

taramalar da dahil, bir dizi karmaşık teknolojiyle silahlı olan araştırmacılar bağımlının beyninde neyin yanlış gittiğini, 

hangi nöro-iletici kimyasallarının dengeden çıktığını ve beynin hangi bölgelerinin etkilendiğini çözmeye 

başladılar.Hafıza-yapıcı işlemleri zorla çalıp ve duyguları işletip, bağımlılığın beyni tamamen ne kadar derin 

etkileyebildiğinin daha detaylı bir anlayışını geliştiriyorlar. Bu bilgiyi kullanarak; bağımlıyı eski haline yeniden 

döndürücü, kendini içki içmemeye adamış olan biri için bile en büyük risk faktörü şeyden kesmek için ümit verici 

yeni ilaçlar tasarlamaya başladılar. 

Uyuşturucu Bağımlılığı Ulusal Enstitüsü’nde (NIDA) Klinik Nörobilim Bölümü’nün Direktörü Joseph Frascella, 

‘’Bağımlılıklar; negatif sonuçlar altında tekrar eden davranışlar, sizin için kötü olduğunu bildiğiniz şeye devam etme 

isteğidir” demiştir. 

Bağımlılık işte böyle zararlı bir davranıştır, aslında böyle bir evrim uzun zaman önce nüfustan elenmeliydi: Eğer 

güvenli araba kullanmak tesirin altında zorsa, keskin kılıç dişli bir kaplandan kaçmaya çalışmayı veya öğlen yemeği 

için bir sincabı yakalamaya çalışmayı hayal edin. 

NIDA ‘nın direktörü ve bağımlılığı anlamada imaj kullanmada öncü Dr. Nora Volkow, ‘’ Uyuşturucuların kullanımı 

medeniyetin başlangıcından beri henüz kaydedilmiştir. Benim görüşüme göre, insanlar her zaman kendilerini iyi 

hissettiren şeyleri denemek istiyorlar.” ‘’Çünkü uyuşturucu bağımlılığı, geçmiş zamanlara ait atalarımızın beyin 

fonksiyonlarının düşmanca bir dünyada ayakta kalmasına izin vermiştir.” 

Zihinlerimiz nörolojistlerin ‘atlama’ olarak adlandırdığı belirli bir konuya karşı ekstra dikkati vermek için 

programlandırılmışlardır—bu da özel belirli bir konuya olan ilgidir.Mesela; tehditler, yüksek düzeyde ilgilidirler, bu 

nedenle biz onlardan içgüdüsel olarak kaçarız. Fakat yiyecek ve seks de böyledir, çünkü onlar kişilerin ve türlerin 

ayakta kalmasına yardım ederler.  
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Uyuşturucu bağımlılığı, bu hazır programlamadan kendisi faydalanır. Uyuşturucuya maruz kaldığında; o kontrol 

edilemez olarak tüketen, şiddetli arzu modelini yaratmak için hafıza sistemlerimiz, ödül devrelerimiz, karar verme 

yeteneklerimiz ve iyileşmemiz hareketlenir, dikkat çekme mekanizmamız hızlanır. Volkow, “Bazı insanların 

bağımlılığa karşı genetik mizacı vardır” demektedir. “Bu da temel beyin fonksiyonlarını kapsadığı için, eğer yeteri 

miktarda uyuşturucular veya alkole maruz kalsa herkes bağımlı olur.” 

Bu, kimyasal olmayan bağımlılıklar için de böyledir. Kumar oynamadan,seks yapmaya kadar olan davranışlar 

önceleri bir alışkanlık olarak başlar fakat bağımlılıklara kayarlar. Bazen ortada problemin belirli kökü olan bir 

davranış da olabilir. Örneğin;Volkow’un araştırma grubu dürtüyle yapılan bir şekilde yemek yiyen, patolojik olarak 

obez olan insanlar için (ağız, dudaklar ve dil de dahil) yiyecek uyarıcısını işlemden geçiren beyin bölgesinde 

hiperaktivite sergilemişlerdir. Onlar için, bu bölgeleri aktif hale getirmek zevk merkezine bent kapaklarını açmak 

gibidir. Gerçi, neredeyse, derinden eğlenilen herşey bağımlılığa dönüşebilir. 

Tabii ki, herkes bağımlı olmaz. Çünkü sonuçları değerlendiren ve sadece zevk arayışına baskın gelen farklı ve daha 

analitiksel bölgelerimiz var. Beyin imajlama, bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. 

Örneğin; Paulus, VA hastanesinin yoğun dört-haftalık rehabilitasyon programına kaydolmuş methamphetamin 

bağımlılarına baktı. Programı bitirdikten ilk yıl içerisinde içkiye tekrar başlayanlar, bilmeye ve kavramaya ait 

görevleri tamamlamada ve yeni kurallara çabuk adapte olmada daha az yetenkliydiler. Bu, hastaların beyinlerinin 

analitiksel alanlarının da karar-verme görevlerini yaparlarken daha az becerikli olabileceğini öne sürmüştür. 

Beklenildiği gibi beyin taramaları, mantıklı düşüncenin tepkisel davranışa baskın çıktığı etkinleştirmenin düşük 

düzeylerini prefrontal kortekste göstermiştir. Nüksetmelerde bu yeteneklere uyuşturucuların zarar vermiş 

olabileceğini söylemek zordur. (kimyasal suistimalin sonucundansa bu bir etkidir) Bilmeye ve kavramaya ait 

azalmanın sadece bazı tatlı likör kullanıcılarında olması onlarda doğuştan olan özel birşeyin varolduğunu öne 

sürmektedir. Şaşkınlığına karşılık, Paulus sadece taramalara bakarak, kimin bir yıl içerisinde tekrar eski haline 

döneceğini %80-90 doğru olarak tahmin ettiğini keşfetmiştir. 

Araştırmacılar için bir diğer odak alanı da büyük ölçüde nörotaşıyıcı dopamin tarafından güçlendirilen beynin ödül 

sistemidir. Araştırmacılar özellikle sinir hücrelerini nüfuslandıran, bileşime bağlayan dopamin reseptörlerinin ailesine 

bakıyorlar. Buradaki ümit, ‘zevksel sinyali taşıyan beyin kimyasalının etkisinin titreşimini azaltırsan,uyuşturucunun 

tutunmasını da çözersin’ ümididir. Dopamin reseptörlerinin bir belirli grubu, mesela, D3 diye adlandırılanlar, 

kokainin, methamphetamin ve nikotinin varlığında daha fazla uyuşturucunun içeri girmesine sinir hücrelerini aktif 

hale getirmeye mümkün kılmış ve çoğalmış gözükmektedir. NIDA’da Ecza terapileri Direktörü olan Frank Vocci, 

“Reseptör yoğunluğu yükseltici olarak düşünülmüştür,” demektedir. ” Kimyasal olarak bloke eden D3, birçok 

uyuşturucunun etkilerini keser. Bu da sanırım ödül sistemini modüle etmede en büyük hedeftir.” 

Fakat yarış arabasını durdurmanın iki yolu olduğu gibi (gazı azaltmak veya fren pedalına basmak gibi) bağımlılığı 

susturmanın da iki ayrı olanağı vardır. Eğer dopamin reseptörleri gaz ise, beynin kendi engelleyici sistemleri de 

frenler gibi davranır. Bağımlılarda; bu doğal titreşimi azaltan, GABA diye adlandırılan devre (gamma-aminobutrik 

asit), hatalı ve kusurlu gözükmektedir. Uyuşturucular tarafından başlatılan heyecanlandırıcı mesajlar üzerinde düzgün 

kimyasal kontrol olmadan, beyin doyurulmuş olduğunu takdir etmemektedir. 

Keşfedildiği üzere, anti-epilepsi tedavisi olan ve 60 ülkede pazarlanan (fakat Amerika’da değil), vigabatrin etkili bir 

GABA propagandacısıdır. Vigabatrin, epilepside fazla aktif hale gelmiş olan kasların kasılmasını ve spazma 

girmesini sağlayan motor nöronlarını zapt eder.  
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Bağımlıların beyninde GABA arttırımının onların uyuşturucuya karşı olan zaaflarını kontrol etmeye yardımcı 

olabilmesi umuduyla; Amerika’daki iki biyoteknik şirketi, Ovation İlaç Şirketi ve Catalyst İlaç Şirketi, 

methamphetamin ve kokain kullanımındaki uyuşturucunun etkisini çalışıyorlar. Şimdiye kadar, 

hayvanlarda,vigabatrin, GABA’nın çökmesini engellemiştir. Böylece engelleyici bileşimin daha fazlası sinir 

hücrelerinin bütün formunun içinde saklanabilir. Bu yolla, o hücreler uyuşturucudan bir darbe alıp aktif hale 

geldiğinde daha fazlası serbest bırakılabilir. ‘’Eğer bu işlerse, tahminen bütün bağımlılıklarda da işler” demekte 

Vocci iyimserlikle. 

Bağımlılık tedavileri için bir diğer temel hedef de stres ağıdır. Hayvan çalışmaları uzun zamandır göstermiştir ki; 

stres, uyuşturuculara olan arzuyu arttırmıştır. Maddeye karşı kendi kendini yönetmek için eğitilmiş olan sıçanlarda; 

yeni bir çevre, tanıdık olamayan kafes arkadaşı veya günlük rutinde bir değişiklik gibi stres yapıcılar hayvanları daha 

fazla maddeye bağımlı olmaya itmiştir. 

Daha yüksek, bizler gibi olan yaratıklarda; stres beynin düşünme yolunu da değiştirebilir, özellikle de hareketlerin 

sonuçlarını düşünme yolunu değiştirebilir. Kendinizi stres dolu bir durumda bulduğunuz, (korktuğunuz, sinirli 

olduğunuz veya tehdit edildiğiniz) son zamanı bir hatırlayın. Beyniniz sizi ne korkuttuysa onun dışındaki hiçbirşeyi 

ayarlamadı.(bilinen kavga veya uçuş modu) Vocci, ” Aklın bilinçli bilme veya idrak kabiliyetiyle alakalı olan 

prefrontal korteks stresle kapanmıştır” demektedir. ” Bu olacak olan bir şeydir, fakat madde bağımlıları duygularını 

daha fazla dışa vuramazlar.” Daha az cevap veren bir prefrontal korteks de, bağımlıları fazla düşünmeden hareket 

ettirir. 

İnsanların nasıl bağımlı olduklarında hormonların herhangi bir çeşidi, yani erkek-kadın hormonları da rol oynayabilir. 

Mesela çalışmalar, kadınların adet devrelerinin son kısımlarında, yumurta folikülden dışarı çıktığında ve projesteron 

ve östrojen hormonları serbest kaldığında nikotine olan özlemlerinde daha savunmasız olabildiklerini göstermiştir.” 

Beynin ödül sistemleri devirde farklı noktalara sahiptirler” diye işaret etmektedir Volkow. “Daha sonraki evrede daha 

fazla şiddetli arzu vardır.” 

Bu da araştırmacıları, erkeklerin ve kadınların bağımlı olmasındaki biyolojiksel farklılıklar üzerinde ve daha da 

önemlisi tedavilere yanıt vermelerindeki farklılıklar üzerinde düşünmeye yöneltmiştir. Alkol bağımlılığı, 

araştırmalarda geleceği parlak bir alandır. Yıllardır araştırmacılar, alkolizmde kadın alkoliklerin erkek alkoliklerden 

daha hızlı ilerleme kaydettiklerini belgelemişlerdir. Bu teleskop etkisi, şimdi biliyorlar, kadınların alkolü 

metabolizma için kullandığı yolla çok ilgilidir. Kadınlar daha az alkol dehidrojenaz (likördeki ethanolü bozan mide 

astarındaki ilk enzim) ve erkeklerden daha az toplam vücut suyu bahşederler. Östrojenle beraber, bu faktörler kandaki 

alkol üzerinde net bir konsantre etkisi gösterir, her içecekle kadınlara daha yoğun bir tesir gelir. Bu son derece yüksek 

etkiden gelen zevk, bazı kadınlar için tatmin olmak için yeterli gelebilir ve böylece de daha az içerler. Diğerleri için, 

bu yoğun sarhoşluk o kadar eğlencelidir ki, deneyimin kopyasını tekrar tekrar yapmaya çalışırlar. 

Fakat; dikkatin çoğunu çekmeye devam eden sindirim kanalı değil, beyindir, ve en önemli sebeplerden birisi de 

teknolojidir. 1985’te Volkow, PET taramalarını beyinlerdeki özelliklerin belirtilerini ve kronik uyuşturucu 

bağımlılarının sinir hücrelerini, kan akışı, dopamin düzeyleri ve glukoz metabolizması (ne kadar enerji kullanıldığının 

ve nerede kullanıldığının ölçüsü) dahil kaydetmeye başlamıştır. (ve böylece hangi hücrelerin çalışmaya katıldığını 

çözmek için kullanılan bir ölçüdür.) Denekler nefislerine bir yıl kadar sahip olduktan sonra,Volkow onların 

beyinlerini tekrar taradı ve onların uyuşturucu öncesi düzeylerine döndüklerini keşfetti. Bunlar kesinlikle iyi 

haberler,fakat herşey gittiği yere kadar. 
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Volkow, “Bağımlılığın neden olduğu değişiklikler sadece bir sistemi içermez,” demektedir. “İki yıl sonra bile 

değişikliklerin ısrarla kaldığı bazı bölgeler vardır.” Gecikmiş rezonansın bir bölgesi, öğrenmeyi içerir. 

Methamphetamin bağımlılarında her nasılsa yeni şeyleri öğrenme yeteneği, içkiyi bıraktıktan 14 ay sonra bile etkili 

kalmıştır. “NIDA’nın Frascella’sı, tedavi beyni normale zorlar mı?” ‘’ veya değişik şekillerde beyin mi tedaviyle 

normale zorlanır?” diye sormaktadır. 

Eğer zarar, bağımlının öğrenme yeteneklerini uzatan bir çeşit zararsa, bu zarar davranışsal alanlarda da asılı kalır, bu 

da rehabilitasyon programlarının bilmeye ve kavramaya ait terapiye dayandığını açıklayabilir. Maddeye olan ihtiyaç 

hakkında yeni yollar öğretmek ve kullanmanın sonuçları her zaman etkili olmayabilir, özellikle de bağımlılıktan 

kurtulduktan sonraki ilk haftalarda ve aylarda. Vocci, ‘’Terapi öğrenme sürecidir” diye belirtmektedir. ” Bağımlıları, 

bilme ve davranışlarını en az yapabildikleri anda değiştirmeye çalışıyoruz.” 

Bir önemli keşif de AA tarafından şans eseri bulunan 90-günlük rehabilitasyon modelinin kanıt tarafından 

desteklenmesidir. (yeni üyelerin ilk 90 gün için toplantıya katılmaları tavsiye ediliyor- bu da uyuşturucu tedavisi 

program süresinin tipik limiti) Bunun beynin ne kadar zamanda kendini yeniden ayarlaması ve uyuşturucunun anlık 

etkisini üzerinden silkinmesiyle de alakalı olduğu ortaya çıktı. 

Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ‘uyuyan etkisi’ adını verdikleri, bağımlının en azından 90 gün içki ve 

uyuşturucudan uzak durduktan sonra düzgün karar vermesini ve beyninin prefrontal korteksindeki analitiksel 

fonksiyonların tekrar devreye girmesini kademe kademe belgelediler.Ivan Pavlov’un ünlü köpeğinin, sesi yiyecekle 

ilişkilendirmeyi öğrendikten sonra zil çaldığında ağzının salyalarının akmasına neden olan refleks de aynı şartlara 

dayanan refleksin aynısıdır. Ve bu da, dünyanın bağımlılık araştırmasında ilk sıradaki merkezlerinden biri olan 

McLean Hastanesi’ndeki beyin taramalarımın amacının fenomeniydi. 

Bu çalışma, doğal geri dönüşü hızlandıran prefrontal korteksdeki idrak ve kavramaya ait geliştiriciler veya 

bağlantıları genişleten bileşimleri araştırmaya yöneltmiştir. Böyle bir geliştirme, beynin daha yüksek bölgelerinde 

dopamin-ödül sistemini kullanıma hazırlayan daha temele ait bölge olan amigdala’ya karşı bazı çağrılara, anlık 

zevklere karşı savaşma gücü verecektir. (bu kokaine benzer pudradan, arkadaşlarınızla içmek için geçirdiğiniz vakte 

kadar olan herşey içindir.) 

Altın çağlarımda, bunun kötü bir fikir olduğunu bilsem bile sık sık içerdim. İçki arkadaşlarımla beraberken 

bardakların ve şişelerin şangırtısını duymanın, diğerlerini içerken görmenin ve şarap veya biranın kokusunu 

koklamanın dürtüsü çok zor dayanılır bir şeydi. McLean Hastanesi’ndeki araştırmacılar, böyle kokuların fMRI 

taramasında deneyin beyninin nasıl reaksiyon verdiğini görmek için direkt olarak burun deliklerinin üzerine 

sürüklenen bir makina keşfettiler. Yeni iyileşen bir alkoliğin beynindeki ödül devresi bu çekici kokularla harekete 

geçince bir Noel ağacı gibi aydınlanmalıdır. 

Ben onların şaşırtıcı stoklarından kati favorim olan koyu birayı seçtim. Fakat bir yüzyılın çeyreği kadar zamandır 

içmemiştim; benim yine aynı şekilde reaksiyon verip vermeyeceğim açık bir soruydu. Görevli psikiyatristle eğer bir 

dürtü hissedersem bunun altından kalkıp kalkamayacağımdan emin olmak için olan bir mülakattan sonra, 

buharlaştırıcıdan burnuma bira aroması taşıyan bir tüpe bağlanmıştım. Daha sonra da, fMRI çalışırken, aynı tanıdık 

kokuyu içime çekmek için makinaya kaydırıldım. 
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Kokular içki içmek için kuvvetli arzuyu tetiklese de; bu işten kendimi uzak tutmanın yollarını uzun zamandan beri 

öğreniyorum. (veya biri öyle yapmam için bana yardım ediyor.) 90-günlük eski hale dönme periyodunun beynin 

iyileşme devriyle paralel olması gibi, böyle bir strateji bağımlılığın yeni teorileriyle aynı çizgidedir. Bilimadamları, 

sönen isteklerin duyguların geçmesiyle değil; bağımlıya iyileşmenin yeni şeklini öğreten, beynin bilmeye ve 

kavramaya ait gücünün amigdala ve diğer daha düşük bölgelere seslenmesiyle olduğunu söylemektedirler. Vocci, ‘’o 

çağrının sönmesinin amigdala’nın daha zayıf hale gelmesi değil, ön korteksin daha kuvvetli hale gelmesidir” 

demektedir. 

Böyle yeniden öğrenme, insanlarda resmen çalışılmamış olsa da; Vocci bunu kapsayan çalışmaların, bütün şeylerin 

ve fobilerin temelinde işleyeceğine inanmaktadır. Fobilerin ve uyuşturucuların beyindeki yüksek ve düşük devreler 

arasında aynı çekişmeyi kullandıkları ortaya çıkmıştır. Virtüel-realite cam asansörüne yerleştirilmiş ve antibiyotik D-

Cycloserin’le tedavi edilmiş insanlar, yüksek korkularını aynı ilaçtan faydalanmayan insanlara nazaran 

yenebilmişlerdir. Vocci: ” İlaçların bu kadar belirli bir şekilde bilme ve kavramayı etkileyeceğini hiç düşünmezdim” 

demektedir. 

Böyle sürprizler, uzmanların bile ‘bağımlılığın acaba hiç tedavi edilir olup olmadığı’ konusunda spekülasyon 

yapmalarına izin vermiştir. Bu delice fikir, şimdiki inançlara kati surette karşı çıkmaktadır. Rehabilitasyonlu bir 

bağımlı her zaman tedavidedir; çünkü küre tabi tutulmuş olan kişi içki içme veya sigara içme veya uyuşturucu 

kullanmada dezavantajda yıkıma sürüklenendir. Fakat tedavinin prensip olarak imkansız olmadığının işaretleri de 

vardır. Yakın zamandaki bir çalışma, insula’ya (beynin duygusal, içgüdü-sezgisellikle alakalı algılamaları) zarar 

veren bir inme geçiren tütün içicilerinin nikotine karşı artık hiçbir arzu hissetmediklerini göstermiştir. 

Bu heyecan vericidir, çünkü insula diğer beyin fonksiyonlarına (tehlikeyi algılama, tehditleri önceden tahmin etme) 

da kritik bir bölgedir. Bu bölgeye zarar vermek, kasıtlı olarak yapmak isteyeceğiniz bir şey değildir. Beynin birbirine 

karışmış pek çok sistemiyle, diğerlerini dengesizliğe itmeden sadece birini ayarlamak imkansız olarak ispat edilebilir. 

Volkow, ‘’Buna rağmen, bağımlılık medikal bir vaziyettir. Tedavilerin hastalığın patolojisini (seyrini) tersyüz ettiğini 

hatırlamalıyız. Bir tedavi hakkında düşünmeye kendimizi zorlamalıyız, çünkü eğer bunu yapmazsak; bu hiçbir zaman 

gerçekleşmez” demektedir. O hala, yeni fikirlerin sadece düşünüp taşınmayla olmayacağını itiraf etmekte hızlı 

davranıyor. Bağımlıların beyin fonksiyonları o kadar karmaşıktır ki; bu illete yakalanmış olan kişiler, 12 basamaklı 

iyileşme programının onlarca yıldır üzerinde durduğu gibi, beyinleri ne kadar sağlıklı gözükürse gözüksün; seçimleri 

olan uyuşturucuya karşı hasar görebilirliklerini kaybetmemişlerdir. 

Bu noktada tahminen ben galiba bir vakayım. McLean Hastanesi’nin içindeki fMRI’da biranın kokusuna beynim 

güçbela cevap verip aydınlandı. Hastanenin Davranışsal Psikofarmakoloji Araştırma Laboratuarı’nın Direktörü ve 

Harvard Tıp Okulu’nda profesör olan Scott Lukas, ” Bu kişisel olarak gerçekten de sizin için değerli bir bilgi” dedi. 

“Bu, beyninizin bira çağrılarına karşı olan hassasiyetinin uzun zamandır geçmiş olduğunu gösterir.” 

Bu benim gerçek-dünya tecrübemle de aynı şekilde; eğer akşam yemeğinde birisinin birası varsa, kendim de masanın 

ortasına atlayıp, birayı sıkıca kavramayı veya aynısından kendime de ısmarlama dürtüsünü hissetmiyorum. Bu 

iyileştiğim manasına gelir mi? Belki. Belki de bu, bağımlılığın avına tekrar düşmem için daha kuvvetli bir 

tetiklemenin gerekeceği manasına da gelebilir—mesela, bir bardak birayı içip devirmem gibi. Fakat istediğim en son 

şey, onu teste tabi tutmak. Pek çoklarının bunu denerken dehşet verici sonuçlarla karşılaştığını gördüm. 
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İnanç ve Beynin “Tanrı Noktası” 
Bilimadamları, beynin dinî inancı kontrol eden kısımlarının yerini saptadıklarını söylüyorlar. Ve araştırma; onların 

iddia ettiği yüksek güçte bir inancın, insanın hayatta kalmasına yardım eden evrimsel, değerli bir nitelik olduğunu 

kanıtlıyor. 

 

 

 

‘Tanrı noktası’ için olan araştırma geçmişte bilimadamlarını beynin pek çok farklı bölgesine yönlendirdi.  

Dinin neden tarih boyunca tüm kültürleri kapsamış evrensel insan özelliği olduğunu analiz eden bir çalışmaya göre; 

Tanrıya olan bir inanç, dinî deneyimler için programlı olan insan beyninde derin bir biçimde saklıdır. Dinî inancı 

kontrol ettiği sanılan nöral ‘’Tanrı noktası’’ için araştırma yapan bilimadamları; beynin dinî inancın temellerini 

oluşturan sadece bir değil, birkaç alanı olduğuna inanıyorlar. 

Araştırmacılar kendi bulgularının beynin hayatta kalma şansını geliştiren herhangi şekildeki bir inanca hassas olarak 

evrim geçirdiği fikrini desteklediğini söylediler, bu da; insan evrimsel tarihinde neden Tanrıya olan bir inancın ve 

doğaüstü şeylerin o kadar yaygın olduğunu açıklayabildi. 

Washington yakınında Bethesda’daki Birleşik Devletler Ulusal Nörolojik Rahatsızlıklar ve Felç Enstitüsü’nden 

Profesör Jordan Grafman, ‘’Dinî inanç ve davranış, hayvana eşdeğer kabul edilmeyen ve tüm kültürlerde 

bulunan insan hayatı için ayırıcı bir özellik. Sonuçlarımız, dinî inancın belirli bileşenlerine iyi bilinen beyin 

ağları tarafından aracılık edildiğini ispat etmede mükemmel ve evrimsel uyabilen kavramsal fonksiyonlar 

içerisindeki temel dinî inancın günümüze ait psikolojik teorilerini desteklemekte” demiştir. 

Bilimadamları, dinî inancın biyolojik bir temele sahip olup olmadığında ayrıldılar. Bazı evrimsel kuramcılar hiçbir 

dinî iknaya sahip olmayanları ezen dinî inancı, eğer kişiler zorluklara karşı hayatta kalmak için kullanabilseydiler; 

Darwinci doğal seçimin kişileri teşvik edeceğini ileri sürdüler. Diğerleri, dinî inancın insan beyninde dış dünya ile 

ilgili uyumlu inançları araştırmak için daha geniş özelliğe bir yan etki olduğunu ileri sürdüler. 

Din ve Tanrıya olan inancın, sadece insan beynini çok akıllı ve uyabilen yapan bu gerçeğin biyolojik fenomeninin bir 

manifestasyonu (tecellisi) olduğunu tartışıyorlar. Ulusal Bilimler Akademisi İşlemleri dergisinde yayınlanan en son 

çalışma, dinî ve ahlakî problemleri ve soruları hakkında düşünmesi istenen gönüllülerin beyinlerini analiz etmeyi 

kapsadı.Araştırmacılar analiz için beynin en enerjik aktif beyin bölgelerini tanımlayabilen fonsiyonel manyetik 

rezonans imajlama makinesini kullandılar. Farklı dinî iknaları ve inançları olan insanların, ateistler de dahil, hepsinin 

idrak edilmiş ahlakî muammayı çözmek için beyinde aynı elektriksel devreleri kullanmaya istekli olduğunu 

keşfettiler ve aynı devreler, dinî olarak istekli olan insanlar Tanrıyla bağlantılı konularla ilgilendiklerinde de 

kullanıldı. 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2010/08/739887_detay.jpg
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Çalışma, beynin birkaç alanının dinî inançla alakalı olduğunu keşfetti. Profesör Grafman, bir tanesinin insanlara özgü 

korteksin Frontal Lob’larının içinde olduğunu ve diğerinin insanların maymun ve diğer primatlarla paylaştığı beynin 

derinliklerindeki daha evrimsel, çok eski bölgelerinde olduğunu söyledi. 

Profesör Grafman,  “Bu beyin yapılarında dinî inanca özgün hiçbirşey yok. Din, böyle bir ‘Tanrı noktası’na 

sahip değil; bunun yerine o, hergünkü kullandığımız beyindeki diğer inanç sistemlerinin tüm çeşidiyle 

içeyerleşik’’ demiştir. 

‘Tanrı noktası’ için olan araştırma, bilimadamlarını geçmişte pek çok farklı bölgeye yöneltti. Önceki rakip, her bir 

kulağın üzerinde oturan  geniş bir bölüm olan beynin Temporal Lobu’ydu. Çünkü bu bölgelerde Temporal Lob 

epilepsi’sinden acı çekenler nöbetlerin sıkça yoğun dinî deneyimler olduğunu bildirmektedirler. 

Bu fikri esas savunanlardan birisi de Temporal Lob epilepsi’si olan birkaç hastasına onların canlandırma ve duygusal 

reaksiyonlarının seviyelerini ölçerken dinî, seksüel ve nötral kelimeleri dinlemelerini isteyen San Diego, Kaliforniya 

Üniversitesi’nden Vilayanur Ramachandran’dır. 

Dinî kelimeler bu hastalarda olağan dışı yüksek bir cevap tepkisine neden oldu. Bu çalışma; bilimadamlarının 

Temporal Lob’ları ‘’Tanrı miğferi’’ tarafından oluşturulan dönen manyetik alanla uyarmaya çalışmasıyla takip etti. 

Ontario’daki Laurentation Üniversitesi’nden  Michael Persinger, dinî duyguların deneyiminin suni olarak 

oluşturabileceğini keşfetti. Miğferi takan kişi, bir ruhun huzurunda bulunmanın varlığını veya kozmik saf mutluluğun 

derin hissiyatını bildirdi. Dr. Persinger, her 10 gönüllüden neredeyse sekizinin bu miğferi takarken dinî benzeri 

duyguları bildirdiklerini söyledi. 

Oysa; evrimci ve meşhur ateist Profesör Richard Dawkins, BBC belgesel filminin yapılışı esnasında onu taktı. 

Meşhur bir davranışla, miğferin sadece nefes alışını ve eklemli organlarını etkilediğini söyleyerek; Tanrıyı bulmada 

başarısızlığa uğradı. 

Budist meditasyonuna katılan insanlarla ilgili diğer çalışmalar; beynin üst arka bölgelerindeki Paryetal Lob’ların dinî 

inancı kontrol etmeyle alakalı olduğunu, özellikle de insanlara dua etme esnasında daha yüksek mertebede olma 

hissini veren mistik unsurlarla alakalı olduğunu ileri sürmüştür. 

Pennsylvania Üniversitesi’nden Andrew Newberg, meditasyona yönelik nirvanaya ulaştıkları noktada Budistlere 

radyoaktif izotopu enjekte etti. Bu transandantal hal esnasında araştırmacılara anahtar bir rol oynayan Paryetal 

Lob’ları belirlemek için özel bir kamera kullanarak, beyindeki kopya makinesinin dağılımını yakaladı. 

Profesör Grafman insanların hergünkü ahlaki ve dinî sorularla nasıl başa çıktıklarıyla daha ilgiliydi. En son yapılan, 

bugün yayınlanan çalışmada; eğer onu öyle yapmak için sebepler varsa beyin neredeyse herşeye inanmada doğal 

olarak hassas olmakta, fakat birşey hakkında gizem varsa, aynı nöral mekanizma dinî inancın formulasyonunda 

sistemin bir parçası haline gelmektedir. 

Tanrıya inanan Profesör Grafman, “Etrafımızdaki dünya hakkında eksik bilgiye sahip olduğumuzda, o bize 

Tanrıya inanmak için fırsatlar sunar. Birşey için bilimsel bir açıklamaya sahip olmadığımızda, doğaüstü 

açıklamalara güvenmeye eğilimli oluruz. Belki de hiçbir bilgiye sahip olmadığımız doğaüstü güçlere uymamız, 

inancın dinî şekillerinin ortaya çıkmasını daha kolaylaştırdı” demiştir. 

Bu makale http://www.independent.co.uk/news/science/belief-and-the-brains-god-spot-1641022.html’den 

çevrilmiştir. 

Çeviren: Esin Tezer 
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Manyetik Suyun Hafıza Etkisi 
 

 “Allah Rasûlü muhteşem insan Hazreti Muhammed aleyhisselâm daima “abdest” alırken dua 

ediyordu; herkese de abdest alırken dua 

etmesini tavsiye ediyordu… Niçin?… İşte geldik, Allah Rasûlü Muhammed Mustafa’nın bir 

mucizevî tesbitine daha… 

Kişi, abdest alırken, dua etmek suretiyle, belli bir anlam ihtiva eden beyin dalgalarıyla su 

kristallerini değiştirerek, 

etkileyerek, iyonize ederek vücuduna yararlı su iyonlarının girmesini sağlar!. Su içerken veya 

birşey yerken elindekine besmele 

“OKU”manın (beyin dalgalarını içtiğine veya yediğine yönlendirmenin) anlamı da buradadır!. 

Ve dahi, su kristallerinin insanların yaydıkları düşüncelere göre nasıl şekil aldıkları 

mikroskoplarla açık seçik tesbit edilebiliyor!. 

İnsan beyninin farkında olarak veya olmayarak yaydığı dalgalar, aynı esasla, suyu, sudan 

varolmuş canlıları sürekli etkilemektedir. 

Bu yüzden de “insan düşüncelerini açıklasa da açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır” anlamına 

gelen bilgi verilmiştir 

Bakara Sûresi 284. âyetinde. Abdest alırken dua okumak, yani, düşünceni dileğini beyin dalgaları 

şeklinde suya yönlendirerek, 

su kristallerini şekillendirme ve o suyu ozmos yoluyla vücuduna almak… Ya da “suya okumak” 

denilen şekilde belli bir anlam taşıyan 

beyin dalgalarını suya yönlendirerek o yönde suyu şekillendirmek ve o suyu içmek veya içirmek!.. 

Düşünün ki, insan vücudunun yaklaşık yüzde 80’i sudur. Bu duruma göre, bu su yapı ağırlıklı 

varlığa, 

karşısındaki kişinin yönelerek pozitif veya negatif düşünce dalgalarını yollaması, acaba ne 

boyutta tesirler oluşturur?..” 

AHMED HULÛSİ – YENİLEN (HZ.MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ TESPİTİ) 

“Hazret-i Resûl aleyhi’s-selâm, genellikle namazlardan sonra İhlâs ve Kul Eûzüleri avuçlarına 

üfleyip, bütün vücudunu sıvazlardı; 

ve bunu üç kere tekrar ederdi.Her Cumâ namazından sonra, dünya kelâmı etmeden, ihlâs ve 

“muavizeteyn” denilen 

Kul Eûzü’leri yedi defa okuyup vücuduna sürerse, o kişi gelecek Cumâ namazına kadar her türlü 

tehlikeden emin olur, buyruluyor 

.Bunun haricinde, cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyetel Kürsî ile beraber 

41 defa bu sûreyi okuyup, ayrıca bu okuma sırasında, 

nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır. 

Ayrıca, bu tür rahatsızlıkları olanlara, topluca bu âyetlerin 41 defa okunmasının da çok yararlı 

olacağı belirtilmiştir.” 

AHMED HULÛSİ, DUA ve ZİKİR 
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Su, doğadaki en alışılagelmiş ve en önemli maddedir; fakat dünyada su tam olarak nedir ve hangi özelliklere sahiptir? 

Bu, insanların düşündüğünden daha zorlu bir problemdir. 

Manyetik alanın hareketinin altındaki suyun özelliklerindeki değişimler üzerinde yüz yıldır çalışılmaktadır; fakat o 

asla çözülememiştir. ‘Çin’deki Bilim Serileri G-Fizik Mekanik&Astronomi’ nin Kasım 2008 sayısında bildirilen 

yeni bir araştırmada yazarlar, sudaki moleküler yapının ayırt edici özelliklerine anlayış kazandırmak ve suyun 

manyetizasyon mekanizmasını araştırmak için Işığın Spektrumu Teknikleri’ni kullanarak suyun ışık spektrumunu, 

onun özelliklerini topladılar ve üzerinde çalıştılar. Nitekim bu spektrumlar; sudaki atomların ve moleküllerin 

yapılarına anlayış kazandırarak ve suyun ayırt edici özellikleri için bazı kesin ve güvenilir veriyi sağlayarak suyun 

moleküler, atomik ve elektronik yapılarının ayırt edici özelliklerini belirtebilirdi. 

Profesör Pang Xiao-Feng ve Deng Bo; suyun özelliklerini ve suyun moleküler ve atomik yapılarına anlayış 

kazandırabilecek Kızılötesi, Raman, Gözle görülebilir, Ultraviyole ve X-ışını ışıklarının Spektrum 

Teknikleri tarafından toplanmış manyetik alanın hareketi altındaki değişiklikleri üzerinde çalıştılar. 

Manyetizasyondan sonra, suyun bazı özelliklerinin değiştiği bulundu ve pek çok yeni ve tuhaf fenomen keşfedildi. 

Manyetize olmuş su; gerçekten de bir canlılık(Saturasyon) ve hafıza etkisi olan manyetize olmuş +Fe3O4 karışımı 

saf suyla bağıntılı manyetize olmuş su karışımının X-ışını kırınımının (Difraksiyonunun) en üst sınır değişimi 

tarafından kanıtlanan manyetizmaya sahiptir. 

“Bu çalışmada, suyun ışık spektrumunu ve onun özelliklerini bazı modern cihazlar ve teknikler kullanarak, örneğin; 

Kızılötesi, Raman, Gözle Görülebilir, Ultraviyole ve X-ışını ışıklarını kullanarak, saniyeler içerisinde topluyoruz ve 

onların üzerinde çalışıyoruz. Bu spektrumlardan suda (serbest su molekülleri hariç) her biri ayrı 

miktarda Suyun İletkenlik Durumu ve Manyetizasyonu için sorumlu olan moleküllerin doğrusal (Linear) ve 

hidrojen-bağlı zincirlerini bol miktarda bulduk. Aynı zamanda; manyetize olmuş suyun pek çok yeni ve garip 

özellikleri, canlılık ve hafıza etkisi, kızılötesi emilimlerinin geri dönüşümsüz etkisi, ultraviyole emiliminin üsse bağlı 

artımı, suyun hem kızılötesi emiliminin daha artması hem de suyun Su Geçirmezliği’nin (Hidrofobikliği) azalması 

sağlandı. Bu özellikler, suyun manyetizasyonunun mekanizmasını ortaya çıkartmak için yardımcıdır. 

“Çin Elektronik Bilim  ve Teknoloji Üniversitesi Profesörü Baş Araştırmacısı Pang Xiao-Feng, aynı 

esnada  ‘’Manyetize olmuş suyun etkisini kızılötesi spektrumununemiliminin artışı ile olduğunu gösterebiliriz. Bu 

araştırma, suyun manyetizasyon mekanizmalarının dikkatli bir şekilde gözlemlendiği ilk tezdir” diye belirtmiştir. 

Deneylerde, manyetize olmuş suyun; manyetize olmuş su artı nanoFe3O4’ün nanoFe3O4 artı saf suyla X-ışını 

kırınımının (Difraksiyonunun)  deneysel karşılaştırmasının belirgin bir canlılık (Saturasyon),hafıza etkisi ve 

manyetizmaya sahip olduğu bulunmuştur.Suyun bazı yeni veolağan olmayan fenomeni de keşfedilmiştir. Örneğin; 

sıcaklıktaki kızılötesi emiliminin yüksek derecede artan ve azalan, tuhaf, tersine çevrilemez etkisi, 200-300 nm 

aralığındaki ultraviyole emiliminin üs değerinin artışı ve 1’in 3037, 3165,3280,3415,3540 ve 3665 cm altı en üst 

sınırın varlığındaki ve 3000-4000 cm dıştan uygulanmış alanların aralığındaki su sıcaklığıyla değişim geçirmeyen 

ultraviyole emiliminin artışı suyun özünde olan belirleyici özelliklerdir.Biz burada Yüzey Gerilim Kuvveti’nin 

değişimini (Varyasyonunu) ve Suyun maddelere olan Islatma Derecesi’ni, bakır, grafit ve muskovit de dahil 

maddelerin yüzeyinde manyetize olmuş ve saf olan suyun Kontak Açıları’nı 0°-180° aralığında, 27° nemlilik 

şartında OCA40 Mikro optik-görüntü cihazını kullanarak ölçmek aracılığıyla inceledik. Sonuç; manyetik 

alanın Suyun Su Geçirmezliğini (Hidrofobikliğini) değiştirebileceğini göstermesidir. Manyetize olmuş suyun 

köşelerinin azaltılması; polarize olmuş etkinin artmasına, dağılımdaki değişikliklere ve manyetizasyondan sonraki su 

moleküllerinin kümelenme yapılarına bağlıdır. 

Profesör Pang; manyetize olmuş ve saf suyun yukarıdaki özelliklerinin su moleküllerinin yapısal özelliklerini açığa 

çıkartmada, mekanizmanın ve kendi tarafından ileri sürülen suyun manyetize olması teorisinin doğruluğunu 

kanıtlamada yardımcı olduğunu düşünmektedir.  
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Pang, suyun moleküler yapısını esas alarak, suyun manyetize olması teorisini buzun hidrojene bağlı 

sistemlerdeki Proton İletkenlik Durumu (Kondüktivite) teorilerine ve maddenin manyetizmasına göre daha da 

pekiştirmiştir. 

Yazarlar bundan başka “Eğer su manyetik bir alana maruz kalmışsa, o kapalı hidrojen-bağlı zincirler manyetik 

alanın Lorentz Kuvveti’nin hareketi altındaki Proton İletkenlik Durumu’ndan (Kondüktivitesi) dolayı; 

manyetizmayla ve bu ‘Moleküler Elektrik Akımı’elementlerinin birbirleriyle olan manyetik etkileşimleri veya 

dağılımın değişimlerinde dışarıdan uygulanmış manyetik alanın sonucuyla, su moleküllerinin ayırt edici özellikleri ve 

suyun manyetizasyonuyla bazı Elektrik-akımı Halkaları veya ‘Moleküler Elektrik Akımı’ haline gelirler,’’ 

şeklinde belirtmişlerdir. 

Böylelikle bu deneysel sonuçlar, Pang’ın suyun manyetize olması teorisinin doğru ve inandırıcı olduğunu 

doğrulamaktadır.Buna ilave olarak, eğer daha fazla teknik kullanılsa önemli bir kanıt olabilirler. 

Kaynak : http://www.science20.com/news_articles/magnetic_waters_memory_effect 

Çeviri : Esin Tezer  

 

Hz. Muhammed’in (a.s) 21 öğüdü 
 

Bir gün, bir adam Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek, “Size dünya ve ahiretle alakalı soracak sorularım var.” 

der. Bunun üzerine Peygamberimiz o kimseye, “Ne istiyorsan sor” buyurur. Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz 

arasında şu diyalog yaşanır: 

– İnsanların en zengini olmak istiyorum. 

– Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun. 

– İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. 

– İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol. 

– İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. 

– Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun. 

– İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum. 

– Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah’ın en has kulu olursun. 

– Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum. 

– Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor. 

– İmanımı kemale erdirmek istiyorum. 

– Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer 

– Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum. 

– Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun. 

– İnsanların en merhametlisi olmak istiyorum. 

– Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin. 

– Günahlarımın azalmasını istiyorum. 

– İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan günahların azalır. 

– İnsanların en kerimi olmak istiyorum. 

– Allah’a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun. 

– Rızkımın bol olmasını istiyorum. 

– Temizliğe devam edersen rızkın bol olur. 

– Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum. 

– O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme. 

http://www.science20.com/news_articles/magnetic_waters_memory_effect
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– Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum. 

– Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun. 

– Duamın kabul edilmesini istiyorum. 

– Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur. 

– Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum. 

– Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın. 

– Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum. 

– Kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter. 

– Benim günahlarımı ne siler? 

– Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar 

– Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir? 

– Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza. 

– Allah yanında en büyük günah hangisidir? 

– Kötü ahlak ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik 

– Rahman Allah’ın gadabını ne dindirir? 

– Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek). 

 

25. Kare Gerçeği !. 
 

Reklamlarla ilgilenen biri olarak, sunulan reklamların arkasında başka mesajlar olabileceğine inananlardanım!! Bir 

markanın hafızamıza kazınmasının tesadüflere yada ürünü çok beğenmemize bağlı olduğuna çoğunlukla 

inanmıyorum. Bu yüzden de bugün, reklamların arkasına gizlenen bu beyin yıkama metotları üzerine kafa yormak 

istiyorum… Yaptığım araştırmalar bir görüntünün 25 kareden oluştuğunu ve gözümüzün saniyede 24 kare 

algıladığını gösteriyor. Yani biz bir  görüntüye bakarken ilk saniyede  24 kare görüyoruz. 25. kare ise görünmüyor 

sadece beynimize yazılıyor. Bu sistemin adı  25. Kare… 

Bu sistem, televizyon yayınların da kullanarak insanın bilinçaltına belirli bir sloganı yerleştirmek için  kullanılıyor. 
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Özellikle Rus TV’leri tarafından yaygın olarak kullanılan ve hükümetin de mücadele başlattığı bu sistemle beyin 

yıkamak çok mümkün! 

Rusya ile ilgili kaynaklarına göre, TV’lerde yayımlanan her üç filmden birinde, 25’inci kare şeklinde, promosyon 

amaçlı bir slogan veya reklam yer alabiliyor. 

Bu slogan veya reklamlar, “başka kanal izleme” şeklindeki anonslardan, film karelerine eklenen gizli reklamlardan, 

hafıza uyarıcılara, zorunluluk duyguları gibi etkenlerden, siyasi amaçları hedefleyen sloganlara kadar geniş bir 

yelpazeyi kapsıyor. 

Şöyle düşünün…. 

Mesela siz  herhangi bir çizgi film  izliyorsunuz. Ve adamlar o çizgi filmin  25. Karesine “Coca Cola İç” yazısı 

koyuyorlar, bilinç altı mesajı kapıyor ve  canınız cola çekmeye başlıyor…. 

Mantıksız görünse de… 

Yapılan araştırmalar sonunda, bu yöntem uygulandığında Cola satışlarının arttığı gözlenmiş… 

Hatta Rus hükümeti  “25’inci kare“yi saptamak üzere özel bir detektör dahi geliştirmiş. Bu cihaz ile tüm TV 

kanallarının sürekli kontrolü sağlanıyormuş. 

Tıpkı bu cola fotoğrafı gibi…james vicary, takistoskop ile filmdeki görüntülerin arasına “coca cola iç” “patlamış 

mısır ye” şeklinde mesajlar yerleştirmiş. Bu mesajlar saniyenin 1/3000 kadar bir sürede görünüyor, ve her 5 saniyede 

bir tekrarlanıyormuş 

.  

Bu filmin ardından New jersey’deki cola ve patlamış mısır  satışlarının % 18 ile % 57 arasında arttığı gözlemlenmiş. 

Bu sistem ilk olarak  1957 yılında market araştırmacısı james vicary tarafından kullanılmış. 

Aynı sistem, afişlerde de gizlenebiliyor. 

• 5 temmuz 1971 tarihinde yayınlanan time dergisinin arka kapağında yer alan gilbey’s london dry gin reklâmında 

bulunan bardaktaki buzların üzerinde “sex” yazmakta. 

Reklâm konusunda tüketicilere danışıldığında reklâmın üzerlerinde bıraktığı etkiler için şunları söylemişler; 

“doyuma ulaşma”, “seks düşkünlüğü”, “heyecanlanma”, “romantizm” ve “duyguları okşayıcı”. 

Gilbey’s in yapmış olduğu reklâm çalışması sonucunda 1,5 milyon dolarlık satış yaptığı tespit edilmiş. 

• Kaddafi’yi kapak yapan time dergisi, gözün fovea hareketlerinin görebileceği bir şekilde kill(öldür) mesajını 

kapağa saklamış. 
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•  Yıllar önce yapılan bir coca-cola afişinde yer alan görüntüde ise buzların arasına saklanmış bir erkek, cinsel organı 

ve ona yönelen bir erkek çocuk saklanmış. 

• Bir sigara markasının afişinde yapılan çalışmada, bir bayana sarılan erkek figürü kullanılmış  ancak ayrıntılar 

detaylarda saklanmış. Erkek kadının beline sarılmış bir şekilde resmedilmiş ama  resim dikkatli incelendiğinde 

erkelerin hâkimiyetini gösteren erkek cinsel organı kadının sırtına saklanmış. 

Gözümüz bunu ayırt edemeyebilir ancak bilinçaltımız bu reklâmda erkek üstünlüğünü ve ürüne yönelimi ön plana 

çıkartır. 

• Camel, Smooth character adındaki reklâm kampanyasıyla 1990’lı yıllarda sigara içmeye başlayan gençler arasında 

tercih edilme oranını bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede %32’ye çıkarmayı başarmış. Camel’ın bilinçaltı reklâmı en 

iyi uygulayan firmalardan birisi olduğu söyleniyor. Reklâmda yer alan deve figürlerinin her biri cinsellik çağırışımı 

olan, pek çok farklı kılığa sokulmuş. 

• Marlbora’nın 1975 yılında satışlarını düşmesi üzerine yeni bir reklâm kapmayası üzerinde fikir birliğinde bulunan 

reklâmcılar, hedef kitlelerini değiştirerek geleceğin içicilerine yönelik bir kampanya hazırlamışlar. Reklâm o 

yılların on iki, on üç ve on dörtlü yaşlarda bulunan gençlere hitaben yapılmış. 

Çocukların o yıllardaki kişilik özellikleri kimseye minnet duymama, bağımsız yaşama ve hesap vermeme 

psikolojisine yönelik. akıllıca düşünen reklâmcılar reklâm filmini hazırlarken bu stratejiyi göz önünde 

bulundurmuşlar ve gençlere ulaşmada uygun ikonu aramaya koyulmuşlar. doğru ikonu bulduklarında ise ortaya şöyle 

bir reklâm filmi çıkmıştır. reklâm filmi güneşin batışına doğru giden yalnız bir kovboydur. 

  

Bu reklâm  o zamanın ünlü çizgi filmi red kid’i hatırlatıyor. Red kid’de minnet edileceği zaman ortadan kaybolan ve 

gün batımına doğru giden yalnız bir kovboy. Gençlerin bilinçaltına gönderilen bu mesaj ile Marlbora’nın satışları 

ciddi oranda artmış daha sonra da zaten kampanya da kullanılan kovboy, marlbora’nın simgesi haline gelmiştir. 

Yukarıda yazdığım her şeyi ben de yeni öğrendim. Aslında 25. kare ile ilgili az da olsa fikrim vardı ancak bu 

örnekleri bilmiyordum. 

Görsellere de bakınca insan gerçekten inanamıyor.Sonuç olarak sadece reklam kampanyaları değil, kötü düşünceler 

de empoze edilebiliyor yada tam tersi. 

Aslında bu hipnozun çaktırmadan uygulanması belki de. 

Özellikle çizgi filmlerde uygulanması yada hedef kitlesinin çocuklar ve gençler olması da ayrıca ürkütücü. 

Bu gibi yazıları daha net ve “canlı” görmek için filim tavsiyesi; 

“They Live” 

http://en.wikipedia.org/wiki/They_Live 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/They_Live
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Holografik Kalp !. 
 

Aşağıda okuyacağınız bilgiler Joseph Chilton Pierce (“The Crack in the Cosmic Egg”, “Exploring the Crack in 

the Cosmic Egg”, “Magical Child”, “Magical Child Matures”, “Bond of Power and Evolution’s End” adlı 

kitapların yazarı) ile Casey Walker’ın Nevada City’de bir radyo istasyonunda yapılan röportajından ingilizceden 

türkçeye çevrilerek,alınmıştır: 

– Kalp hücrelerinin yaklaşık %60-65’i sinir hücrelerinden (nöron) oluşmaktadır. Kalpteki nöronlar beyindeki 

nöronlarla aynı olup, tüm akıl, beyin ve fizik bedene ait fonksiyonları kontrol etmesi gibi, kalp ile beynin duygusal ve 

bilişsel yapıları arasında doğrudan bağlantının kurulması ile de aynı fonksiyonları ortaya koymaktadır. 

– Kalp, vücudun ana içsalgı bezi (salgılarını doğrudan doğruya kana veren, salgı kanalları olmayan bezler) yapısıdır. 

Bu yapılar, fizik beden yapı, beyin ve akla ait işlemleri yürüten hormonları üreten yapılardır. 

– Kalp her atışında 2.5 watt elektrik enerji üretir ve bu enerjinin oluşturduğu elektromanyetik alan dünyanın etrafını 

saran elektormanyetik alanın benzeridir. Kalp, vücuddan 12-25 fit uzaklığa yayılan elektromanyetik alana sahiptir. 

Bu alan, radyo ve ışık gibi güç dalgalarını ihtiva eder ki bu güç dalgaları, varlığını-enerjisini öz bilgi kaynağından 

(salt bilgi-bilinç) almaktadır. Salt bilgi-bilinç, fiziki beden ve beynin bu dünyaya ait tüm bilgileri anlayış ve 

kavrayışta etken olan nöral işleyişini de oluşturur.– Kalbin ürettiği elektormanyetik alan holografik olarak, dünyanın 

ve güneş sisteminin ürettiği ile aynıdır. Fizikçiler, elektromanyetik auroları, basit anlamda evrendeki enerji durumunu 

incelemeye başladılar ve buldukları; hepsinin holografikolarak işlemekte olduğudur. Yani, en küçük zerre olarak 

adlandırabileceğimiz snapslar arası dendritlerde, bedende, dünyada ve ötesinde herşey “holografik” olarak 

işlemektedir!– Beynin limbik bölgesi “duygusal beyin” ile kalbin doğrudan bağlantısı bulunmuştur. Bu nöral 

bağlantı doğrudan amigdalaya veya cingulate korteksten (Washington Üniversitesi’nde görevli ekibin araştırmasına 

göre, altıncı his, beynin ön kısmında, Anterior Cingulate Cortex (ACC) denilen bölümde gizli) prefrontal loba (alın 

bölgesi: bu bölgede çeşitli düşüncelerin derinlik ve soyutluluğunu arttırma fonksiyonlarının olduğu bölge diye 

düşünülmektedir) doğru bir akıştır, iletişimdir. Prefrontal korteks ya da neokorteks, insan beynin evrimsel gelişimini 

anlamadaki en son incelenen bölümdür. Prefrontal korteks bölgesi beynin “sessiz alan” diye adlandırılan kısmıdır. 

Çünkü, bizler uzun yıllardır bu bölgenin alt kısımlarını kullanmaktayız ve hatta üst kısımları insanda 21 yaşına kadar 

da tam anlamı ile gelişmini tamamlamamaktadır. 

– Beyin üzerine 50 yılı aşkın süredir National Institute of Mental Health’de araştırmalar yapan Paul MacLean, 

prefrontal lobu “melek lobu” olarak tanımlamaktadır. Bunun sebebinin de “insan”olabilmenin kaynağı olduğu 

şeklinde açıklamıştır. 

http://www.futuresfoundation.org.au/documents/wellbeingproject/supporting%20articles/The%20Holographic%20He

art%20-%20Joseph%20Chilton%20Peirce.pdf 

Bilindik evreni “holografik evren” olarak açıklayan bilim insanları, bu holografik gerçekliği sadece makro düzeyde 

değil, mikro düzeyde de açıklamaktalar. Öyle ki, “insan” adlı birimde beyin ve son olarak da kalbin işleyiş 

mekanizmasının holografik gerçekliğe dayandırılması noktasına gelinmiştir. Burada belki de sorgulanması gereken 

nokta; holografik gerçeklik doğrultusunda işlemekte olan kalbin sadece biyolojik açıdan işleyen kalp olma 

fonksiyonundan yola çıkarak, birimin öncellikle kendini “insan” olma noktasında keşfetmesine nasıl araç 

olabileceğidir. Bu noktada yukarıdaki bilgilerden şunlar hakkında üzerinde sorgulanması gerektiğini düşünmekteyim: 

Kalbin elektromenyetik alanının daha güçlü olması, string teorisi doğrultusunda bakıldığında beyinle olan 

iletişimindeki beyne ve dolayısıyla bilincimize katkısı ne olabilir?, Holografik gerçeklik doğrultusunda açıklanan 

holografik kalbin “holografik” olmasının hakikatimizi anlamadaki rolü nedir?, Kalbin, beynin limbik kısmında 

bulunan amigdala ve cingulate korteks ve prefrontal lob’la girdiği iletişim, birimin biyolojik evrimi dışında, 

hakikatine ulaşmadaki katkısı ne olabilir? 

http://www.futuresfoundation.org.au/documents/wellbeingproject/supporting%20articles/The%20Holographic%20Heart%20-%20Joseph%20Chilton%20Peirce.pdf
http://www.futuresfoundation.org.au/documents/wellbeingproject/supporting%20articles/The%20Holographic%20Heart%20-%20Joseph%20Chilton%20Peirce.pdf
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BEYİN BİLİMİNİN MAGELLAN’I PRIBRAM HOLOGRAFİK 

HAFIZA 
Bilimin cesur keşif sahalarından birinde; nöropsikologlar, kuantum fizikçiler ve mistisizmle ilgilenenler arasında 

merak edilen bir anlaşma oluşuyor. Bu harekette başta gelen kuramcı ise, Stanford Üniversitesi’nde beyin üzerine 

araştırmalar yapan ve önceden önemli bulduğu davranış bilimcilerinin kavramlarını mistisizmle düşünen 59 yaşındaki 

nörocerrah psikolog Dr. Karl Pribram. Pribram, zihinsel metodların üzerinde çalışmak için beyin fonksiyonunu, 

beyin fonksiyonuyla beraber bazı alışılmadık ve transandantal deneyimleri açıklayan bir varsayımı, yeni bilimsel bir 

model olarak ileri sürmektedir. Stanford Üniversitesi bilimadamı, beynin hologram gibi aynı matematiksel 

prensiplere dayanarak çalıştığına inanmaktadır. Beyin araştırmacıları, hafızanın; beyinde olan biyokimyasal 

değişimlerin sonucu olduğuna ve elektrokimyasal olarak aktif hale geldiğinde ayrı ayrı hücrelerde saklanan bu 

hafızanın hatırlanıldığına katılmaktalar. Pribram’ın teorisi, aynı hafıza izinin neden beyinde bir ya da birkaç alanda 

mevcut olduğunu, veya hafızanın beyin aracılığıyla nasıl dağıtıldığı iddiasını açıklamaktadır. Pribram, holografide 

üç boyutlu bir görüntünün boşluğa tasarlandığı zamanki oluşan matematiksel dönüşümü gibi; bu işlemin de aynı 

matematiksel dönüşüme sahip olduğunu savunmaktadır. Başlangıçta, nöral hologram zannı sadece bir mecazdı. Fakat 

şimdi, Pribram, bu model için fiziksel dayanağı ispat eden yeterli laboratuar kanıtlarının olduğuna inanmaktadır. 

Aralarında Nobel Ödülü sahibi Sir John Eccles’in de olduğu bazı beyin araştırmacıları, Pribram’ın holografik 

teorisinin teknik noktalarına katılmadılar. Diğerleri de onun algılama realitemizle ilgili yaptığı bazı geniş-alanlı 

spekülasyonlara karşı çıktılar. Winston Salem’deki Bowman Gray Tıp Okulu, Kuzey Carolina’dan nöropsikolog 

Frank Wood, Pribram’ın modelini Aristotle’ın ‘’düşünsel şekiller, zihinsel hayat üzerinde biyolojikten sosyale her 

kademede hakim olurlar teorisinin’’, ‘’ modern bilimsel yankısı’’ olarak adlandırmaktadır. Wood, bunu ‘’ beyin 

fonsiyonunun basit doğasına potansiyelli nüfuz eden bir anlayış’’ gibi takdim etmektedir. Fakat Wood,  bu 

varsayımın, ‘’ mesela, bazı değerli deneysel bulgular gerçeği gibi holografi de gerekli veya hatta tercih 

edilebilir, bir açıklamadır’’ sınırlamalarına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Gerçekten de, hafızanın 

nöropsikolojisinin bazı halleri, holografi paralelliğine uymayabilir. Üstelik, Wood, ‘’ pek çok beyin 

araştırmacısının Pribram’ın holografi uygulama fenomeni hakkında, alışılmadık bazı kuşkulara sahip olduğunu ’’ 

gözlemlemektedir. Fakat, Pribram’ın parlak araştırma kariyeri ona doğru speküle etme yeteneğini kazandırmıştır. 

Nöropsikoloji’yi bilimsel haritaya koymada büyük kişisel rol oynamıştır; hala bu alan arkına önemli yardımlarda 

bulunan pek çok insan onun eski öğrencileri veya araştırma partnerleridir.Pribram’ın teorisini  ve onun 

spekülasyonlarını araştırmak için, Parttime Partner editör Daniel Goleman, Pribram’ı Stanford 

Üniversitesi’ndeki laboratuarında ziyaret etti. İşte konuşmaları:Daniel Goleman: Tarih bize söyler ki, 

bilimdeki her örnek atlamayla, kabul edilmiş kurallara uygun araştırmanın yeni bir bilim keşif sahası açılır. 

Ve o yeni keşif sahasından soru sorulmasına izin verilmeyen eski örneğin sorularına cevaplar gelir. Bana göre, 

daha önce izin verilmediğiniz şüpheli pozisyondan, önceki soruları, soru halinde ortaya atıyorsunuz.  Karl 

Pribram: Holografik hikayesine nasıl girdiğimi size anlatayım. İlk olarak, yine de, bunun bir gelişim teorisi 

olduğunu ve bugün giriştiğim laboratuar araştırma programından oldukça ayrı olduğunu size açıkça belirteyim. Teori, 

geniş bir şekilde başkalarının araştırmasına dayanıyor. Bunun yanısıra, aktif şekilde beyin araştırması yaptığım için, 

onun dayandığı temel sonuçları kendim kontrol etme fırsatı buldum. 1950’lerde, beyinle ilgilenen insanlar ve zihinsel 

süreçlerle ilgilenen insanlar beraber değildiler. Zihinsel süreçlerle uğraşmaları gereken psikologlar, o zaman 

çoğunluk olarak ‘’zihnin’’ kirli bir kelime olduğunu düşünüyorlardı; onlar, davranışla ilgileniyorlardı. Beyin 

üzerinde çalışan insanlar nörofizyoloji’deydi. Davranışla alakalı olan insanların neden ayrıca beyin fonksiyonuyla da 

ilgili olmadığını merak ettim. Cevap, her zaman  basit bir şekilde, beyin hakkında yeterli şey bilmediğimizdi- 

ustalığın tam değerlendirilmeme durumu! Birincisi, beyin bilimi bazı klasik, çözülememiş gizemlerle rahatsız 

edilmişti. Bir tanesi hafıza kaybı bilmecesiydi.Daha kesin olarak, neden herhangi bir verilen soyut hafıza, beyin hasar 
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gördükten sonra kaybedilmezdi? Eğer bir kişi felçliyse, ve beyninin yarısı zarar gördüyse, eve gelmiyorsa ve ailesinin 

yarısını hatırlıyorsa? 

O, bu şekilde çalışmıyor. Ya hafıza tamamen zarar görmüştür veyahut da hiçbirşey kaybolmamıştır. Ne kadar 

dokunun zarar gördüğüyle ne kadar hafızanın kaybolduğu arasında tekabül eden hiçbir şey yoktur. Yapılan deneyler, 

belirli bir sistemin liflerinin sadece yüzde 2 ‘sinin bile o sistemin fonksiyonlarını devam ettirdiğini 

göstermektedir.Beyinde olağanüstü miktarda bir tekrar fazlalığı vardır. Böbreklerinizin yüzde 98’inin çalışmadığını, 

fakat diğer yüzde 2’sinin çok iyi çalıştığını ve bundan daha iyi olamayacağınızı hayal edin. Beyinlerin hafıza için 

sakladığı yedek rezervi inanılmayacak kadar büyüktür. Biz bunu açıklayamadık. Böylece, yarım yüzyılı aşkın 

süredir, fizyolojistler ‘’hafıza izi bırakan beyin hücrelerindeki değişimi’’, ‘’engram’’ı araştırdılar. Bir tanesini 

bile bulamadılar. Hafıza, beyin yoluyla dağıtılmış gözüküyordu, belirli hiçbir bölgeye 

yerleşmemişti.  Goleman: Beyin biliminin diğer klasik bilmeceleri neler?  Pribram:Birincisi, değişmezlik 

problemi, bir objeyi bizim uzaklığa veya görüntülendiği perspektife dayanmaksızın nasıl hatırlayabildiğimiz. Bu 

odada oturmasanız dahi ben sizi Dan Goleman olarak hatırlayabilirim. Siz, çok uzağa veya çok yakına oturabilirsiniz; 

size bakmam, ve  başınızın şişmiş veya küçülmüş olduğunu düşünmem.Nerede olursanız olun başınız aynı normal 

büyüklükte görünür. Buna rağmen  şu soru sorulur: bölümleriyle bağlantısı sabit olan, sağlam ağlı bir beyin, nasıl 

olur da algısal fleksibiliteye izin verir?    Sonra motor sisteminde de, yeteneklerin kol ve bacak gibi vücuda eklemle 

bağlı organının birisinden bir diğerine transfer olması gibi; benzer bir bilmece var. Ben sağ elle yazarım, fakat eğer 

denersem, sol elimle de yazabilirim. Veya dişlerimde kalemi tutabilirim. Gelecek sefer  kumsala gittiğiniz zaman, 

kumların içinde sol ayak başparmağınızla yazmayı deneyin. Bilmece, beynin sol eli veya dişleri kontrol eden 

kısmındadır, veya daha önce hiçbirşey yazmamış olan başparmaktadır. O belirli beyin hücreleri grubu, yazmayla ilgili 

bilgiyi nasıl işlemden geçirirler? Nasıl yazdığım konusundaki öğrenme hafızamı içine alan birşey meydana 

gelmiş ve daha önce hiç kullanılmamış olan beyin kısımlarına dağıtmıştır. Yakın zamana kadar beynin bunu 

yapma yeteneği hakkında hiçbir iyi açıklama yoktu. Goleman: Bunun gibi olan bilmeceler sizi nereye 

götürdü? Pribram: Fikirlerin hepsi 1960’lı yılların ortalarında gelmeye başladı. En büyük etken hologramın 

bulunuşuydu. Bir hologram, bir objeden yansıyan ışık dalgalarının çatışma modelini fotoğrafik bir filmin üzerinde üç 

boyutlu imaj olarak üretir. Film aydınlatıldığında, objenin imajı üretilmiştir. Goleman: Bunların beyinle ne alakası 

var?Pribram: Sir John Eccles, birkaç yıl önce bir yazısında ‘’sinaptik potansiyel- beyin hücreleri arasındaki 

elektriksel değiş tokuşun’’ yalnız başına gerçekleşmediğinden bahsetmişti. (Her sinir bölümleri, ve elektriksel mesaj 

o sinir bölümlerine bir dalga olarak indiği zaman, veya bir dalga hareket sahası oluştuğu zaman.) Diğer dalga hareket 

alanları diğer yönlerden o aynı yere geldikleri zaman, dalga hareket alanları kesişir ve çatışma örnekleri kurarlar.Bu 

her nasılsa, gölete atılmış iki çakıltaşının şekillendirdiği dalgacıkların buluşması gibidir. Eğer beyinde birbirine 

müdahale eden dalga hareket sahaları varsa, o hareket alanlarının da hologramdaki gibi aynı özelliklere 

sahip  olabileceği bana makul geldi. Hem hologramlar,hem de beyin dokusu imajı- işlemden geçirme yeteneklerini 

kaldırmadan parça parça kesilebilirler. Hologramlar, beyindeki zarar görmüş hafıza gibi dayanıklıdırlar. Dağıtılan 

kalıcı hafızanın bilmecesi çözülebilir. Beyin, kısmen hologramdaki gibi davranmalıdır. Goleman: Bilmece 

hologramsız çözülemezdi. Pribram: Doğru. Beyindeki algısal bağlılık, öğrenmenin transferi, ve akla gelmeyen 

hafızayla ilgili basit bazı faktörlere izin veren düzenle ilgili prensipleri araştırıyoruz. Aniden bu prensip, bize 

hologramla sunulmuştu.      Goleman: Öyleyse, düzenle ilgili bu tek prensip, sizin beyinle ilgili bildiğiniz hem 

doğru hem de şaşırtıcı bir gerçek mi?   Pribram: Evet. En iyisi de, beyindeki mekanizmayı bir fikir veya hayalle 

uyandırmak zorunda kalmadık; hologram, her an beyin hücre bağlantısının dalga hareket sahası doğasındaydı. Biz 

sadece onu farkedecek anlayışa sahip değildik. Dalga fenomenini ilk kez  işaret eden  Eccles bile, geçenlerde, beyin 

fonksiyonunun sinirleri itici kuvvet hallerinin üzerinde durmaya başlamıştır. Goleman: Fakat bunun hepsi bir teori. 

Bunu destekleyen herhangi bir veriye sahip misiniz?  Pribram: Önce nereye baktığımızı gördük; açıkça gördük 

ki, bu, mesela tek hücrelerin davranışlarının olup olmadığı, görsel sistem, hologramı ihtiva eden matematiksel 

yasalara uyar mıydı sorularına kolaylıkla yapılabilen bir soru- cevap olabilirdi. Fiziksel hologram, objelerden 
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yansıyan çatışma örneklerini depolar. Bundan dolayı, soru, beyinde duyumsal  girdinin çatışma modellerine 

cevap veren hücrelerin olup olmadığına dönüştü.  

Kısaca, frekans analizi gibi mi davranıyorlar- yani, hücreler farklı frekanslarda çınlarlar 

mı?        Goleman: Yani söylemek gerekirse, ortam belirli bir frekans sunduğunda, beyindeki belirli hücreler 

grubu o frekansda çınlar, diğerlerinde değil, öyle değil mi? Pribram: Doğru. Bir asır önce, Georg Simon Ohm, 

işitsel sistemdeki beyin hücrelerinin sesler için frekans analizcisi gibi davrandıklarını öne sürdü. Ohm, ayrıca voltaj, 

elektrik akımının amperle ölçülen kuvveti ve dayanıklıkla bağlantılı elektrikteki Ohm Yasası’ndan sorumludur. 

Hermann von Helmholtz, Ohm’un öne sürdüklerini takip etti ve, uzun yıllar, işitsel sistem, piyano klavyesi gibi 

sanıldı. Sonra, Georg von Bekesy, iç kulak salyangozunun bir klavye olmaktan çok string dizisiyle beraber çalıştığını 

göstermiştir. Yalnızca kulağın değil, derinin de string gibi davrandığını göstermiştir: Titreşimlere ve onların 

frekanslarına uzaktan bile öylesine hassastır ki, mesela,  kolun dirsekle bilek arasında titreşim yapan hassas 

diyapazonları, titreşim evreleri düzgün ayarlandığı zaman basit bir nokta gibi algılandılar. Laboratuarımızda, bu 

şartlar altında, beyin korteksinde yalnız bir cevap üretilmiştir.  Daha ileri bir müdahale şimdi nicel olarak da 

test edilebilir; beyin hücreleri de, cevaba müdahale ve diyapazonlara karşılık olması için cevap 

verirler.    Goleman: Bu nasıl olur? Matematiğin alakası nedir? Pribram: Buna Fourier Analizi denilmiştir, bir 

kompleks örneğini kendinin sinüs dalgalarına çeviren bir hesap analizi örneğidir. Helmholtz göstermiştir ki, 

bu tip bir analiz, işitsel sistemin fonksiyonunu açıklayabilir. Sonra, 1930’larda Rusya’da N. Bernstein 

tarafından yapılan tamamen değişik bir araştırma çizgisi, aynı tip bir analizin motor sistemine de uyduğunu 

göstermiştir.1960’lara kadar bu örneği duymadık, çünkü Bernstein’in kitabı, ‘’Koordinasyon ve Hareketlerin 

İşleyişi’’ (Pergamon Yayınevi), 1967 yılına kadar çevrilmemişti.    Goleman: Bernstein ne 

yaptı?Pribram: Gerçekten çok enterasandı. İnsanlara siyah leotardlar, dansçıların ve akrobatların giydiği esnek 

giysilerdengiydirdi ve siyah fonlara karşı onların filmlerini yaptı. Siyah üstüne siyah. Onların kol, dirsek ve benzeri 

eklem yerlerini beyaz noktalarla boyaması haricinde. Sonra, onlara çekiç vurma, veya yayların üstündeki 

platformlarda atlama zıplama hareketleri yaptırdı. Tabii ki, bütün bu gösterilen filmler, dalga örnekleri yaratıp, filmde 

aşağı yukarı oynayan beyaz noktaları gösterdiler. Dalga örneklerinde frekans analizi yaptırdı. Kullandığı matematik 

Fourier’indi. Bu analizle, frekanstaki gelecek basamağın birkaç milimetre içinde nereye düşeceğini tahmin 

edebildi. Şimdi, Bernstein’in çalışmasını okuyorum ve gördüm ki, kendisi, Ohm’un işitsel sistemi tasvir etmek 

için kullandığı matematiği motor aktivitesi için kullanıyordu. Bu da Gabor’un hologramı keşfederken 

kullandığı aynı matematiksel prensip. Böylece düşündüm, ‘’Eğer Bernstein bu hareketlerde Fourier analizi 

yapabilirse, neden beyni de  bunu yapamaz? Eğer onun beyni yapabilirse, benimki de yapabilir, ve 

muhtemelen bu da herkesin beyninin hareketleri ‘’frekans bileşenlerine’’ analiz etme 

yoludur.  Goleman: Böylece işitsel, somaduyumsal ve somamotor sistemlerinde de aynı şekilde düzenleyen 

prensibe sahipsiniz.  Pribram: Bu, görsel sistemi dışında bıraktı. 1968’de veya o civarlarda Cambridge 

Üniversitesi’ndeki Fergus Campbell’den bir not aldım. Onun grubu, görsel sistemin, örneklerde frekans analiz edicisi 

gibi de çalıştığını daha yeni göstermişti.Onun bu anlamlı buluşu, çizgilere ve gelen şeylere yüksek özelliklerle 

seçilmiş hücreleri ’detektör özelliği’’ olarak düşünen ders kitaplarına hala girmedi. Bir klasik çalışma, bir 

kurbağanın görsel sistemindeki hücrelerin böceğe benzer hareketlere cevap verdiğinde ateşlendiğini göstermiştir. 

Böyle çalışmalardan, beynin algılamadaki bütün ilişkisinin belirli hücrelerin belirli özellikleri yakalaması faktörüne 

dayandığı sonucuna varılmıştır. Bu da sadece kısmi bir gerçek olarak çıkar. Görsel sistemdeki hücreler yalnızca 

belirli bir çizgiyi yakalamıyor değillerdir. Onlar, gölge ve ışık örneklerine cevap veriyorlardır.  Bir kişi, her yerde 

aydınlık ve karanlığa bakar. Bu alanlar, gözün aldığı ve oradan da görsel kortekse ilettiği alanlardır. Aydınlığın, 

karanlığı izlemesi uzaysal frekansa göre; işitsel sinyal ise dünyevi frekansa göre ölçülür. Görsel korteksteki hücreler, 

frekans analizcileridir; belirli uzaysal frekansa cevap olarak ateşlenirler. Görsel örneklerle, izlemeler karmaşıkdır; 

fakat Fourier teoremi  bir dalga örneğinin ne kadar karmaşık olursa olsun; onun sinüs dalgalarının bileşenlerinin 

parçalara ayrılabileceğini söylemektedir. Bunların yedi veya en fazla 12’si  oldukça karmaşık bir örneği iyi  şekilde 
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tasvir edebilirler. Bu yakınlarda,Berkeley Üniversitesi’nden Russell DeValois,  kritik bir deneyi gerçekleştirdi. 

Bilgisayarla bir ekose örneğini matematiksel olarak Fourier etki alanına dönüştürdü ve  görsel korteksteki hücrelerin 

aynı ekoseye nasıl cevap verdiğini kaydetti.  

Harvard Tıp Okulu’ndan David Hubel ve Torsten Wiesel 1950’lerin sonlarında bu hücrelerin belirli uzaysal örneklere 

karşı seçici davrandığını gösterdiler. DeValois, ekose örneğinin ve onun Fourier dönüştürmesinin farklı olduğuna 

işaret etti. Hücrelerin Fourier dönüştürmesindeki ekoseye seçici davrandıklarını buldu; orijinal ekose örneğine 

değil. Şimdiye kadar, Leningrad ve Cambridge’deki, Harvard ve Berkeley’deki yarım düzine laboratuardan 

gelen kanıtlar; görsel sistemin aslında nasıl çalıştığına dair olan kavramı destelemekteler.Fakat konu çekişmeli 

olmaya devam ediyor; çünkü  görsel örneklerin özelliklerden oluştuğunu sezgisel düşünmek basit, Euclid’in 

geometrisindeki gibi, görsel örneklerin kendi sinüs dalga bileşenlerine ayrılması ve kavranması 

güç.       Goleman: Öyleyse görsel sistem bir örneği kendi bileşen frekanslarına analiz ediyor. Sonra, belirli hafızayı 

oluşturabilecek yerleşmiş engram yerine, görsel hafıza, hologram gibi düzenlenmiş dalga örneklerinden oluşuyor. 

Böylece hafıza, sağ dalga grup örnekleri göze aktarıldığında aktif hale 

geliyor. Pribram: Kesinlikle. Goleman: Sonra, hafızalarla beraber tanıdık bir oda bize sel gibi aktığında, bu, 

yani  gölge modelleri- saklanmış bir grup hologramın aydınlık olan gölge tarafından tetiklenmesiyledir. Bizim 

harekete geçirici olay olarak adlandırdığımız, ‘’ hafıza için uygun hologramı harekete geçiren bir dalga grubu 

modelinden başka bir şey değildir.   Pribram:  Bu ayrıca taklit yoluyla öğrenmenin nasıl meydana geldiğini de 

anlatır. Goleman: Taklit yoluyla öğrenme mi? Bir çocuğun geçit törenini izleyerek marşı öğrenmesi, veya bir 

aceminin teniste profesyonel birini seyredip nasıl servis yapılacağını öğrenmesi gibi mi?   Pribram: Evet. 

Kopyaladığınız şeyin, her bir özelliğini öğrenmek zorunda kalsanız; bir tenis servisi öğrenmenin nasıl birşey 

olabileceğini hayal edin, her hareketi kendinize tanımlayın, özelliğe özellik olarak.Bunu bu yolla yaptığınızı hiç 

düşünmezsiniz- nasıl yapıldığını sadece izlersiniz, sonra devam eder ve kendiniz denersiniz. Servisin kısımlarını 

parça parça taklit etmeyi asla başaramazsınız. Fakat eğer bütün yapılandırma  kendi bileşen dalga modellerinin 

özelliğine göre aktarılıp analiz edilirse- eğer beyin Fourier dönüştürmesi yaparsa ve uygun holografik motor modelini 

de aktive ederse- sonra bütün hareket hazır bir halde taklit edilir. Goleman: Böylece beyin, harekette kodlanmış 

olan  bir dalga modeli grubuyla çınlar; sonrasında beyin, tenis servisini uygulamak için benzer dalga örneklerini 

aktif hale getirir. Pribram: Bir bakıma, biz titreşimlere böyle çınlama yaparız- karşıt görüş bunu doğru buldu: 

Aslında biz  birbirimizin ‘’vibrafonuna’’ göre çınlama yapabiliriz. Goleman:  Bu bana herşeyi, diğer bir kişinin 

vücut duruşunu, ses tonunu, nefes alma sayısını, yüz ifadesini mükemmel bir şekilde taklit eden usta hipnotizmacı 

Milton Erickson’ı  hatırlatıyor. O, bunu  derin  uykuyla hipnoz durumuna kolayca soktuğu bir hastayla gerçekleştirir. 

Erickson’un  bunu yapmadaki dehası, bizim normalde diğer insanla birlikteyken  yaptığımızdan bir basamak daha 

derin gözükmektedir.     Holografik model, iki  insan eşzaman olduğunda, beyin arklarının aynı holografik dalga 

modellerini kapıp gerçekleştirdiğini söylemektedir. Pribram: Kesinlikle. Beyin anında çınlama yapar ve öylece de 

dalga örneklerini ‘’hatırlar’’. Bir kere ‘’hatırlandıktan’’ sonraki ters dönüşüm onlara o davranışı gerçekleştirmeye 

izin verir. Görünüşe bakılırsa, birbirimizi anlayabilmemiz için gerçekten de aynı dalgaboyunda olmamız gerekiyor. 

Muhtemelen bu şu gerçeği açıklar ki, bir davranış bilimcisi insan bilimcisinin özelliklerinden farklı bir şekilde 

değişik frekansların kombinasyonundan oluşmuş belirli usulde davranabilir. Goleman: O zaman insanlar, hergünkü 

hayata ‘’bağlanmadıkları’’ zaman, birbirlerini anlamadıklarında, bu hologramlarının devreden çıkmasıyla 

bağlantılı olabilir mi?     Pribram: Kesinlikle. Hologram, bilince eski davranış bilimcisinin ve fenomencinin 

yaklaşımından çok farklı bir şekilde yeni yoldan bakmayı kabul ettirmiştir. Davranışçı etki ve tepkiye bakar; 

fenomenci ise nedenler ve maksatlara bakar. Fakat, holografide, kişi, bir etki alanından diğer bir etki alanını 

içeren dönüşümlere bakar.   Goleman: Beyinde tek bir hologram olmadığını, fakat çok geniş bir düzende bir 

kapasite olduğunu söylüyorsunuz. Pribram: Bu doğrudur. Ve bu önemli bir uyarıdır. Şunu anlamalısınız ki, beyin, 

holografik aletin çok belirli bir türüdür. Beyin fizyolojistleri buldular ki, görsel sistemdeki reseptif (alıcı) alanının tek 

bir hücresi görsel açının en fazla 5 derecesini kapsamaktadır. Bu 5 derece parçanın içerisinde hologram vardır. Görsel 
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korteksteki hücrelerden gelen elektriksel titreşimleri birisi kaydetse, verilen herhangi bir 5 derecenin içerisinde, 

frekans etki alanı tarafından tahmin edilen bir örnekte de bir hücre kaydeder. Bundan sonrası 5 derece reseptif (alıcı) 

alanıyla başka bir hücredir.  

Böylece, kortikal yüzey herbiri frekans etki alanınında kodlama yapan bu parçalardan oluşmuştur.Görsel sistemin 

içerisindeki hologramlar, bu sebepten, parça hologramlardır.  Toplam imaj bir böceğin gözündeki tek bir büyük lens 

yerine, yüzlerce küçük lenslere sahip bir imaj kadar oluşmuştur; böcek tek bir büyük lens varmış gibi karma, iyi bir 

imaj alır. Veya, 18 küçük dört inçlik sürücüler kullanan bir audio speaker sistemi alın, veya tek bir büyük 12 veya 18 

inçlik speaker yerine Bose sistemlerindeki gibi sıkıştırılmış speakerlar alın. Bir kişi, her birinden de aynı tek ‘’imaj’’ı 

sağlar. Yine de, parçaların bir avantajı vardır. Bir tanesi kontrol yüzeyindeki bir parçadan diğer bir parçaya 

geçtiğinde, kodlama hafif değişiktir, ve böylece hareketi sezilebilir. Çok lensli böcek gözü ufak hareketlere karşı daha 

fazla hassastır. Parça hologramlar, bir basit hologramı şifrelemekten daha kuvvetli bir şifreleme 

yoludur. Goleman: Fakat benim görsel sistemim bütün bu 5 derece genişliğin parçalarından oluşmuş bileşeniyse, 

neden ben bir odayı görsel parçalardan oluşmuş halde deneyimlemiyorum? Pribram: Her bir parçada, hücrelerin 

aktivitesi  bir dalga önü yaratır; bu dalga önlerinin etkileşiminin deneyimlediğiniz şey olduğuna inanıyorum. 

Deneyimlediğiniz zaman bütün  bir modeli birbirine örülmüş halde tek bir birleşik parça olarak alıyorsunuz. 

Holografik etkileşim alanı hakkındaki mükemmel şeylerden bir tanesi de hafıza saklama alanının fantastik fevkalade 

olmasıdır. Saklama alanı ayrıca daha basittir, çünkü saklamanız için sadece gerekli olan birkaç kuraldır; büyük 

miktarlarda olan detaylar değil. Bir diğer avantaj da korelasyonların inanılmaz biçimde hızla yapılmasıdır. Bir 

bilgisayarda, verileri analiz etmenin en hızlı yolu, onları Fourier etkileşim alanına dönüştürmek ve karşılıklı 

korelasyon yapmaktır; nöral hologramların yaptığı beyinle ilgili olunca, bilgisayar onun taklidini 

yapmaktadır. Goleman: O zaman hologram karar vermede etkili bir mod olarak gözükebilir. Çok karmaşık bir 

ortamla bir insanın anında etkileşimine izin verebilir. Pribram: Aşırı derecede etkilidir. Holografik 

korelasyonlar yapıldığında kararlar sırayla ortaya çıkar. Bir kişi, bunu bir-iki-üç dört yoluyla yapılmış- her 

seferinde bir adım olarak düşünmemelidir. Bir insan, bir durumun bütün takımyıldızını alır, korelasyonunu yapar, 

ve o korelasyondan doğru cevap meydana çıkarır. Ve bir insan pek çok korelasyonu anında yapabilir. Goleman: Bu, 

etrafımızdakilerden bizim ne kadar çok bilgi alabildiğimizi fakat bilinçli olarak çok azını hazır 

bulundurduğumuzu açıklar gibi. Biz, her nasılsa bir durumun kritik yönlerini  zaman zaman ayırıp, bir anda da 

uğraşıyoruz. Pribram: Odanın etrafına baktığım zaman, işlemden geçirdiğim bilgi miktarı fantastik! Benim 

beynim bunu yalnızca bir bilginin işlemden geçirilmesi frekans etkileşim alanındaysa yapabilir,  tıpkı bir 

hologram gibi. Böyle durumlarda, sanırım bilginin yöntemini konuşmak iyi değil, fakat imajın yöntemini 

konuşmak iyi. ‘’ Bilgi’’ terimi, duyumsal girdinin parçalara, alternatif olaylara bölünmüş olduğunu 

açıklamaktadır; oysa imaj yöntemi daha kutsal bir mekanizmaya işaret etmektedir. Holistik imajlardan 

konuşmak beni başka bir noktaya götürdü. Harvard Üniversitesi’nde öğretirken, B.F. Skinner, beni bir 

meydan okumayla yüzleştirdi. O ve davranışçılar, başın içine ne girdiği hakkında ‘’ siyah kutu’’ şeklinde 

adlandırıp konuşuyorlardı. Direkt olarak gözlemlenebilen bir davranışla uğraşmakta ısrar ettiler; beyin, 

onların bilmezlikten gelmeyi seçtiği bir sırdı. Skinner bana Wofgang Kohler’in İzomorfizm Teorisi, ( 

Morfoloji; etrafımızdaki dünyanın şekliyle, dünyayı temsil eden beynin şekli arasında bir bire- bir uygunluk 

düşüncesidir), dünyanın şekli, yani morfoloji hakkında ne düşündüğümü sordu.      Kohler’in İzomorfizm 

Teorisi gerçeğe uygundu. Eğer biri, bir kareyi gözlemliyorsa; Kohler, beyindeki kare şeklindeki elektriksel aktiviteyi 

bulmayı umardı. Skinner bana çim biçmeyi hayal edip edemeyeceğimi sordu. Eğer izomorfizm doğruysa, beynimden 

neler geçebilirdi? Onun sorusuna iyi bir cevabım olmadığını söylemek zorundaydım; o takdirde, organizmaların 

davranışına siyah kutu yaklaşımıyla davranacağını söyledi. Fakat şimdi beyni, dalga formlarının örneklendirmesi 

olan, bir hologram olarak düşünebilirim; şu anda Skinner’ıcevaplamak için çok daha iyi bir pozisyondayım. 

Fakat,  ayrıca hologram, etrafımızdaki dünyanın  beyine izomorfik olduğu görüşünü sağlamaktadır. Yani dünya, 

kısmen, dalga formlarının örneklenmesinden oluşmuştur. Goleman: Oradaki dalga şekilleri, beyindeki dalga 
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şekillerine göre izomorfik. Pribram: Evet! Evren, bir yönüyle dalga formlarından oluşmuştur.  Goleman: Fakat 

biz, dünyayı imajlar ve objeler olarak algılıyoruz. Pribram: Objelerin imajlarını yapıyoruz, fakat analizin bir 

diğer düzeyinde, kuantum fizik bize, evrenin parçacıkları şekillendirmek için veya aynı şekilde etkileşim 

halinde olan dalga formlarından  oluşmuş olduğunu söylemektedir.  

Goleman: Öyleyse, aslında dünyayı direkt olarak idrak edemiyoruz, fakat yalnızca beynimizdeki filtreler öyle 

görünmesini sağlıyor?  Pribram: Hayır, bu tam olarak doğru değil. Direkt olarak algıladığımız dünya, bir gerçek. 

Diğer kuşatan realite ise, muhtemelen, fizikçilerin son yarım yüzyıldır farkında oldukları bir gerçek. Bu problemi en 

çok düşünen bilim adamı da Londra Üniversitesi’nden David Bohm. O, bu probleme tamamen farklı yönden yanaşan 

teoriksel bir fizikçi, fakat beyinle ilgili çalışmamdaki aynı yere o da ulaştı. Yani; fiziksel evren ve beyinlerimiz, 

hologramların düzenindekine benzer bir şekilde, aynı ortak realite düzenine sahip. Bohm, teleskop ve 

mikroskop icat edildiğinden beri, mikro ve makro evrenlere lensler aracılığıyla baktığımıza işaret etti. Ve, 

daha da fazlası, fizik ve biyolojiyle ilgili kavramlarımızı, kavramsal modellerimizi aynı yolla ele 

aldı.    Goleman: Fiziksel evren örneklerimizin de; izleyene limitli görüntü veren lenslerdeki gibi olduğu 

manasına mı geliyor bu? Bir lense ne limit koyar? Pribram: Bir lens, nesneleştirir. Bilimadamları; objelerle, 

parçacıklarla ve nesnelerle çalışırlarken objektif olmaya çalışıyorlar.Fakat kuantum fizikte, parçacıklar 

yalnızca objeler gibi hareket etmez, onlar ayrıca dalga formlarıymış gibi de davranırlar. David Bohm, bu 

dalga formlarının holograma benzer düzenler gibi, ‘’birbirine katlanmış bir düzen’’  den oluştuğu fikrini ileri 

sürmektedir. Bu, evrene lens tanımlı dünya görüşünden, Bohm’un sözettiği ‘’ açıklanan düzenden’’ ve 

‘’objektif’’ yaklaşımdan çok farklı bir bakıştır. Eğer psikoloji, dünyanın görünümlerini üreten şartları 

anlayacaksa, Bohm gibi fizikçilerin düşüncelerine tutunmalı.        Goleman: Bohm, diğer fizikçilerle beraber 

herhangi bir destek görüyor mu? Pribram: Evet, iyi arkadaşlarla birlikte. Aynı problemlerle boğuşanlardan 

bazılarının içinde Niels Bohr, Werner Heisenberg, Eugene Wigner ve tabii ki Albert Einstein var. Bohm, 

Birleşik Alan Teorisi’ni araştıran Einstein’la beraber çalışmıştı. Einstein, tahmini, istatiksel, altta fiziksel 

evrenin temeli olarak, raslantı sonucu oluşmuş olan an objelerini, elektron, foton ve quarklar gibi olan 

parçacıkları sevmedi. Einstein, bir kez söylediği gibi; ‘’Tanrının evrene zar attığına inanmadı’’. Bohm, 

parçacık- dalga ikilemine alternatif bir kavramsal çözümün, raslantı görünümünün arkasında kısıtlama etki 

alanlarına sahip olduğunu ve bunların açığa çıkarıldığında, raslantı sonucuymuş gibi gözüken, gelen ve giden 

tek parçacıklara tutarlı, istatistiksel olmayan bir temeli sağlayacağını ileri sürmektedir.     Goleman: Fakat 

bizim gördüğümüz ve anladığımız evren, anlaşılabilir bir düzen içinde. Birbirine katlanmış bir düzende olması 

gereken tur beyinlerinin holografik analiz yapabildiklerini söylediniz; öyleyse, neden bizim realitemiz objeler 

yerine dalga formları?  Pribram: Çünkü bizim beş duyumuz lens sistemine benzer bir şekilde. Gözün lensi, 

kulağın salyangozu veya ciltteki deri algılayıcılarından daha yüksek derecede gelişmiştir. Fakat bu algılayıcı 

yüzeylerin hepsi, Bekesy’nin çalışmasında da gösterildiği gibi, lenslerin ilkel formları gibi 

davranıyorlar. Goleman: Öyleyse, biz, aslında algılarımız ve beynimizin organize olması yoluyla bir obje dünyası 

yaratıyoruz, dünyanın organize olması yoluyla değil. Pribram: Yanlış anlamayın. Görüntülerin dünyası 

kesinlikle gerçek bir dünya. Fakat o realitenin tek bir düzeni değil. Hem fizik hem de biyoloji bize bunu söyler. 

Biz, direkt olarak yalnızca tek bir düzen algılarız. Buna rağmen, diğer kaynaklardan da biliyoruz ki, dünya 

yuvarlaktır. Görüntülerin dünyasındaki gerçeğe göre, onun yassıymış gibi gözükmesi, bir diğer realiteyle, 

onun yuvarlaklığıyla çelişmemektedir. Goleman: Dünyayla uğraştığımız alanda, onun yuvarlaklığı mantıksız bir 

şey.  Pribram: Aynen. Aynı şey, holografik realite için de geçerli. Görünümler dünyası yanlış değil; etrafta 

realitenin seviyesinde objeler yok değil. Eğer evreni içinize işleyip, lenssiz bir sistemle bakarsanız, o takdirde; 

holografik sisteme, değişik bir bakışla, değişik bir realiteyle ulaşırsınız. Ve diğer realite, şimdiye kadar 

bilimsel olarak anlatılmadan kalmış olan şeyleri de açıklayabilir. Goleman: Mesela… Pribram:Mesela, 

alışılmamış fenomen gibi. Senkronlar, anlamlı gözüken olayların raslantılarıdır. Bilinci askıya alma yolu gibi, 

holografik teori de mistik olan Doğu felsefesine çok daha yakındır. Görünümler dünyasındansa, realite 
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düzeniyle rahat olmak, insanlarda  belli bir zaman alacaktır. Fakat bana göre, insanların bu yüzyıl için tarif 

ettikleri bazı mistiksel deneyimler, bazı bilimsel fikirleri yapmaya başlamıştır. Görünümler dünyasının 

ardındaki o realite düzeni olasılığını kullanmayı konuşmaktalar.  

Benim bununla ilgili hiçbir kişisel deneyimim yok, fakat bazı mistiksel deneyimlerin tariflerini okuduğum 

zaman; o insanların o katlanmış düzeni kullanma mekanizmasıyla rastlaşmamalarına hayret 

ediyorum. Goleman: Böyle bir mekanizma ne olabilir? Pribram: Bilincin diğer etki alanlarına geçiş sağlamak 

için en iyi önsezim, dikkat yoluyladır. Goleman: Bu mantıklı. Birçok klasik spiritüel metodlar çoğunlukla derin 

düşünme yoluyla insanları yeniden eğitmeye uğraşıyorlar. Dini Doğu edebiyatı, bu yolla, insanların bir başkasının 

düşüncelerine bilgi aracılığıyla ulaştığı basit tanımlamalardan, transandantal birliğe atlamayla, alışılmadık ve 

transandantal hallerle doludur. Fakat, mistisizm bir yana, çoğumuz Jung’un  adlandırdığı,  sebebi anlaşılamayan, 

birbiriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen ‘’senkron’’ u deneyimlemişizdir. Mesela, birgün kendiniz bir mektup 

yazmaya başladığınızda, arkadaşınızdan bir mektup alırsınız, oysa ki; ikiniz de yıllardır birbirinizle 

görüşmemişsinizdir. Buna sadece bir  raslantı, tesadüf olarak bakıp, olaya aldırmazsanız, senkron için hiçbir 

açıklama olmaz. Pribram: Holografik teori açısından, eğer beyin sıradan kısıtlamalarını iptal eder ve 

katlanmış düzene erişim kazanırsa, bütün bu olaylar akla yatkın, makuldur. Goleman: Eğer katlanmış düzene 

anahtar dikkatse, beynin hangi kısmı o anahtarı açar? Pribram:Muhtemel adaylarımız var. Beynin 

derinliklerindeki yapıları, en üstteki kortekse bağlayan ön lob ve vücuda (kol ve bacak gibi) eklemle bağlı olan 

bir organ var. Biz biliyoruz ki, onlar dikkatin başlıca düzenleyicisidirler.  Goleman: Beyinde o katlanmış 

düzene geçit oluşturan belirli bir mekanizmanın olduğunu, ve ona bir defa girildiği zaman, o düzenin bilinç için 

olabilirlik varsayımlarımıza meydan okuyup, değişen deneyimlere izin verdiğini ileri sürüyorsunuz. Bu içerikler 

hayrete düşürücü. Hologram ve Fourier frekans etki alanı iyi bir bilim kurgusu malzemesine sahip.     Pribram: 

Zihin ürkütücü bir şey. Frekans etki alanı, yalnızca meydana gelen olayın yoğunluğuyla uğraşır; zaman ve 

uzay çökmüş, kaybolmuştur. Uzayın ve zamanın sıradan sınırları, herhangi bir yer gibi, ortadan 

kaybolur. Objelerin ve imajların etki alanına dönüşümler olduğunda, onlar ortaya çıkmış, veya yeniden 

yaratılmıştır. Uzay- zaman koordinasyonunun yokluğunda, pek çok bilimsel açıklamanın üzerinde durduğu 

nedensellik de ayrıca durdurulmuştur.   Goleman: Ortaya çıkan olayların yoğunluğu. Fakat yoğunluk, uzayın 

bir özelliği değil midir? Pribram:Eğer bir uzay varsa, iyi! Görüyorsunuz, uzay- zaman koordinatlarından 

başka birşey nasıl konuşulur bilmiyoruz. EEG’nin frekans analizini yaptığım zaman, koordinatlarımın 

hiçbirisi zaman veya uzayı göstermez. Bir eksen spektrumla, öteki güçle, veya spektrumun içerisindeki her bir 

düğümün aktivitesinin yoğunluğuyla uğraşır.   Goleman: Böylece, zaman- uzay fenomenini, bir diğer zamanın 

veya uzayın geçici zaman aralığı olmayan, organize eden prensipleri olarak, bilgiyi yeniden diğer etki alanlarına 

yeni bir şekilde paketleyerek çevirebiliriz. Pribram: Evet. Frekans etki alanında, zaman ve uzay çökmüştür. Bir 

anlamda, herşey bir anda senkronik olarak olmaktadır. Fakat bu sıradan görünümde, birisi, etki alanınının 

içine bizi taşımaya yardım eden uzay ve zamanın çeşitli koordinatlarının ne olduğunu ortaya 

çıkarabilir.    Goleman: Sıradan bir insanın beyninin böyle bir zamansız ve uzaysız etki alanına sıçraması 

mümkün mü?. Pribram: Bu her zaman olur. Sizinle iki saattir konuşuyorum, ve görüştüğümüz zaman uzayda 

tertiplenmiş herhangi bir madde bende yoktu. O, holografiksel olarak organize olmuş, ve onu ben beynimden 

meydana çıkarıyorum. Bir bilgisayar hafızasından çıkan çıktı gibi. Benim hafızam zamanın ve uzayın diğer 

boyutlarıyla beraber organize olmuştur- uzay ve zaman etiketleri belirli hatıralarla bağlı olsa da.Goleman: Yine de, 

alışılmamış istekler, katlanmış düzene sıradan girişimizden çok daha fazla. Pribram: Alışılmamışa atlama 

mekanizmalarının ne olabileceğini bilmememize rağmen; ilk kez, böyle bir fenomendeki ipucuna inanmayışı 

durdurabiliriz; çünkü, şimdi bu anlayışa izin veren bilimsel bir temel var. Belki, holografik katlı etki alanını devreye 

sokan kuralları keşfedebilirsek, neyin normal ve alışılmamış oluştuğuna karar verebiliriz, ve belki de evrenin sarmal 

düzeni hakkında daha derin bir anlayışa sahip oluruz.  
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Ve sonra belki de, hepimiz zamansız ve uzaysız olan o etki alanına atlayabiliriz. Goleman: Bazı metafiziksel 

sistemlerde, o etki alanının karşılığı,Tanrı tanımlaması. Pribram: Doğru. Leibnitz, “bölünmez zerreler, 

atomlar” ve evrenin temel birimi ve mikrokozmosu olan penceresiz, bölünmez bir varlık hakkında konuştu.  

Leibnitz, Tanrının bir ‘’bölünmez zerre’’ olduğunu söyledi. Leibnitz, Gabor’un hologramın keşfinde 

kullandığı aynı matematiğin, analizin mucidiydi. Bu “bölünmez zerre” teorisinde bir kelimeyi değiştirirdim. 

Penceresiz olarak adlandırmak yerine, “bölünmez zerreleri, atomları” lenssiz olarak adlandırmayı tercih 

ederdim. Birli organizasyonda; bir parça, bütünü kapsar, aynı hologramda olduğu gibi. “İnsan,Tanrının 

görüntüsünde yaratılmıştır.”Spiritüel anlayışlar, bu etki alanının tanımlamalarına uyar. Hologramın keşfiyle 

birlikte, mükemmel bir şekilde akla yatkın olmuşlardır. 

 

Düşündürücü Şey: Et Bazlı Beslenme Bizi Daha Akıllı Yaptı 
 

 

Yazar : Christopher Joyce 

Çeviren : Hülya Altınkaya 

İlk atalarımız yiyeceklerini – meyve, yaprak ve belki de bir takım kabuklu yemişler, çiğ olarak yiyorlardı. Karaya 

doğru ilerledikçe, yumru ve kök sebzeler, ve taneli ufak meyveler de dahil ettiler. 

Bu çok kalorili bir beslenme değildi, ihtiyaçları olan enerjiyi alabilmek için çok yemeleri gerekti ve hepsini 

sindirecek büyük bir sindirim sistemleri olmalıydı. Ama büyük bir sindirim sisteminin de sakıncaları vardı. 

Bir antropolog ve evrim üzerine araştırmalar yapan New York’taki Wenner-Gren vakfının yöneticisi olan Leslie 

Aiello ”Aynı anda büyük bir beyin ve büyük sindirim sistemine sahip olamazsınız” diye açıklıyor. Sindirim, 

primat atalarımızın bedeninin enerjisini tüketiyordu. Beyin ise artıklarla beslenen kalan üvey kardeşti. 

İlk atalarımız yiyeceklerini – meyve, yaprak ve belki de bir takım kabuklu yemişler, çiğ olarak yiyorlardı. Karaya 

doğru ilerledikçe, yumru ve kök sebzeler, ve taneli ufak meyveler de dahil ettiler. 

Bu çok kalorili bir beslenme değildi, ihtiyaçları olan enerjiyi alabilmek için çok yemeleri gerekti ve hepsini 

sindirecek büyük bir sindirim sistemleri olmalıydı. Ama büyük bir sindirim sisteminin de sakıncaları vardı. 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=2100689
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Mrs. Charles Darwin’s Advice For Walking Upright 

The Human Edge 

Bir antropolog ve evrim üzerine araştırmalar yapan New York’taki Wenner-Gren vakfının yöneticisi olan Leslie 

Aiello ”Aynı anda büyük bir beyin ve büyük sindirim sistemine sahip olamazsınız” diye açıklıyor. Sindirim, 

primat atalarımızın bedeninin enerjisini tüketiyordu. Beyin ise artıklarla beslenen kalan üvey kardeşti. 

Yani, eti keşfedene kadar. 

”Türümüzün evrimindeki en önemli değişikliklerinden bir tanesinin 2.3 milyon sene önce beslenmemizde olan 

bu değişiklik olduğunu düşünüyoruz.” diyor Aiello. 

Bu dönem hayvan kemiklerinde kesik işaretlerinin – bir yırtıcının diş izleri değil, sadece keskin bir aletin 

yapılabileceği kesikler belirmeye başladı. Bu bizim etoburluğa geçişimizin bir işaretlerinden bir tanesi. 

Aiello’nun en sevdiği işaret ise biraz tiksindirici – bağırsak kurdu.”İnsan bağırsak kurdunun en yakın akrabası 

Afrika sırtlanları ve yaban köpeklerini enfekte eden bağırsak kurtları” diyor. 

”Yani, evrimsel tarihimizde bir zamanlar yaban köpekleri ve sırtlanlarla aynı salyayı paylaştık. 

Bu da, sırtlanlarla aynı leşi yemiş olsak gerçekleşebilen birşey” diye açıklıyor. 

Ama köpeklerle aynı yemeği paylaşmak buna değerdi. Et bir çok kalori ve yağ içeriyor. Eşdeğer miktardaki kasların 

20 katı enerji kullanan beynimiz ”Lütfen, biraz daha istiyorum” dedi. 

Gıdayı parçalamak 

Daha çok yedikçe, kocaman bir yeşillik öğütücüye artık ihtiyacımız olmadığı için sindirim sistemimiz küçüldü. 

Bedenlerimiz daha büyük bir beyin inşa etmek gibi başka şeylere enerji harcayabilirdi. Vejeteryanlar, üzgünüm ama 

et yemek anlaşılan atalarımızı daha akıllı yapmış – daha iyi aletler yapabilecek kadar akıllı, ki bu da sırasıyla başka 

değişikliklere neden oldu, diyor Aiello. 

”Eğer köpeğiniz ve kedinizin ağzına bakar, ve kendi ağzınızı açarsanız, diş yapımız gayet farklı.” 

”Bir kedi ya da köpeğin yaptığını yapmamıza aletler imkan veriyor.” 

Aletler yırtıcılar gibi keskin dişlere ihtiyacımız olmadığı anlamına geliyordu. Hatta aletler yeşilliklerle başa çıkmayı 

da kolaylaştırıyordu. New York Üniversitesinden Shara Bailey’in dediği gibi ”harici dişlerdi”. 

”Dişler yemek öğütmek için tabi, ama bütün sindirimi burada yaparsınız” diye elleriyle gösteriyor 

“eğer bir şeyleri parçalarsanız o zaman dişleriniz üzerindeki baskı azalıyor.” 

Sindirim sistemizle beraber dişlerimiz, çenemiz ve ağzımız da değişti. 

Yutması Zor Lokma 

Antropolog Richard Wrangham’a göre beslenmemize çiğ et eklemek beslenme hikayemizin tamamı değil. 

Wrangham beni, inandığı insan olabilmenin gerçek sırrını anlatmak için, Harvard Üniversitesindeki dairesine davet 

etti. 
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Yapmam gereken tek şey yanımda yiyecekleri götürmekti, ki bu da bir biftek – sanırım antilop yerini alıcaktı-, 

şalgam, biraz yerfıstığı ve patates. 

Şalgamları dilimleyip ve patatesi de bir kaba koyarken Wrangham et yemeye başladıktan sonra bile büyük beyinli, 

küçük dişli modern insanın oluşması için gereken enerjiyi çiğ besinler sağlayamıyordu. Çiğ besin diyeti, et ve sıvıyağ 

dahil, yapan kişilerin kilo verdiğini gösteren bir araştırmadan bahsediyor. Çok kişi daha iyi hissettiğini ama kronik 

enerji yetersizliliği olduğunu söylüyor. Ve araştırmadaki kadınların yarısının adeti kesildi. 

Bu çiğ yemekler besleyici değil anlamına gelmiyor sadece bedenin besini alması daha zor. 

Wrangham biraz çiğ şalgam yemem konusunda bana ısrar ediyor. Çok kötü olmasada kanımın kaynamasını 

sağlamaya yetiyor. “Bunlarda yüksek oranda kalori enerjisi var. Sorun nişasta şeklinde olması ve 

haşlamadığınız sürece çok fazla kalori alamıyorsunuz.” diyor. 

Bir de çiğ besin çok çiğnemeyi gerektiriyor. Örnek olarak şempanzelerin günde 6 saat çiğnediği oluyor. 

Bu da çok fazla enerji tüketiyor. 

“Eğer normal hayvan olsaydık şiir yazacak zamanımız olmazdı demiş Eflatun” diye şakalaşıyor 

Wrangham  “Yani haklıydı da.” 

Çiğ Ete Son 

Bir çözüm de besinleri özellikle eti, aldığım biftek gibi, dövmek olabilirdi. Bir taraftan ahşap bir tokmakla 

gösterirken.”Eğer atalarımız eti bu şekilde ezmek için taş kullandılarsa bu takdirde sindirimi kolaylaşmış 

olabilir.” diyor Wrangham. 

Ama bifteği dövmek onu pişirmek gibi değil. Ve modern bedenimizi asıl değiştiren şeyin pişirmek olduğunu 

düşünüyor. Biri ateşi keşfetti – hiç kimse tam olarak ne zaman keşfedildiğini bilmiyor- ve birisi de barbeküye biftek 

ve yeşillik koydu. Ve insanlar “Hey, bunu tekrar yapalım” dediler.Daha lezzetli olmakla beraber pişmiş yemeğin 

başka faydaları da vardı – pişirmek besinlerdeki kimi patojenleri öldürüyordu. 

Pişirmek etin yapısını da değiştiriyor. Uzun protein zincirlerini parçalıyor ve bu mide enzimlerinin sindirmesini 

kolaylaştırıyor. “Yardımcı olduğu kesin” diyor Wrangham ve ekliyor “bu proteinden oluşan kaslar, 

bir sosis gibi derinin içinde ve deri kolajen, bağlayıcı dokudan. Ve bu kolajenin sindirilmesi 

çok zor. Ama eğer ısıtırsanız jöleye dönüşüyor.” 

Şalgam gibi nişastalı besinlerde, pişirmek sağlam nişasta granüllerini jelatinleştiriyor ve sindirilmesini 

kolaylaştırıyor. Hatta pişirmenin neden olduğu besinlerin yumuşaması da onları daha sindirilir yapıyor. 

Sonuçta besinlerden daha çok enerji elde ediyorsunuz. 

Evet, pişirmek çiğ besinlerde bulunan bir takım yararlı şeylere, vitaminler gibi, zarar verebiliyor. 

Ama Wrangham pişirmenin getirdiği faydaların zararlardan daha çok olduğunu öne sürüyor. 

Bifteğimi keserken (Wragham vejeteryan, mango ve patatesle yetiniyor), Wrangham pişirmenin insan davranışlarında 

bir takım inceliklere de neden olduğunu açıklıyor: imece usulü çalışmaya, gün sonunda 

aile ve halkları bir araya getirip sohbet etmeye, hikaye anlatmaya teşvik ediyor ve bunların hepsi insana 

ait davranışlar. 

”Sonuçta bize entellektüel insan yapan beynimiz ve bu da hayvanlar aleminde pişirmenin sonucu olarak en 

kaliteli şekilde yemek yemekten dolayı olduğunu düşünüyorum.” diyor. 

Yani, Neandertallerin kamp ateşi etrafında söylemekten hoşlandıkları gibi: bon appetit. 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128849908&ft=1&f=1001  linkinden çevrilmiştir. 
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Holografik Evrende Bilgi 
Herhangi bir kimseye fiziki dünyanın neden yapılmış olduğunu sorarsanız muhtemelen alacağınız cevap, 

‘’madde/matter ve enerji’’ olacaktır. 

Ancak, bizlerin mühendislik, biyoloji, fizik gibi bilimlerden öğrendiğimiz en önemli şey, bilginin (enformasyonun) 

çok önemli, hayati bir girdi olduğudur. 

Otomobil fabrikasındaki robota metal ve plastik verilmiştir, ancak aynı robot, kaynak yaparken hangi parçaları 

kullanacağı kendisine bildirilmezse yararlı hiçbir şey yapamaz. 

Bedenimizdeki bir hücrede bulunan bir ribozom ise amino asit inşa eden bloklarla donatılmıştır ve ATP’’nin ADP’ ye 

dönüşmesi ile ortaya çıkan enerjiden de gücünü almaktadır. Ancak,   bu ribozom hücrenin çekirdeğinde bulunan 

DNA’dan gelen bilgi olmadan hiçbir protein sentezini gerçekleştiremez. 

Aynı şekilde, fizikteki bir asırdan beri gelişmeler,  bize  bütün fiziki sistem ve proseslerde bilginin çok önemli bir yeri 

olduğunu öğretmiştir. Gerçekten Princeton Üniversitesinden John A.Wheeler’ın başlattığı  yeni bir akım, fiziki 

dünyayı tümüyle bilgiden yapılmış olarak görmekte ve de  enerji ile matter/maddeyi  incidental (ikinci dereceden bir 

olgu) olarak kabul etmektedir. 

Bu görüş, bazı sorulara yeni bir bakış getirmektedir.  Örneğin, hard disk drivelardaki bilgi depolama kapasitesi çok 

hızlı bir artış göstermektedir.  Fakat bu gelişme ne zaman, hangi noktada  duracaktır? 

1 gramdan az ağırlığı olan, 1 santimetre küp bir hacmin içine sığan (kabaca bir bilgisayar chipinin ebadı) bir aletin 

bilgi depolama kapasitesi maksimum ne kadardır? 

Bu alet bütün evreni tanımlayabilmek/tasvir edebilmek  için gerekli bilginin ne kadarını depolayabilir?  Bu bilgi bir 

bilgisayarın hafızasına sığar mı? 

Şair  William Blake’in dediği gibi ‘’bir kum taneciğinde dünyayı görebilmeyi’’ gerçekten başarabilecek miyiz? Artık 

bu olay, şiirsel bir olgu olmaktan çıkacak mı? 

Enteresandır ki,  yakın zamanda teorik fizikteki gelişmeler bu sorulardan bazılarına cevap verebilmektedir ve de bu 

cevaplar,  gerçeklik veya gerçek teorisine dair bazı önemli ipuçları olabilir. 

Fizikçiler, kara deliklerin esrarengiz özelliklerini inceleyerek  uzaydaki bir bölümün veya bir miktar madde/matter ve 

enerjinin ne kadar bilgi depolayabileceğinin mutlak limitlerini tesbit etmişlerdir. 

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre bizim üç boyutlu  (Spatial) olarak algıladığımız  evrenimiz, iki boyutlu bir 

düzlem üzerine aynen bir hologram gibi ‘’yazılabilir.’’ 

İşte o zaman, bizim günlük yaşamda algıladığımız üç boyutlu dünya, kesin bir yanılsama/hayal olacak veya gerçeği 

görmenin iki alternatif yolundan birisi olacaktır. 

Bir kum tanesi bizim dünyamızı kapsayamaz, ama düz bir ekran aynı işi yapabilir. 

A tale of  two Entropies (İki Entropinin Hikâyesi) 

Esas bilgi teorisinin ortaya çıkışı 1948 yılında Amerikalı uygulamalı matematikçi Claude E. Shannon’un hazırladığı 

raporlar vasıtası ile olmuştur. 

Bu  bilim adamı bizlere bugün en çok kullanılan bilgi ölçüm birimi olan Entropy’yi tanıtmıştır. 

Entropy, uzun yıllar fiziğin ısı ile uğraşan bölümü olan termodinamik ilminin odak noktası olmuştur. 

En popüler tanımı ile termodinamik entropy, bir fiziksel sistemdeki düzensizliktir. 
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1877 yılında Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann, bunu ‘’matter/maddenin bir bölümünü  meydana getiren 

parçacıkların alacakları özel mikroskopik hallerin sayısı’’ olarak karakterize etmiş  ve bunların hepsinin de 

makroskopik ana kütlenin aynısı gibi göründüklerini söylemiştir. 

Örneğin, içinde bulunduğunuz odada sizi çevreleyen havayı ele alırsak, bu havadaki her bir gaz molekülünün oda 

içinde nasıl dağıldığını ve bu moleküllerin hangi yönlerde hareket ettiklerini sayabiliriz. 

Shannon, herhangi bir yerdeki (örneğin bir mesajdaki) bilgiyi birim olarak ölçmek için bir yöntem araştırırken, 

mantık onu Boltzamnn’ınki ile aynı forma sahip bir formüle götürmüştür. 

Shannon’un bir mesajdaki entropisi, bu mesajı deşifre etmeye yarayan binary  digitler (binary digit= ikili sayı sistemi 

(1) ve (o)dan oluşan) veya parçalardır.   Shannon’un entropysi bizleri bilginin değeri hakkında aydınlatmamaktadır, 

ama bu da tabii ki bilginin içeriğine bağlıdır. 

Ancak, bilgi miktarının objektif olarak ölçülmesini sağladığı için bilim ve teknoloji alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  Her türlü modern iletişim aracının dizaynında, cep telefonlarından modemlere, discplayerlara kadar 

üretilen çeşitli nesnelerde   Shannon entropysi esas alınmıştır. 

Termodinamik entropy ve Shannon entropysi konsept olarak eşdeğerdir. 

Boltzmann entropysi ile sayılan aranjmanlar  herhangi bir bilgi aranjmanını gerçekleştirebilmek için ne 

kadar  Shannon bilgisi kullanılması gerektiğini  yansıtmaktadır.  Ancak, her iki entropynin de   farklılıkları vardır. 

Birincisi;  bir kimyager veya soğutma mühendisinin kullandığı termodinamik entropyi  ifade etmek için enerji birimi 

ısıya bölünür.  Ancak, Shannon entropysini kullanan bir iletişim mühendisi için bu entropy bit/parçalar halindedir ve 

en önemlisi boyutsuzdur.  Aradaki fark, tamamen bir dönüştürme meselesidir. 

Common units (ortak birimlere) indirgendiği zaman bile iki entropynin tipik değerleri magnitude/büyüklük  olarak 

büyük farklılıklar göstermektedir. 

Bir gigabyte lık data yüklü bir silikon mikro chipinin Shannon entropisi 1010    bittir    ( bir byte sekiz bittir)  . 

Bu rakam oda ısısında 1023  olan chipin termodinamik entropisinden muazzam denecek derecede daha küçüktür. 

Bu farklılığın oluş nedeni entropilerin farklı serbestlik derecelerine   göre hesaplanmasıdır. 

Bir serbestlik derecesi değişebilir bir miktardır, örneğin bir parçacığın lokasyonunu (yerini) belli eden bir koordinat 

veya velocity’nin/hızın  bir bileşeni gibi. 

Chipteki Shannon entropisi, sadece silikon kristalinin içinde bulunan her bir minicik  transistörün genel hali ile 

ilgilidir, transistörde açık veya kapalıdır,  o her zaman 0 veya 1’dir  (single binary degree of freedom)dır Single 

binary, serbestlik derecesidir. 

Termodinamik entropi ise tam bunun zıttıdır  ve transistörü meydana getiren milyarlarca atom ile onların 

elektronlarının durumlarına bağımlıdır. 

Minyatürleştirme hadisesi, bizleri her atomun bir bit bilgiyi depolayacağı günlere yaklaştırmaktadır.   Mikrochipin 

durumunu anlatmakta çok yararlı olan Shannon entropisi,  büyüklük / magnitude  olarak aynı maddenin 
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termodinamik entropisine çok yaklaşmaktadır.  Aynı serbestlik  derecelerine göre entropiler hesaplandığında eşit 

oldukları görülür. 

Serbestlik  derecelerinin son noktası nedir?   Sonuçta atomlar, elektronlar  ve çekirdeklerden oluşur,  çekirdekler de 

protonlar ve nötronların kümelenmesinden oluşur  ve bunlar da quarklardan meydana gelir. 

Bugün pek çok fizikçi  electronları ve quarkları  süpersicimlerin  uyarımları olarak dikkâte alır ve bunları en temel 

bağımsız oluşlar olarak hipotize ederler. 

Ancak, bir asırdır fizikte iyiden kötüye doğru yaşanan bazı oluşlar bizleri dogmatik olmamamız konusunda 

uyarmaktadır.  Evrenimizde bugünün fiziğinin hayal ettiğinden çok daha fazla yapı seviyeleri yapılar bulunmaktadır. 

İnsan, kütlenin bir bölümündeki maksimum bilgi kapasitesini veya buna eşdeğer olarak onun gerçek termodinamik 

entropisini hesaplayamaz.  Bu hesabı yapabilmek için kütlenin bütün bileşenlerini bilmek veya en derindeki seviyenin 

yapısını bilmek lazımdır. Ben bu en derindeki seviyeye ‘’X’’ seviyesi diyeceğim. ( Bu belirsizlik araba motorları 

gibi  pratik termodinamiği analiz ederken bir problem yaratmaz, çünkü atomların içindeki quarklar dikkâte 

alınmayabilir- çünkü motorun en kötü durumunda bile onlarda bir değişme olmaz.) 

Minyatürleştirme konusundaki baş döndürücü gelişmeler ile insan,  rahatlıkla quarkların bilgi depolayacakları 

konusunda derin düşüncelere dalabilir,  belki de her parçada bir bit olabilir. 

O zaman bizim bir santimetre küpümüzün içine ne kadar bilgi sığacaktır? 

Ayrıca, biz süpersicimleri kullanarak/gücünden yararlanarak veya daha derinlerde şu anda hayal bile edemediğimiz 

seviyelerde ne kadar bilgi depolayabiliriz? 

Enteresandır ki,  yerçekimi fiziğinde  son otuz yıldaki gelişmeler bu anlaşılması güç sorulara çok açık cevaplar 

vermiştir. 

Kara Delik Termodinamiği 

Bu gelişmelerde merkezdeki oyuncu kara deliktir.  Kara delikler genel izafiyetin, Albert Einstein’ın 1915 teki 

geometrik çekim teorisinin bir sonucudur. 

Bu teoriye göre  çekim uzay zamanın kıvrılmasından kaynaklanmaktadır ve de cisimleri sanki bir kuvvet tarafından 

çekiliyormuş gibi hareket ettirmektedir. Diğer yandan kıvrılma da matter/kütle ve enerjiden kaynaklanmaktadır. 

Einstein’ın denklemlerine göre belirli bir derecede ve yeterli yoğunluktaki bir kütle veya enerji  uzay zamanı o denli 

güçlü kıvıracaktır ki sonunda bir kara delik meydana getirecektir. 

İzafiyet kanunları en azından fiziğin klasik tanımı çerçevesinde (kuantum olmayan tanım) kara deliğin içine giren 

herhangi bir şeyin dışarı çıkmasını kesinlikle yasaklamıştır .  Geri dönüşü olmayan noktaya (The point of no return) 

kara deliğin olay ufku denir ve çok çok önemli bir noktadır.   En basit şekli ile bu ufuk bir küredir ve yüzey alanı 

kütle ağırlığı  daha fazla olan kara delikler için daha geniştir. 

Kara deliğin içinde ne olduğunu tespit etmek imkansızdır. Hiçbir detaylı bilgi ufuktan geçip dış dünyaya 

kaçamaz.  Ancak,  ebediyen bir kara deliğe dönüşen bir kütle/matter bazı izlerde bırakır.  Kütlenin enerjisi (biz 
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herhangi bir kütlenin enerjisini Einstein’ın E=mc2 formülüne göre tespit ediyoruz) sürekli olarak  kara deliğin 

kütlesinde bir increment****in içinden yansıtılır. 

Şayet, nesne deliğin etrafında dönerken yakalandı ise  onun açısal momentumu kara deliğin angular momentumuna 

eklenir (veya birleşir). 

Kara deliğin hem kütlesi hem de açısal momentumu deliğin etrafındaki uzay zamana yaptıkları etki ile ölçülür. 

Bu şekilde  Law of conservation of energy (enerjinin korunum ilkesi) ve açısal momentum  kanunlarının doğruluğu 

kara delikler tarafından da teyit edilir. 

Ancak, görünüşe göre bir başka temel kanun, termodinamiğin ikinci kanunu ihlal edilmektedir. 

Termodinamiğin ikinci kanunu tabiatta ki proseslerin/işlem ve olayların çoğunun geri dönüşü olmadığını özetler. 

Şöyle ki  bir  çay fincanı masadan aşağı düşer ve dağılır, ancak hiç kimse parçaların kendiliğinden bir araya toplanıp 

yeniden birleşerek  çay fincanının yeniden oluşturduğunu görmemiştir.  Termodinamiğin ikinci kanunu bu şekilde 

inverse prosesleri/tersine işlemleri yasaklar. 

Bu kanuna göre izole edilmiş fiziksel bir sistemin entropisi hiç bir şekilde azalamaz. En iyi şekilde entropi sabit kalır 

ve genelliklede artış gösterir. 

Bu kanun fiziksel kimya (physical chemistry) ve mühendisliğin  merkezidir ve de  fiziğin dışında, ancak fizik 

üzerinde büyük etkisi olan bir fizik kanundur (fizik kanun olduğu tartışmalı bile olsa). 

İlk olarak Wheeler tarafından üzerinde durulduğu gibi   bir nesne kara deliğin içinde kaybolduğu zaman onun 

entropisi tamamen yok olur, böylece termodinamiğin ikinci kanunda geçersiz olur. 

Bu bilmeceyi çözebilmek için ilk ipucu 1970 yılında ortaya çıktı. O dönemde Demetrious Christodoulou (Princeton 

Üniversitesinde Wheeler’ın yüksek lisans öğrencisi idi)  ve  Cambridge Üniversitesinden Stephen W. Hawking 

birbirlerinden bağımsız olarak çeşitli proseslerde (matematiksel işlemlerle) örneğin kara delik birleşmelerinde olduğu 

gibi olay ufuklarında hiç bir şekilde bir azalma olmadığını ispatladılar. 

Entropinin artması ile ilgili olarak yapılan analoji benim 1972 yılında şu öneriyi getirmeme neden oldu ‘’Kara deliğin 

entropisi onun ufku ile orantılıdır). (Bkz.bir sonraki sayfadaki çizim) . 

Benim düşünceme göre kara deliğin içine bir nesne/matter düştüğü zaman  kara deliğin entropisindeki artış her zaman 

bu nesnenin kaybettiği entropiyi tamamlar, hatta gereğinden fazla tamamlar. Daha genel olarak  kara delik 

entropilerinin toplamı ve de kara deliklerin dışındaki entropiler azalamaz.  Kısaca bu genelleştirilmiş ikinci kanundur. 

Söz edilen bu genelleştirilmiş ikinci kanun  çok sıkı, ancak tamamen teorik testlerden geçmiştir.   Bir yıldız  kara 

delik oluşturmak üzere çöktüğü zaman, kara deliğin entropisi yıldızın entropisinin çok çok üzerindedir. 

1974 yılında Hawking  kara deliğin spontane olarak termal radyasyon yaydığını bir quantum prosesi/işlemi  yoluyla 

(Hawking Radyasyonu olarak bilinen işlem) uygulamalı olarak göstermiştir. (Bkz. ‘’The Quantum Mechanics of 

Black Holes’’, Stephen Hawking, Scientific American, January 1977) 



 
303 

 

Bu fenomen karşısında Christodoulou-Hawking teoremi geçersiz kalmaktadır (kara deliğin kütlesi ve de buna bağlı 

olarak ufuk alanı azalmaktadır).   Ancak,  Genelleştirilmiş İkinci Kanun bununla uyumludur:  yayılan radyasyonun 

entropisi kara deliğin decrementi içindeki  entropiyi tamamlamaktan çok daha fazlasını yapar, böylece 

genelleştirilmiş ikinci kanun muhafaza edilmiş olur. 

1986 yılında Syracuse Üniversitesinden Rafael D. Sorkin ufuğun işlevini kullanarak  kara deliğin içindeki bilgiyi 

bloke ederek dışarıdaki olayları etkilemesini engellemiştir.  Böylece genelleştirilmiş ikinci kanun (veya ona çok 

benzeyen başka bir şey) kara deliklerin geçirdiği inandırıcı proses aşamaları için çok geçerlidir. 

Onu argümanı şu olayı çok netleştirir:    Genelleştirilmiş  İkinci Kanuna giren bir entropy ‘’X ‘’ seviyesine inene 

kadar hesaplanabilir. 

Hawking’in radyasyon prensibi onun kara delik entropisi ile ufuk entropisi arasındaki sabit değeri belirlemesini 

sağlamıştır. 

Planck alanına göre (Planck uzunluğu  10-33   santimetre kadardır ve yerçekimi ve quantum mekaniği ile ilgili en 

temel ölçüdür. 

Planck alanı ise bu uzunluğun karesidir)ölçülen  ufuk alanının dörtte biri  kara deliğin entropisidir. 

Termodinamik olarak bile bu çok büyük bir entropi miktarıdır. 

Bir santimetre çapındaki bir kara deliğin entropisi 1066 bit tir, ki bu  tek kenarı 10 milyar kilometre olan bir küp 

suyun entropisine eşittir. 

Hologram olarak Dünya 

Genelleştirilmiş ikinci kanun, bizim izole edilmiş herhangi bir fizik sisteme sınırlar koymamıza izin vermektedir.  Bu 

sınırlar ‘’X’’ seviyesine kadar olan bütün seviyelerdeki yapılardaki bilgiyi kapsar. 

1980’ de ben bu sınırların birincisi üzerinde (evrensel entropy sınırı olarak tanımlanmaktadır) çalışmaya başladım. Bu 

sınır,  ebadı belirlenmiş bir kütlenin ne kadar entropi taşıyabileceğini belirler. 

Bununla ilişkili holografik sınır   fikri, Stanford Üniversitesi’nden Leonard Süsskind tarafından ortaya atılmıştır.  Bu 

sınır da uzayda belirli bir hacim kaplayan matter/(madde) ve enerjinin ne kadar entropi taşıyacağını belirler. 

Holografik sınır ile ilgili çalışmasında Susskind, kara delik olmayan, ancak küre şeklinde,  izole edilmiş  ve ‘’A’’ 

olarak tanımlanan, kapalı  bir alanın içinde yerleşik olan bir kütleyi incelemiştir. 

Şayet kütle çöküp bir kara delik haline dönüşürse, ufuk alanı  ‘’A’’ dan daha küçük olacaktır.  Dolayısıyla, kara 

deliğin entropisi A/4’ ten daha kÜçüktür. 

Genelleştirmiş İkinci Kanuna göre, sistemin entropisi azalamaz, bu yüzden kütlenin orijinal entropisi A/4 ‘ten  daha 

büyük olamaz. 

Sonuç olarak  A alanı ile sınırlanmış ve izole edilmiş bir fiziki sistemin entropisi A/4’ten  daha küçük olacaktır. 

Peki, kütle aniden ve kendiliğinden çökmezse ne olacak?   Ben, 2000 yılında küçücük bir  kara deliğin bütün 

sistemi  bir  kara  deliğe  dönüştüreceğini belirttim ve  bu söylem de Susskind’in argümanından çok farklı 

değildi.   Dolayısıyla, sınır,  sistemlerin  ana yapısından veya X seviyesinin özelliklerinden bağımsızdır.  O sadece 

Genelleştirilmiş İkinci Kanuna bağlıdır. 
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Biz, şimdi bilgi depolanmasının maksimum limitleri hakkındaki soruları cevaplandırabiliriz. 

Prensip olarak bir santimetreyi ölçen bir alet,1066 bite kadar tutabilir. Bu hayal edilmesi güç, şaşırtıcı bir miktardır. 

Gördüğümüz evrende en azından 10100  bit lik bir entropi vardır. Prensip olarak bu miktar, çapı bir ışık yılının onda 

biri olan bir kürenin içine yerleştirilebilir.   Evrenin entropisini hesaplamak zor bir problemdir ve çok daha büyük 

sayılar, hatta, evrenin kendisi kadar büyüklükte bir küreye gereksinme gösterecek kadar büyük sayılarında ortaya 

çıkması mümkündür. 

Ancak, esas şaşırtıcı olan, holografik sınırın başka  bir özelliğidir. 

Kısaca söylemek gerekirse, olabilecek maksimum entropi hacim yerine sınırlayıcı alana bağlıdır.  Bir an bilgisayarın 

hafıza chiplerini büyük bir yığın haline getirdiğimizi düşünelim.  Transistörlerin sayısı, toplam data depolama 

kapasitesi bu yığının hacmi ile orantılı olarak yükselir. 

Aynı şekilde bütün chiplerin toplam termodinamik entropisi de yükseliş gösterir.  Dikkâti çeken bir diğer nokta da 

teorik olarak, yığının kapladığı boşluğun bilgi kapasitesi, sadece yüzey alanına bağlı olarak yükseliş göstermektedir. 

Hacim, yüzey alanından daha hızlı yükseldiği için belli bir noktaya gelince chiplerin tamamının entropisi holografik 

sınırı aşacaktır. 

Bu durumda ya Genelleştirilmiş İkinci Kanunun veya bizim entropi ile ilgili sağduyulu fikirlerimizin geçersiz olması 

gerekir. 

Gerçekte geçersiz olacak yığının kendisidir, çünkü daha bloke olacağı noktayı bulmadan kendi çekiminin altında 

çökecek ve bir kara delik oluşturacaktır. Bu aşamadan sonra ilave edilecek her chip, kara deliğin kütlesini ve yüzey 

alanını  Genelleştirilmiş İkinci Kanunu koruyacak şekilde arttıracaktır. 

Bu sürpriz sonuç, yani enformasyon kapasitesinin yüzey alanına bağımlı olmasının son derece doğal bir anlatımı 

vardır. Bu doğal anlatım, ancak holografik prensip doğru ise geçerlidir. Bilindiği üzere holografik prensip 1993 

yılında Hollanda/Utrecht Üniversitesinden Nobel ödüllü Prof. Gerard’t Hooft tarafından ortaya atılmış ve Susskind 

tarafından geliştirilmiştir. 

Günlük yaşamda bilinen hologram, çok özel  bir fotoğraftır ve eğer doğru bir şekilde aydınlatılırsa fotoğrafı çekilmiş 

nesne her ne ise onun Üç boyutlu bir görüntüsünü verir.   Bu Üç Boyutlu görüntüyü tanımlayan/tarif  ve tasvir eden 

bütün bilgi, iki boyutlu bir film parçasının üzerindeki açık ve koyu renkli desenlerin  üzerine kodlanmıştır  ve yeniden 

bir biçim, şekil  almaya hazır şekildedir. 

Holografik prensibin son derece kesin olarak söylediği  bir şey vardır. Holografik sistem der ki: ‘’ Bu görsel büyüde 

uygulanan düşünce Üç boyutlu bir yer kaplayan her türlü sistemi fiziksel olarak tasvir etmek ve tanımlamak için 

uygulanabilir.’’  Bu prensibin önerisine göre başka bir fizik teorisi sadece  iki boyutlu bölgenin sınırının üzerinde 

tanımlanmasına rağmen Üç Boyutlu fiziği tasvir edebilir.   Şayet Üç Boyutlu bir sistem sadece onun İki Boyutlu sınırı 

üzerinde çalışan bir fizik  teorisi ile tanımlanabiliyorsa, o zaman sistemdeki bilginin sınırdaki tanımlanmayı 

geçmeyeceği düşünülür. 

Sınırı üzerine resmedilmiş bir Evren  

Biz holografik prensibi bütün evrene uygulayabilir miyiz?    Esas evren Dört Boyutlu bir sistemdir,  hacmi vardır  ve 

zamanla genişlemektedir.   Şayet bizim evrenimizin fiziği holografi ise, o zaman alternatif  bir takım fizik kanunları 

olacaktır ve bu kanunlar bir yerlerde uzay zamanın Üç Boyutlu sınırı üzerinde çalışacaklardır  ve de bu bizim 

bildiğimiz Dört Boyutlu fiziğe eş değer olacaktır. 
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Şu anda henüz bu şekilde çalışan bir Üç boyutlu teori bilmiyoruz.  Gerçekte evrenin sınırı olarak hangi yüzeyi 

kullanmamız gerekir?   Bu fikirleri gerçekleştirebilmek için  atılacak bir ileri adım ise  evrenimizden daha basit 

modelleri incelemek olacaktır. 

Holografik prensiple ilgili somut örnekler  anti-de Sitter uzay zamanlarını içermektedir.  Orijinal de Sitter uzay 

zamanı ve  kozmolojik sabit (cosmological constant) olarak bilinen   repulsive force (itici kuvvet)  ile birlikte ilk defa 

Hollandalı astronom Willem de Sitter tarafından 1917 yılında  Einstein’ın denklemlerine bir çözüm olması amacı ile 

elde edilmiştir. 

De Sitter’in uzay zamanı boştur, gittikçe ivmesi artan bir şekilde  genişlemektedir ve çok yüksek bir simetrisi 

vardır.   1997 yılında uzaktaki süpernova patlamalarını inceleyen astronomlar, evrenimizin ivmesi gittikçe artan bir 

şekilde genişlediğini ve gelecekte büyük bir ihtimalle git gide de Sitter uzay zamanı gibi olacağı sonucuna 

varmışlardır. 

Şimdi, şayet Einstein’ın denklemlerindeki  repulsion attraction= itici güç çekim gücüne döndüyse; de Sitter’in 

çözümü anti-de Sitter uzay zamanı şekline döner ve eşdeğer bir şekilde aynı simetriye sahiptir. 

Holografik konsept için daha da önemli olan nokta ise bu uzay zamanın bir sınırı vardır, bu sınır ‘’sonsuzda’’ 

konumlanmıştır ve bizim gündelik uzay zamanımıza çok benzemektedir. 

Teorisyenler Anti-de-Sitter uzay zamanını kullanarak  holografik presibin çalışmasına somut bir 

örnek  yapmışlardır.  Buna göre  anti-de-Sitter uzay zamanı içinde fonksiyonel olan ve superstring (süpersicim) 

teorisi ile tanımlanan bir evren bu uzay zamanın sınırında fonksiyonel olan bir kuantum alanı teorisine eşdeğerdir. 

(Yukarıdaki kutuya bakınız) 

Böylece, bir anti-deiSitter evreninde ki süperstring (süpersicim)  teorisi evrenin sınırına resmedilmiştir. 

1997’ de Harvard Üniversitesinde olan Juan Maldacena o zaman ilk defa Beş Boyutlu anti-de-Sitter vakası için böyle 

bir ilişki olduğunu düşündü. Daha sonra Princeton, İleri Çalışmalar Enstitüsüne mensup Edward Witten ve gene aynı 

üniversitede Steven S. Gubser, Igor R. Klebanov ve Alexander M. Polyakov tarafından teyit edildi.  Bu holografik 

iletişimin örnekleri şimdi çok değişik  boyutlara sahip uzay zamanlar içinde bilinmektedir. 

Bu sonuç göstermektedir ki,  çok farklı görünen iki teori aynı boyutun uzay boşluğunda çalışmasalar dahi birbirinin 

eşdeğeridir. 

Bu evrenlerin herhangi birinde yaşayan mahluklar, kendilerinin hangi evrende yaşadıklarını 

bilemeyeceklerdir;    string teori süpersicim tarafından tanımlanan Beş Boyutlu bir evrende mi  yoksa  nokta 

parçacıkların kuantum alan teorisi ile tanımlanan  Dört Boyutlu bir evrende mi yaşadıklarını tesbit 

edemeyeceklerdir.   (Tabii ki, onların beyin yapıları kendilerine ‘’sağduyu’’ ya dayalı bir önyargı verecektir.  Bu ön 

yargıya göre de tanımlardan birisi geçerli olarak kabul edilecektir, tıpkı beyinlerimizin evrenimizin Üç Boyutlu 

olduğuna dair yaptığı bir algılama da olduğu gibi. 

Holografik eşitlik  Dört  Boyutlu uzay zamanda zor bir hesap işlemine yol açar, çünkü kuark ve gluonların 

davranışları ve bunların birbirleri ile değiştirilmeleri (alışverişleri) söz konusudur.  Ancak, çok simetrik olan  Beş 

Boyutlu anti-de-Sitter uzay zamanda  bu hesap daha kolaydır. 

Bu eşdeğerlilik diğer taraftan da çalışır.   Witten göstermiştir ki, anti-De-Sitter uzay zamandaki bir kara delik 

alternatif fizikte sınırlayan uzay zamanda üzerinde bulunan kızgın radyasyona eşdeğerdir. 
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Deliğin entropisi –son derece derin ve esrarengiz bir konu-  radyasyonun entropisine eşittir ve bu çok normaldir. 

Genişleyen Evren  

Yüksek oranda simetrik ve boş olan Beş Boyutlu anti-de Sitter evreni Dört Boyutlu olan, matter, radyasyon,ve  pek 

çok  zarar verici şiddetli  olayla dolu olan   bizim evrenimize benzemez. 

Biz kendi evrenimizi içinde matter/madde ve uniform/düzgün bir şekilde dağılmış radyasyonu olan bir evren gibi 

düşünsek de sonuçta gene bir anti-de-Sitter evreni elde edemeyiz ve de daha çok ‘’Friedmann-Robertson-Walker’’ 

evreni elde ederiz. 

Bugün pek çok kozmolojist evrenimizin bir Friedmann-Robertson-Walker evrenine benzediği konusunda fikir 

birliğine varmıştır, yani sonsuzdur, sınırı yoktur ve sonsuza kadar genişlemeye devam edecektir. 

Böyle bir evren holografik prensip veya holografik sınırla uyumlu mudur? 

Susskind’in  çökerek kara deliğe dönüşümle ilgili argümanı burada bize yardımcı olamaz. Aslında, kara deliklerden 

ortaya çıkarılan holografik sınırın düzenli bir şekilde genişleyen evrende kırılması gerekir. 

Matter/madde ve radyasyonla dolu olan bir bölgenin entropisi gerçekten onun hacmine orantılıdır. Dolayısıyla, yeteri 

kadar geniş bir bölge holografik sınırı geçersiz kılacaktır. 

1999 yılında o zaman Stanford Üniversitesinde olan Rafael Bousso, modifiye edilmiş bir holografi sınır önermiş ve o 

günden beri bunun daha evvel tartıştığımız sınırların uygulanamadığı yerlerde bile uygulandığı görülmüştür. 

Bousso’nun formülü herhangi bir İki Boyutlu yüzeyle başlar, bu yüzey bir küre gibi kapanabilir veya bir sayfa gibi 

açılabilir.  Burada yüzeyin tek kenarından aynı anda ve dikey olarak fışkıran ışık huzmeleri hayal edilir. 

Yani talep edilen tek şey, başlangıç için aynı noktaya gelen  hayali şık huzmeleridir.  Örneğin, küre şeklinde bir deniz 

kabuğunun iç yüzeyinden  yayılan ışık  bu gereksinmeyi karşılar.  Daha sonra bu hayali ışık huzmelerinin kesişmeye 

başladıkları noktaya  kadar içinden/arasından geçtikleri  matter/madde ve radyasyonun entropisinin ne olduğu 

düşünülür. 

Bousso’nun düşüncesine göre bu entropi esas ana yüzeyin temsil ettiği entropiden daha fazla olamaz (Planck alanı 

birimine göre ölçüldüğü zaman ilk alanın dörtte bir kadar).Bu entropi hesaplaması, holografik sınırda kullanılan 

entropi hesap metodundan daha farklıdır. 

Bousso’nun sınırı bir yerdeki belli bir zamandaki  entropiyi belirtmez, onun belirttiği değişik zamanlardaki ve 

yüzeyden fışkıran ışıkla ‘’aydınlanan’’ yerlerdeki entropidir. 

Bousso’nun sınırı kendi içine diğer entropi sınırlarını da dahil eder, ancak onların kısıtlamalarından uzak durur. 

Hem evrensel entropi hem de Gerard‘t Hooft-Susskind  formundaki holografik sınıra  Bousson’un holografik 

sınırından ulaşılabilir.  Bousson’un sınırı çok hızlı gelişmeyen ve çekim alanı (gravitational field) çok kuvvetli 

olmayan herhangi bir izole sistem için de geçerlidir. 

Şayet bu şartlar aşılırsa -aynen kara deliği içinde çöken bir matter/(madde)  küresinde olduğu gibi- o zaman bu 

sınırlar sonunda geçersiz olur, ancak Bousson’un sınırı geçerliliğini korur.   Bousso göstermiştir ki, onun stratejisi İki 

Boyutlu yüzeylerin (üzerlerinde dünyanın hologramlarının kurulabileceği)  yerlerini tespit etmek içinde kullanılabilir. 
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Bir Devrimin İşaretleri   

Araştırmacalar daha pek çok entropi sınırı önermişlerdir. Holografik motif üzerindeki varyasyonların hızla artması 

göstermektedir ki, bu konu henüz bir fizik kanun olma statüsüne erişmemiştir.  Ancak, holografik düşünce şekli tam 

olarak anlaşılmamasına rağmen, burada kalacaktır.  Aynı zamanda onunla birlikte elli yıldır geçerli olan alan 

teorisinin fiziğin tek ve temel lisanı olduğu görüşünden de vazgeçilmesi gerektiği idrak edilmiştir. 

Alanlar, örneğin elektromanyetik alanlar bir noktadan diğerine değişim gösterir ve böylece sonsuz serbestlik 

dereceleri tanımlarlar. 

Holografi,sınırlanmış bir alan içinde mevcut  serbestlik derecelerini  sonlu bir sayıya indirger  (finite number). 

Sonsuzluğu ile birlikte alan teorisi en son oluş  değildir.  Bundan da öte sonsuz eğitilebilse bile, yüzey alandaki 

bilginin esrarengiz bağımlılığı mutlaka bir şekilde  yerleşik, kalıcı olmalıdır.Holografi daha iyi bir teoriye rehber 

olabilir.  Temel teori nedir? 

Holografiye bağlı olarak gelişen düşünceler zinciri bazı kişilere değişik öneriler getirmiştir. Bunlardan en belirgin 

olanı  Waterloo’daki Perimeter Institute for Theoretical Physics mensubu  Lee Smolin’e ait olandır.   Buna göre en 

son gelinen noktadaki teori  alanlarla ilgilenmemeli, hatta uzay zamanla da ilgilenmemeli, ama fiziksel işlemler 

arasındaki bilgi alışverişi ile ilgilenmelidir.   Şayet bu yapılırsa,  dünyanın yapıldığı maddenin bilgi olduğu şeklindeki 

vizyon/görüş kendisine sağlıklı bir kılıf  bulacaktır. 

JACOB D: BEKENSTEIN kara delik termodinamiğinin temeline ve bilgi ile çekimin (gravitation) diğer yönlerine 

değerli katkılarda bulunmuştur. 

Kendisi Kudüs İbrani Üniversitesinde  Teorik Fizik Profesörü olan bir Polonyalıdır.  Aynı zamanda Israil Bilim ve 

İnsanlık Akademisi üyesidir ve Rothschild ödülünü kazanmıştır. 

Bekenstein bu makaleyi  üç yıl önce kendisinin doktora danışmanı olan John Archibald Wheeler’a ithaf 

etmiştir.  Wheeler, Ludwig Boltzmann’ın Üçüncü jenerasyon talebelerindendir.  Wheeler’ın doktora danışmanı Karl 

Herzfeld ise  Boltzmann’ın talebesi olan Friedrich Hasenöhrl’ün talebesidir 

 

Kalbin Elektrik Sistemi !. 
AylinER 

Aşağıda okuyacağınız kalbin elektrik sistemi ile ilgili açıklama, yazılı ve video 

olarakhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hhw/hhw_electrical.html adresten alınmış ve ingilizceden 

türkçeye çevrilmiştir: 

Kalp sürekli olarak çalışan daha çok pompayı andıran bir kasdır. Kalbin her atışı, kalp içindeki elektrik sinyalllerinin 

faaliyeti ile oluşmaktadır. Bu elektriksel aktiviteyi EKG ya da ECG diye adlandırılan elektrokardiyogram 

kaydetmektedir. 

Her kalp atışı “SA nodu” (sinioatrial nodu) adı verilen kalbin atış hızını düzenleyen doğal bir cihaz gibidir ve bu 

doğal kalp pili kalbin sağ kulakçığının üst kısmında yerleşmiş olan özelleşmiş elektriksel hücre demetidir. Bu 

hücreler, kalp kaslarını ritmik olarak kasılmaları için harekete geçiren elektrik uyarılarını başlatırlar. 

Kalbin atış hızını ayarlayan cihaz olarak da adlandırılan SA nodu, elektrik uyarıları üreten kısımdır. Bu uyarılar, 

kalbe yayılır ve kalpteki dört odacığın da doğru bir zamanlama ile büzülmesini sağlar. Yani, kalpteki sağ atriyum-

http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hhw/hhw_electrical.html
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kulakçık kan ile dolduğunda, elektrik sinyali sağ ve sol atriyumdaki tüm hücreler yayılır. Bu elektrik uyarısı kalbin 

diğer tarafına o kadar hızlı gider ki, tüm hücreler bir kerede atıyormuş gibi gözükür. 

Kalp, çok sayıda ateşleme yapmaktadır. Her bir ateşleme özelleşmiş bir elektrik yolundan geçer ve kalbin kasılması 

için belirli bir sıra ya da şekilde kalbin dört odacığının kas duvarını uyarır. Önce üst odacıklar ya da kulakçıklar 

uyarılır. Bunu iki kulakçığın boşalmasını sağlayan küçük bir gecikme izler. Hareket eden akım, kulakçık ve 

karıncıklar arasındaki “AV nodu” (atriyoventriküler yumru) denilen bölgeye ulaştığında biraz yavaşlatılır. 

EKG’de bu P ve Q dalgası aralığında gösterilmektedir. Buradan yayılan sinyaller, “His bundle” diye adlandırlan kalp 

karıncıklarının duvarında yerleşmiş olan dallar ya da liflere doğru yönelirler. EKG’de bu Q dalgası olarak 

gösterilmektedir. 

Buradan da sinyal lifleri sağ ve sol dallar olmak üzere kalbin sağ ve sol karıncıklarının duvarlarındaki lifler olan 

Purkinje liflerine doğru akarlar. Ker iki kalp karıncıklarının duvarlarındaki hücrelere yayılan bu sinyallerle, her iki 

karıncık da tam olarak aynı anda olmasa da kasılırlar. Sağ karıncık sol karıncığa göre çok az bir zaman önce kasılır. 

EKG’de bu durum R dalgası olarak gösterilmektedir. S dalgası da sağ karıncıktaki aktiviteyi göstermektedir. 

Kalbin sağ karıncığındaki kasılmalar, kanı pulmoner kapakçıktan ciğerlere pompalarken, aort kapakcığından tüm 

vücuda göndermektedir. Sinyaller bu şeklide yayıldığında, kalp duvarlarındaki kapakçıklar gevşer ve bir sonraki 

sinyali beklerler. Bu durum EKG’de K dalgası olarak gösterilmektedir. Bu anlatılan süreç, tekrar tekrar devam 

etmektedir. 

**** 

Şimdi yukarıda açıklanan kalbin elektrik sisteminin işleyişi ile ilgili bilgilerden yararlanarak bazı noktaları 

inceleyelim… Kalpteki tüm hücreler, elektrik uyarısı, sinyali üretme kabiliyetine sahip olsa da, kalbin özel bir 

bölümü olan sinoatrial node kısaca SA nodu denilen kalbin sağ kulakçığındaki dokunun aslında kalbin tüm atışından 

sorumlu olduğu bulunmuştur. 

Öyle ki bu özel bölümden tüm kalbe yayılan elektrik sinyaline bir çeşit “kalbin jeneratörü” denilmektedir. Bu tespite 

şöyle ulaşılmıştır; bir kasın çalışması için beyinden ya da omurilikten gelecek bir emre ihtiyaç vardır. Bu emir 

gerçekte sinir sistemi yoluyla iletilen bir elektrik sinyalidir. 

Bilim insanları, kalbin dışarı çıkarıldığında gerekli kanın sağlanması durumunda, tüm sinir bağlantılarından ayrılsa 

bile attığını fark ettiklerinde, kalbin atmaya devam etmesinin kendi içerisindeki bir işleyişten kaynaklanacağını 

düşünürler ve bu olayı keşfederler. 

Ayrıca, yukarıdaki kalbin içersindeki elektrik sistemini okurken ikinci dikkat çekici nokta da; jeneratörden yani 

SA’dan yayılan elektrik dalgası, küçük pompaları uyardıktan sonra bir başka doku düğümü olan AV yumrusunda çok 

kısa bir zaman bekletilir, yavaşlatılır ve ana jeneratör olan AS yumrusunda herhangi bir aksaklık olduğunda “yedek 

jeneratör” olarak AV yumrusu dediğimiz doku devreye girer. (Marshall Cavendish, The Illustrated Encyclopedia of 

The Human Body) 

(http://sprojects.mmi.mcgill.ca/cardiophysio/AnatomySAnode.htm) 

Her kalp hücresi farklı hızla atar ama çoğalıp birleştikçe toplu hareket eden bir doku oluşturur. Bu işleyişin bir üst 

boyutunda da aynı mekanizma söz konusudur ki bu; her ne kadar yukarıda açıklandığı üzere, kalp ayrı bir sistemle de 

çalışabilme kapasitesine sahip olsa da, böbreklerden beyne, atardamarlardan hormonel bezlere kadar iletişim 

içerisinde olduğu her noktada “Tüm Vücud” için gerekli tüm bilgilere sahip olarak hayati sıvıyı pompalayan, “Tüm 

Vücud” bilgisini kendinden açığa çıkarmak sureti ile de vücudda bilginin akışını sağlayan kaynaktır. 

http://sprojects.mmi.mcgill.ca/cardiophysio/AnatomySAnode.htm)
http://sprojects.mmi.mcgill.ca/cardiophysio/AnatomySAnode.htm)
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Hakikatimizi anlama yolunda beyin ve beynin işletim sistemi bizler için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Ancak, 

beynin derinliklerinde yol alırken karşımıza çıkan TEK vücudun çoklu sistemi içindeki bir diğer mekanizma olan 

“kalp” ve onun işletim sistemi de bir o kadar bizlere rehber olacaktır. 

 

Vücudumuzu tanıyalım 
Akciğerlerde 300,000 milyonun üzerinde minik kılcal damar bulunur.Bu damarlar birbirinin peşi sıra dizilseydi 

2,400km uzunluğunda olurdu. 

Her bir böbrekte 1 milyon filtre vardır. 

Dakikada 1.3 litre kan filtrelerler ve günde 1.4 litre sidik ayırırlar. 

 Vücuttaki en büyük organ deridir.Yetişkin bir erkeğin derisi 1.9m2´lik alan kaplamaktadır.Deri düzenli bir şekilde 

kabarıp dökülür.Her insan hayatı boyunca ortalama 18 kg deri dökmektedir.Gözler sahip olduğumuz bilginin 

yaklaşık yüzde 90´ını sağlamaktadır, bu da bizi görsel canlılar yapmaktadır.Gözde odaklanmayı sağlayan 

kaslar günde yaklaşık 100,000 kez hareket eder. 

Bacak kaslarınızın aynı şekilde çalışması için günde 80 km yürümeniz gerekir. 

Tek bir kan hücresinin tüm vücudu dolaşması yalnızca 60 saniye sürer. 

İnsan kemikleri ağırlık kaldırmada taş kadar sağlamdır. Kibrit kutusu büyüklüğünde bir kemik üzerinde 9 

ton taşıyabilir, bu da betonun taşıyabildiğinden 4 kat fazladır. 

Mide asidi çinkoyu eritebilecek kadar güçlüdür, ancak bu asit bize zarar vermez çünkü mide zarındaki 

hücreler o kadar hızlı bir şekilde yenilenir ki asitler mideyi eritemez. 

Bir erkeğin testisleri her gün 10 milyon yeni sperm hücresi üretir, ki bu rakam tüm dünya popülasyonuna 6 

ayda ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Sünnet derisi laboratuarlarda 

yanmış insanları tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.Her bir el ve ayak parmağı tırnağının en dipten en uca 

uzaması 6 ay sürer.  

Uyurken 8 mm uzarsınız. Ertesi gün kalktığınızda ise eski uzunluğunuza dönersiniz. Bunun nedeni kıkırdak 

disklerin, oturduğunuzda ya da ayakta durduğunuzda yerçekimine bağlı olarak sünger gibi sıkışmasıdır. 

30 dakika içerisinde ortalama bir vücut, 2 litre suyu kaynatabilecek kadar ısı üretir. 

 Bir kadının yumurtalıklarında yaklaşık yarım milyon yumurta hücresi bulunmaktadır ancak bunların 

yalnızca 400´ü yeni bir hayat meydana getirebilme fırsatına ulaşabilir.Batıda yaşayan bir insan hayatı 

boyunca ortalama 50 ton yemek ve içevek tüketir, 50,000 litre su içer. 

Beyindeki Ayna: Ayna Nöronlar, Kendini Anlama Ve Otizm 

Araştırması 

(http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071106123725.htm’den çevrilmiştir.)   Çeviren:Esin Tezer 

Yeni araştırma, ayna nöron aktivitesinin yedi yaşında tamamen geliştiğini iddia etmektedir. Bilimadamları, 

insanların yüz ifadelerini okumanın ve onların niyetlerini yorumlamanın beyindeki benzer aktiviteden 

çekilebileceğini belirtiyorlar.  

Size inzâl olan bilgide şu vardır: Allah işaretlerinin inkâr edildiği ve onlar hakkında uygunsuz konuşulduğu 

ortamda oturmayın; başka bir konuya dönülmedikçe! Aksi hâlde kesinlikle siz onların misli (benzeri) olursunuz. 

(Bu uyarıyı “ayna nöronlar” bilimsel bulgusuyla bütünleştirelim. Bu âyet aslında bir MUCİZE’dir ancak 

günümüz bilimsel çalışmalarıyla tespit edilen bir gerçeği 1400 küsur yıl önce vurgulaması nedeniyle. A.H.) Allah 

ikiyüzlüler (münafıklar) ile hakikati inkâr edenleri cehennemde bir araya getirecektir…  

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071106123725.htm'den
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Nisâ Sûresi, Âyet 140  ALLAH İLMİNDEN YANSIMALAR, “B” KAPSAMINDA KURÂN’A BAKIŞ, AHMED 

HULÛSİ  

(http://www.ahmedhulusi.org/kuran) 

“Beyinler çeşitli frekanslara açık alıcı-vericilerdir, tıpkı çeşitli frekanslara açık radyo alıcıları gibi… Dolayısıyla o 

beynin alıcı frekanslarına uygun dalga yayan, hiç tanımadığı kişilerden gelen dalgaları da alırlar farkında bile 

olmadan… Sonra da “aklıma geliverdi”, derler! Nereden?! Burada, konuyu bilen kişilere, “Mirror neurons” – 

“ayna nöronlar” işlevini hatırlatalım… Asırlar öncesinde, “ayna nöronlar” işlevinin insanlardaki açığa çıkışına 

şöyle işaret edilmiştir toplumlar tarafından: “Üzüm üzüme baka baka kararır”! Evet, beraber olduğunuz kişilerin 

veya içinde bulunduğunuz toplumu oluşturan beyinlerin yaydıkları “dalga”lar sizin beyninizde akis bulur ve o 

yönde programlanmaya tâbi tutulursunuz. İyi veya kötü…Rasulullah, kendisine inananlara, çokça “salâvat” 

getirmelerini tavsiye etmiştir. “Kesinlikledir ki Allah ve melekî kuvveleri Nebî’sine yönlenmektedir. Ey iman 

edenler siz de Ona yönlenin ve teslim olun, selâmet bulun” uyarısı işte buna işaret eder. “Allah’’ ismiyle işaret 

edilen, tüm varlığı yaratan hakikatin “nokta”sındaki varlığı; ve O’nun isimlerinin özelliklerinin açığa çıkışı olan 

melekî kuvveler, “nübüvvet” dediğimiz sistemin gerçeklerini, ”sünnetullah”ı okuma hâline yönlendirir O’nu… Siz 

de O’na yönlenerek, O’ndan yayılan bu frekansı alıp, “ayna nöron”larınızın bu “dalga”ları (gelen yayını) 

değerlendirmesi suretiyle selâmete erin”; denmektedir belki de Kurân-ı Kerîmdeki bu âyette! (özden gelen bilginin 

bilinçte açığa çıkması için oluşan işlev = yusallune). İşte bu yüzdendir ki, kişi, ne kadar çok Rasûlullah 

(aleyhisselâm)a yönelir ve O’nu anarsa, salâvat getirirse, o nispette O’nun ruhuyla, bilinciyle bağlantı kurup, o 

yayın kanalından kendisine bilgi akmaya başlar; kapasitesi kadarıyla da bu gelen bilgiyi değerlendirir.Hazreti 

Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)dan gelen “bilgi” ile “sünnetullah”ı daha iyi fark ederek; sistemin 

gerçeklerini idrak etmeye başlar ve yaşamına bu gerçeklere göre yön verir. Bu de geleceğinin selâmet olmasını 

sağlar. Esasen bu olay, sadece O’na mahsus bir olay değildir; bu bir sistemdir!. Bir tür mekânizmadır!. Beynin 

sayısız işlevlerinden biridir.Kişiler, yaşayan veya boyut değiştirmiş kapsamlı ve kuvvetli bilinçlere (ruhaniyet 

sahiplerine) yöneldikleri zaman, o kişiden gelen dalgayı hiç fark etmeden alırlar ve “ayna nöronlar” ile bir şekilde 

değerlendirirler… ‘’  Ahmed HULÛSİ, !YENİLEN 

*OTİZM NEDİR? 

Otizm; üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve 

tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu belirtiler otizmi, Asperger 

sendromu gibi daha hafif seyreden otistik spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır. Otizm, kalıtımsal kökenlidir 

ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır ve OSB’nin kökeninin çoklu gen etkileşimlerinden mi yoksa ender 

görülen mutasyonlardan mı kaynaklandığı çok açık değildir. Nadir vakalarda, doğum sakatlıklarına neden olan 

etmenlerle yakından bağlantılıdır. Diğer görüşlere göre ise çocuklukta yapılan aşılar gibi nedenlertartışmalıdır ve aşı 

kökenli varsayımların ikna edici bilimsel kanıtları yoktur. Yakın dönem araştırmaları otizmin prevalansını 1.000 

kişiye bir ya da iki vaka olarak tahmin eder, aynı araştırmalardaki tahminlere göre OSB yaklaşık 1.000 kişide altı 

vakadır ve erkeklerde rastlanma oranı kadınlara göre 3, 4 kat daha fazladır. Otizm vakalarının sayısı 1980’lerden beri 

oldukça fazla oranda artmıştır. Bunun nedeni kısmen tanı koyma yöntemlerindeki değişikliklerdir, gerçek prevalansın 

artıp artmadığı anlaşılamamıştır. Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi 

anlaşılamamıştır. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk iki yılında belirtileri farkederler. Erken 

davranışsal ya da kavrayışsal müdahaleler çocukların kendine bakabilme yetisi ile sosyal ve iletişimsel yetiler 

kazanmasına yardımcı olabilir. Otizmin çaresi yoktur. Otistik çocukların çok azı erişkin olduktan sonra bağımsız 

yaşamakta, bunlardan bir kısmı bunda başarılı olabilmektedir. Bazılarının otizme bir çare aradığı, diğerlerinin de 

otizmin bir bozukluktan çok bir durum olduğuna inandığı bir otistik kültür ortaya çıkmıştır. (Kaynak: Vikipedi, 

Özgür Ansiklopedi) 

  

Science Daily: (7 Kasım 2007) 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asperger_sendromu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asperger_sendromu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otistik_spektrum_bozuklu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otizmin_kal%C4%B1tsall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mutasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teratoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teratoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C5%9F%C4%B1_(t%C4%B1p)
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otizmin_nedenleri&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otizm_ile_ilgili_tart%C4%B1%C5%9Fmalar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Prevalans
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_beyni
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otizmin_sosyolojik_ve_k%C3%BClt%C3%BCrel_y%C3%B6nleri&action=edit&redlink=1
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Yakın zamandaki bulgular, araştırmacıların insanlar hem bir hareketi yaparken hem de o hareket yapılırken 

seyrettiklerinde aktif olan beyin hücrelerinin yeni bir sınıfı olan Ayna Nöronlar anlayışını hızla genişletmektedir. 

Bazı bilimadamları insanlardaki bir ayna sisteminin taklit etme yeteneğini ve bir lisana sahip olmamız, empati ve 

anlayış göstermemiz için olan sosyal davranışın temelini biçimlendirdiğini düşünmektedirler. O, konuşmanın 

gelişiminde de bir rol oynamış olabilir. Ayna nöronlar; hem bir hayvan davrandığında ve hem de o hayvan aynı 

hareketi  seyrettiğinde ateşleme yapmaları dolayısıyla böyle isimlendirilmişlerdir. Sanki gözlemcinin kendisi 

davranıyormuşcasına ‘’Ayna’’ hareketi olarak düşünülmüşlerdir. 

Geçen birkaç yıl içerisindeki ilerlemeler maymunlarda farklı türlerdeki ayna nöronları yeni bir biçimde tanımlamış ve 

bu ayna nöronların alt kümelerinin inceden inceye nasıl olabileceğini göstermiştir. Bundan başka yeni çalışmalar 

tedaviye yeni yaklaşımlar da ileri sürerek, otizm (içe kapanma) olarak bilinen sosyal iletişim rahatsızlığı olan 

çocukların beyinlerindeki ayna aktivitelerini hem anormal hem de normal olarak karakterize etmiştir. Emory 

Üniversitesi Tıp Okulu’ndan Dr.Mahlon De Long, ‘’Ayna nöronların çalışması alanında ortaya çıkan büyük heyecan; 

davranış, insan gelişimi ve nörogelişimsel hastalıklar hakkında pek çok yeni hipoteze götüren bulguların dolaylı 

anlatımlarından kaynaklanmaktadır. Beynin hareket planlama için sinyalleri aktardığı ve uyguladığı bölgelerdeki sinir 

hücrelerinin bir sınıfı olan Ayna Nöronlar, maymunlardaki el ağız hareketleri çalışmalarının yan ürünü olarak 11 yıl 

önce keşfedilmiştir. Araya giren yıllardakiAyna Nöron araştırması, alanların çeşitli dizilimlerine genişlemiştir ve 

dolaylı anlatımlar, kişi ve zihin teorileri, şizofreni ve inme için olan tedaviler evrimsel gelişmeye neden olarak 

muazzam hale gelmişlerdir. Nörobilimi 2007’de sunulan bulgular; ayna nöronların alt kümelerinin elin erişim 

dahilinde yapılmış, gözlemlenmiş hareketler ve hayvanın kişisel alanı ötesinde olanlar arasında ayırım yaptığını 

göstererek maymunlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmayı dahil etmektedir. 

Tübingen Üniversitesi’nden Dr.Peter Thier, çalışmasında ayna nöronların bir grubunu bir maymun farklı objeleri 

yakaladığında ve maymun aynı objeleri bir insanın yakaladığını seyrettiği zaman elektrodlardan gelen hem yakındaki 

hem de daha uzaktaki tek sinir hücresi aktivitesini kaydederek belirlemiştir. Maymun objeleri aldığı zaman aktif olan 

sinir hücrelerinin aşağı yukarı yarısı kadarı, onu bir kişi öyle yaptığını seyrettiği zaman da belirmiştir.Thier, burslu 

araştırma akademi üyesi Antonio Casile ve Doktora öğrencisi Vittorio Caggiano tarafından desteklenmiş ve Parma 

Üniversitesi’nde Giacomo Rizzolatti’nin laboratuarında onlarla birlikte dikkatle çalışmıştır.Onlar, bu teyit edilen ayna 

nöronların yalnızca ‘ulaşma uzaklığı içerisinde’ olarak tanımlananının, maymun kendi kişisel alanında bir aktiviteyi 

seyrederken de aktif olduğunun farkına varmışlardır. Diğerleri sadece maymunun kavramasının dışında bir yerde 

yapılan hareketlere yanıt vermiştir. Thier ve çalışma arkadaşları, bu öncelikli aktiviteyi 22 sinir hücresinde veya ayna 

nöronların yarısında kaydetmişlerdir. Ayna nöronların diğer yarısı kavrama hareketinin maymuna ne kadar yakın 

olduğuna bağlı olmadığının aktivitesini göstermiştir.  

Bu aşamada fonksiyonel bir rol hâlâ bir tahmin olsa da; Thier ayna nöronlardaki bu yakınlık durumu-belirli 

aktivitenin etrafımızda ne olduğunu gözlemlediğimizde önemli bir rol oynayabileceğini veya diğerlerinin niyetlerini 

anlamak ve ortak davranış için bir dayanak olarak hizmet edebileceğini ileri sürmüştür. Thier, ‘’Bu nöronlar 

gözlemcilerin direkt olarak etkileyebileceği diğerlerinin davranışını veya onun etkileşimde bulunabileceğini 

kodlayabilirler,’’ demiştir. Diğer bulgular da ayna nöron aktivitesinin diğer insanların yüzle ilgili ifadelerini ve 

hareketlerini yorumlamak için bir araç olduğunu göstermiştir fakat o, onların düşünceleri ve niyetlerini deşifre etmek 

için yeterli olmayabilir.Çalışmalar, belirli Elektroensefalogram’lardaki (EEG) veya ‘Mu Ritimleri’ olarak bilinen 

beyin dalga modellerindeki 8-13 hertz frekansı veya her saniyede dalgalanan değişiklikleri gözden geçirmiştir. 

Beynin hareket için ve Sensorimotor Korteks olarak bilinen uyarıcıyı (Stimuli’yi) hissetmesi için bildirdiği 

sinyallerle direkt olarak bağlantılı kısmındaki EEG kayıtlarına dayanan yakın zamandaki bulgular, Mu 

Ritimlerinin tipik olarak beynin Premotor Bölgelerindeki ayna aktivitesi tarafından baskılandırıldıklarına işaret 

etmektedir. Her nasılsa bu, otizmli olan çocuklarda meydana gelmemektedir. Bunun sonucu olarak yeni çalışma; 

yüzü okumak ve diğerlerini anlamanın bu çocukların beyinlerindeki gelişme için alternatif bir strateji olduğunu ileri 
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sürmektedir.California Üniversitesi, San Diego’dan Dr.Jaime Pineda aynı doğrultuda olan iki çalışmayı sürdürerek 

diğer insanların ya dolaylı veyahut lisana-dayalı teorik kavramların hareketlerini ve niyetlerini değerlendirdiğimiz 

yolları destekleyen bir veya iki teoriye olan kanıta katkıda bulunmayı hedeflemiştir.Pineda, ilk önce beyin dalga 

aktivitesinin modellerini incelemek için EEG kayıtlarını kullanarak çeşitli yüz ifadeleri yapan insanların yalnızca göz 

çevresini gösteren fotoğraflarına bakması istenen 23 yetişkinle çalıştı. Üç ayrı denemede deneklerden fotoğraflardaki 

insanların ya duygularını, ya ırkını veyahut da cinsiyetini saptamaları istendi.  

Daha sonraki görevde, denekler üç-panolu resim taslağı şeridine baktılar ve deneklerden dördüncü resim taslağını 

tamamlayan şeridi (ya fiziksel hareketler serisinin sonucu olarak ya da bir objeyle etkileşimde olan bir insanın sonucu 

olarak) seçmeleri istendi. Örneğin hücresinin penceresini ortadan kaldıran bir tutuklunun art arda olan seyrini ve daha 

sonra da yatağına bakmasını; tutuklunun uyurken, esnerken veya bir ip yapmak için yatak çarşafını kullanırken olan 

görüntüsü takip edebilir. Doğru olarak cevap verme, resim taslağı karakterinin gereğine uygun niyetlere veya fiziksel 

objelerin nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamaya bağlıydı. Pineda, çalışmalarını yarısı otizmli olan 7 ila 17 yaş arası 

28 çocukla tekrarladı. Diğer yarı ise tipik, gelişmekte olan çocuklardı. Yetişkinlerle olan çalışmaların kayıtları, ‘Mu’ 

Baskılandırmasıyla veya ayna nöron aktivitesi arasında ve her iki görevin doğruluğu için korelasyon gösterdi. 

Aslına bakılırsa, yüz ifade görevi esnasındaki ‘Mu Ritimlerinin Baskılandırılması’ insanların ifadelerini okumanın 

ve onların niyetlerini yorumlamanın beyinde benzer aktiviteye çekebileceğini ileri sürerek resim taslağıyla olan 

egzersizdeki doğrulukla bağlantılıydı.Tipik olarak gelişen çocuklardan gelen kayıtlar ayna nöron aktivitesinin 7 

yaşından itibaren tamamen geliştiğine işaret ederek, iki görev esnasında da baskılandırmanın benzer modellerini 

gösterdi.  

Aksine, otizmli olan çocuklardan gelen kayıtlar ‘Mu’ Ritimlerinin her iki görev esnasında da artmış olduğunu 

göstermiştir. Artış, ayna nöron sisteminin devreden çıkmış olduğunun bir işaretidir. Oysaki çocuklar görevi hâlâ 

yapabilmekte oldukları için Pineda, ‘’Otizmli olan çocukların yüz ifadelerini anlamak için ve diğer insanların zihinsel 

durumlarını yorumlamak için ayna-nöronsuz dayanaklı kopyalama stratejilerini, bir alternatifi geliştirdiklerini 

varsayıyoruz,’’ demiştir. Pineda, bu dengeleyici stratejilerin artakalan ayna nöron işlevinin engellenmesine 

yolaçtığını ileri sürmektedir. Bu sonuçlar, otizmin tedavilerinin gelişiminde uygulanabilir. Pineda ve onun grubu, bu 

sistemdeki işlevi başarılı bir şekilde tekrar normal hale getirmek için Nöro-Geribilgi akışını kullanmaktadırlar. O da, 

onların ‘Mu’ Baskılandırmasını daha çok tipik gelişmekte olan beynin böyle bir eğitimi takip etmesinin 

karakteristiği olarak görmelerindendir. Pineda, ‘’ Bulgularımız ayna nöronların otizmde yok olmadıkları fikriyle 

tutarlıdır. Onlar aksine uyarıcıya (Stimuli’ye) anormal olarak karşılık verenlerdir ve daha geniş sosyal-idraksal beyin 

devrelerinin içerisinde anormal bir şekilde bütünleşmişlerdir,’’ demiştir. Bu düşünce, Ayna Nöronların uyarıcıya 

(Stimuli’ye) uygun bir şekilde yanıt vermesi için yeniden alınan eğitimin ve normal olarak daha geniş devrelere 

entegrasyon yapmanın otizm’in sosyal semptomlarını azaltabileceğini ifade etmektedir. Pineda, ‘’Beyin aktivitesini 

kaydetmedeki gelişmeler, onu tekrar eden gözle bir hareketi gözlemlemediğimizde bile ayna sistemlerinin aktif 

olduklarını göstererek bulguları mümkün hale getirmiştir,’’ demiştir. 

Cardiff Üniversitesi’nden Dr.Suresh Muthukumaraswamy, ayna sisteminin belirli hareketleri izlediğimizde hatta ayrı 

bir görev üzerinde konsantre olduğumuzda bile aktif hale geldiğini keşfetmiştir. Daha önceki araştırmaya dayanan 

sonuçlar; beyindeki motor sisteminin bir kişi bir hareketin yapıldığını gözlemlediğinde öğrendiğini ve diğerlerinin de 

bu beyin mekanizmaları aracılığıyla taklit etmek için öğrendiğini ileri sürerek aktif olduğunu göstermektedir. 

Muthukumaraswamy, ortalama 29 yaşa sahip 13 yetişkinle çalışarak beyin aktivitesini Magnetosefalografi (MEG) 

aracılığıyla kaydetmiştir. Bu görüntüleme tekniği, sinir hücreleri tarafından yayılan zayıf manyetik alanları 

ölçmektedir ve Muthukumaraswamy aktivitedeki değişiklikleri 275 yerden kaydederek saniyenin her 600’ünde birini 

izleyebilmiştir. 

Muthukumaraswamy, “MEG 20 yıldan fazladır varolsa da; donanım, programlama sistemi ve veriyi analiz etmek için 

kullanılan algoritmalar  daha önceden mümkün olandan çok daha detaylı bir analize izin vermektedir,’’ demiştir. 
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Beyin aktivitesi denekler pasif olarak parmak hareketlerinin art arda sıralanımını, tekrar etmeleri isteneceklerini 

bildikleri hareketleri  izledikçe, oynayan parmakların sayısını topladıkça ve kendilerinin hareketlerin dizilimini 

canlandırdıkça kaydedilmiştir. Bu kayıtlardan gelen sonuçlar, denekler hareket dizilimini yaptıklarında ve onu bir 

başkası yaparken izlediklerinde de benzer aktiviteyi göstermiştir. Buna ilaveten Muthukumaraswamy, deneklerin 

daha sonra yapacaklarını bildikleri hareketleri gözlemlediklerinde ve pasif izlemeyle karşılaştırıldığında kullandıkları 

parmakların sayısını topladıklarında da beynin motor aktivitesini düzenleyen bölgelerinde artan aktivite farketmiştir. 

Muthukumaraswamy, “Bu veri, dikkat belirli motor aktivitesine yöneltilmese bile genellikle pasif gözlemle bağlantılı 

dikkat tarafından insan ayna nöron sistemlerinin aktivitesinin arttırıldığını ileri sürmektedir. Sonuçlarımız  ayna 

sistemin herhangi aynı zamanda meydana gelen bir göreve rağmen aktif kaldığını ve bunun için belki de otomatik bir 

sistem olduğunu ileri sürüyor” demiştir. Muthukumaraswamy, “Normal insanlardaki ayna sisteminin özelliğinin iyi 

bir bilimsel anlayışının önemli olduğunu, çünkü bunun ayna sisteminin normal olarak işlev yapmayabileceği otizm 

gibi olan kliniksel hastalıkları anlamaya yardımcı olabileceğini de” ilave etmiştir. 

EEG kayıtlarına dayanan diğer bulgular, otizmli olan çocuklardaki normal ayna aktivitesinin ilk kanıtını 

sağlamaktadırlar: Otizmli olan çocuklara aşina olan insanlar, tanıdık olmayan insanlar yapmadığı halde beynin ayna 

bölgelerini normal modellerde harekete geçirebilirler. Önceki araştırma ‘Mu Ritimlerinin’ bir denek gözlemlemiş 

olan aktif kişiyle belirlendiğinde bastırılmış olduğunu göstermiştir.Bu çalışmaya dayanarak California Üniversitesi, 

San Diego’dan Dr. Lindsay Oberman; otizmli olan çocukların ayna sistemindeki yanıtının iki farklı faktörünün rolünü 

incelemiştir.Yarısı otizmli olan 26 erkek çocuğunun olduğu bir gruba altı video gösterilmiştir. Üç video sosyal 

etkileşimin değişen seviyelerini temsil eden imajları göstermiştir: İki sıçrayan top, kendilerine bir top atan üç insan ve 

birbirlerine top fırlatan üç insan ve ekranda olmayan izleyici. Videoların diğer seti, deneklere çeşitli düzeylerdeki 

yakınlığı göstermiştir: Ellerini açan ve kapatan yabancılar, aynı el hareketini yapan aile üyeleri ve kendileri de 

aynısını yapan denekler. Başlıktaki 13 elektroddan gelen EEG kayıtları, en büyük ayna nöron aktivitesine işaret 

ederek ‘Mu Aktivitesinin’ en çok denekler kendilerinin videolarını seyrettiklerinde baskılanmış olduğunu 

göstermiştir. Denekler tanıdık insanları videoda seyrettiklerinde ve en azından yabancıları seyrettiklerinde ölçümler 

her iki grup için de kısmen daha düşük bir seviyede olan baskılanmayı göstermiştir. Bu, normal ayna nöron 

aktivitesinin otizmli olan çocuklar yabancıları değil de; aile üyelerini seyrettiklerinde uyandırılmış olduğuna işaret 

etmektedir. Oberman, ‘’Bu nedenle Ayna Nöron sisteminin fonksiyonel olmadığı kısmen doğru olabilir. 

Muhtemelen otizmli olan kişiler, tipik bir çocuğun sisteminin yanıt vermesinden çok daha fazla aktifleştirmeyi 

gerektirmektedir,’’ demiştir.  

Ayna nöron sistemi ‘’benim gibi’’ gören gözlemcinin uyarıcısına(Stimuli’sine) tepki gösterebilir. Eğer durum buysa, 

Oberman ‘’ Bu belirlemeyi muhtemelen karakteristik kişiler gözlemlenen uyarıcıya yanıt olarak bu bölgelerin 

devreye girmesi sonucunda tüm insanlara (hem tanıdık hem tanıdık olmayan) uygulayabilirler. Halbuki, otizm 

spektrumundaki kişiler sadece tanıdık kişileri (kendileri de dahil) gözönünde bulundururlar,’’ demiştir. Oberman, 

otistik çocuklardaki normal ayna nöron aktivitesi için olan bu kanıtın bu durumlardaki ayna sistem işlev 

bozukluğunun tanıdık olmayan insanları, şeyleri ve kişisel anlam belirlemede bir bozulmayı yansıttığına işaret ettiğini 

ileri sürmüştür. Otizm’in karakteristiği olan tanıdık olmayan insanlarla bağlantılı eksikliklerin, işlev bozukluğu olan 

ayna nöron sisteminin bir nedeni veya sonucu olup olmadıkları ise belirsizdir.                                     

 

 

 

 

 



 
314 

 

Kalbi koruyan, sinirleri rahatlatan, kansere karşı 

panzehir olan 7 besin maddesi… 

Kalbi koruyor 

* BADEM: Her gün, bir çay fincanın yarısını dolduracak miktarda, yani 30 gram badem yemeyi ihmal etmeyin. 

Omega-3 asitli yağları açısından oldukça zengin bir besin olan badem, kandaki kötü kolesterol (LDL) oranını yüzde 

4.4 oranında düşürüyor. Badem böylece damar tıkanıklıklarını önleyerek, dolaşım sisteminin düzenli olarak 

çalışmasını sağlıyor; kalbi koruyor. 

Diyabeti önlüyor 

* KAHVE: Günde iki fincan kahve, özellikle orta yaşlardan sonra görülen Parkinson ve Tip-2 diyabete karşı vücudu 

koruyor. Kahvede bulunan kafein maddesi, diyabete yakalanma riskini yüzde 35 azaltıyor. Ayrıca ağrı kesici özelliği 

de bulunuyor. Ancak kahveyi mutlaka kalsiyum deposu olan sütle için. Böylece kafeinin kemikleri zayıflatmasını 

engellemiş olursunuz. 

Sinirleri rahatlatıyor 

* TARÇIN: Her yemekten sonra içinde bir miktar tarçın bulunan bir tatlı yemeyi unutmayın. Tatlı yemek 

istemiyorsanız, küçük bir çay kaşığı dolusu tarçını doğrudan suya ekleyerek içebilirsiniz. Tarçın kan şekerini 

düzenliyor, ayrıca sinir sistemini rahatlatıyor. Öte yandan köri baharatının içinde bulunan Tumerik adlı maddenin 

eklem iltihabını ve romatizmayı önlediğini unutmayın. 

Patatesi haşlayın 

* PATATES: Antioksidanlar yönünden çok zengin. Amerikan Tarım Dairesi’ne göre en yararlı 100 besinler arasında 

17’nci sırada yer alıyor. Akciğer kanseri, diyabet ve kalp krizine karşı koruyor. Ancak patatesi kızartmak yerine, 

yağsız bir şekilde haşladıktan veya fırında pişirdekten sonra yemeyi tercih edin. 

Kaslar için faydalı 

* SEBZE ÇORBASI: Doyurucu ancak kalorisiz bir yiyecek olduğu için özellikle kilo vermek isteyenlerin bir 

numaralı tercihi. Ayrıca, özellike sebze çorbası sodyum bakımından zengin. Bir kase sebze çorbasında 500 miligram 

sodyum bulunuyor. Sodyum, sinir sistemi ve kasların düzenli olarak çalışmasını sağlıyor. Ayrıca vücuttaki sıvı 

miktarının dengesini düzenliyor. Ancak günde 1500 miligramdan fazla sodyum tansiyon ve kalp rahatsızlıkları 

konusunda tam bir ters etki yaratıyor. 

Kansere karşı birebir 

* ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağı kanser riskini azaltıyor. Günde 25 ml. zeytinyağı alanların idrarlarında, hücrelere zarar 

veren ‘8oxodG’adlı maddenin seviyesinin azaldığını ortaya çıkardı. Zeytinyağı kanserin yanısıra iyi kolesterol (HDL) 

oranın artmasını sağlayarak kalbi koruyor. 1 çorba kaşığı zeytin yağında 120 kalori bulunuyor. Bu nedenle günde 6 

çorba kaşığını geçmeyin. 

Kanseri engelliyor 

* ÇAY: Siyah veya yeşil olsun, çayın her türü kanser riskinin azaltılmasında etkili bir rol oynuyor. Çay, kadınlarda 

rahim kanserine yakalanma riskini yüzde 50 azaltıyor. Göğüs kanseri içinse bu oran yüzde 60’a kadar çıkıyor. Çay 

ayrıca Alzheimer ve kalp krizine karşı vücudu koruyor. 

 

Evrenin Şekli Nedir ?.. 
Yazan:   Stephen Battersby (Scientific American Dergisi, 7 Aralık 2006)  

Çeviren: Esin Tezer 

Büyük sorular oldukça, daha da büyük soruların çıkması zor bir durum. Uzay sonsuza kadar mı var? Bazı 

kozmolojistler bundan şüphe etmiyorlar. Sonsuzluğun içine uzanmaktansa; uzay çok daha küçük, idare edilebilir bir 

yer olabilir. Eğer kozmosu uzay gemisiyle geçebilirsek; sonra denizden yerküreyi dolaşan gemiciler gibi kendimizi 

başladığımız yerde bulabiliriz. 
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Dünyadan farklı olsa da, evren yuvarlak olmak zorunda değil. Onun gerçek şekli hâlâ bir muamma. O bir kağıt 

parçası gibi düz müdür? Yoksa eğri midir? Evren, Big Bang’in (Evrenimizin başlangıcı) en başlangıcında 

yerçekiminden dolayı bir düğümle mi bağlıydı? Evren kadar karmaşık olan birşeyin şekli hakkında bile konuşmak 

mantıklı mıdır? 

Cevaba Yakın 

Kozmolojistler yıllarca bir dedektif gibi çalıştıktan sonra, bazı soruların cevaplarına yanıt bulmaya yaklaştılar. 

Nesnelerin şekillerini keşfetmek için yaptıkları bir araştırmada, gözlemlenebilir evrenin sınırını keşfettiler bile ve 

daha da ileri gitmeyi umuyorlar. Sıradan objelerin şeklini hayalinizde canlandırmak kolaydır, çünkü onlara dışarıdan 

bakabilirsiniz. Bir fincanı elinize alabilirsiniz. Onu değişik açılardan görüntüleyebilir, yuvarlaklığını ve yüzeyini 

hissedebilir, tutulacak yerine parmağınızı sokabilirsiniz. Fakat bunu evrenle yapamayız, çünkü biz onun içinde 

sıkışmış bir haldeyiz. Aslında, bazı tanımlamalara göre bütün varolan şey de odur. Bununla birlikte; onun şeklini 

hissetmek için hâlâ bazı yollar var. 

Evren üzerinde çalışmak için ortaya atılan en iyi iddia; evrenin 380,000 yaşındayken atlattığı mikrodalga radyasyon 

şeklinde olması ve bunun sonucunda da evrenin daha az yoğun bir hale gelmiş olmasıdır. Bu kozmik 

mikrodalga  arka planın ilk tamamlanmış haritası (CMB), 1993’te COBE uydusu tarafından yapılmıştır. Daha sonra 

2001’de NASA, Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Araştırması’nı (WMAP), CMB’nin daha hassas ve detaylı 

haritalarını üretmek için başlatmıştır. 

Hem COBE hem de WMAP; mikrodalga uzayın, genç evrenin yoğunluğunda varyasyonu yansıtan daha sıcak ve 

serin lekelerle beneklendiğini ortaya çıkarmıştır. Bu örnek, modern kozmolojik modellere ufak problem haricinde 

düzgün bir şekilde uymaktadır: En geniş derecelerde dalgalanmalar yoktur. Eğer mikrodalga haritayı yeterli derecede 

büyüklükteki piksellere (60 derece civarı veya daha fazlası) yayarsanız, sonrasında ürkütücü bir boşluk oluşur. Geniş 

derecede olan bir varyasyon yoktur bile. 

İstatiksel Olarak Sağlam 

Bu yetersizlik, ilk kez COBE uydusu tarafından görülmüştür. Pek çok kozmolojist, daha kesin ölçümlere sahip 

olduğumuzda bunun ortadan kalkacağını düşünmüştür, fakat bu olmamıştır. WMAP araştırmasının en son çıkan 

sonuçlarında bu çok belirgindir ve istatiksel olarak sağlam gözükmektedir. Ohio, Cleveland’daki Case Western 

Reserve Üniversitesi’nden Glenn Starkman, “Bu, yüzde 99.9 veya daha fazlası” demektedir. Herhangi bir geniş 

modelin eksikliğini açıklamanın bir yolu, eğer evren küçükse olur. Eğer evren kendini bir şekilde sarıp sarmalıyorsa, 

mikrodalga gökyüzünün haritasında evrenin oluşmuş erken halinin bazı parçalarının birkaç kat üssünü sanki aynalar 

koridorundaymışız gibi görebilirdik.  Imperial College Londra’da kozmolog olan Andrew Jaffe, “Eğer buraya 

bakıyorsunuz, oraya da bakıyorsunuz” demektedir. Bu da geniş ölçüde mikrodalga örneklerini 

bulanıklaştırmaktadır. 

Uzayın küçük olabileceğini düşünmek için teorik iyi sebepler var. Yerçekimini birleştirmeye teşebbüs eden bazı 

teoriler ve kuantum mekanik, bizim görebileceğimizden çok daha sıkı halde sarmalanmış olan ekstra boyutları 

önermektedir. Belki de deneyimlediğimiz üç boyut birbirine sarılıdır, yine de gevşek bir şekilde sarılılar ki; bizim 

limitli görüşümüze göre sınırsız gözükmekteler.   

Columbia Üniversitesi’nden Janna Levin, “Diğerleri sınırsız değilken, neden bu üç boyut sınırsız? O, boyutların 

hepsinin de aynı boyutta doğmuş olabileceğini ve üç tanesinin diğerlerinden daha büyük hale geldiğini ileri 

sürmektedir. Süreçte birbirlerine düğümlenmiş olabilirler. 

Fizikçiler evrenin en erken anlarındaki kuantum dalgalanmalarının, uzayı delik deşik eden deliklere ve sürekli 

değişen ” kuantum köpüğüne” çalkalayabilecek kadar kuvvetli olduğundan şüpheleniyorlar. Jaffe,”Evrenin erken 

şeklinin kuantum yolla değişmiş olabileceğine inanıyoruz“, demektedir. 

Karmaşık Uzay 
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Bugünün evreni, bu karmaşık uzaydan veya sadece bir parçasından, belki de donat (yağda kızarmış şekerli, halka 

şeklindeki ortası delik bir çörek) şekilli parçasından, veya daha egzotik olan birşeyden gelişmiş olabilir. Jaffe, küçük 

evrenin gerçekten de WMAP’ın gözlemlerine uyup uymadığını bulmaya çalışan  bir grup kozmologlardan sadece bir 

tanesidir. Uzay-zamanı sarıp sarmalayan yollar üstündeki değişik topolojiler üzerinde çalışıyorlar. 

Topoloji; geometrik detaylara dayanmayan, şeklin  baştan başa olan özellikleriyle ilgilenen bir matematik 

dalıdır. Topolojik terimlerde bir küre,  bir patatesle aynı şeydir; fakat yüzük şeklindeki bir donat farklı bir şeydir, 

çünkü bir halkayı kendi yüzeyi etrafında izlemek, temelde iki farklı yoldur: Bir tanesi halkayı geçerken, bir diğeri 

onun etrafını çevirir. 

Donat topolojisi düşüncesini oluşturmanın bir diğer yolu da, bir kağıt parçasını bir silindir şeklinde kıvırmak ve daha 

sonra da uçlarını arasından bükmek ve hepsini beraber yapıştırmaktır. Bunun nesinin kurnazlık olduğu ise; aynı 

topolojiyi düz bir parça kağıdın üzerinde aynı kenarmışcasına zıt kenarları tanımlayıp nasıl yaratabileceğimizdir. Düz 

kağıt alanını işgal eden daha sonra sanki kağıt katlanmış gibi bir yana doğru  ve bir diğerinde de geriye doğru 

ayrılabilir; veya kağıdın en başına doğru yönünü değiştirebilir ve en dipte tekrar gözükebilir. O sıradan bir halka 

donat gibi kıvrılmamıştır, onun geometrisi farklıdır; fakat aynı şekilde bağlanmıştır, böylece topolojisi birbirinin 

benzeridir. 

Kübik Evren 

Ve siz bunu iki boyutta yapabilirseniz, bu neden üç boyutta da olmasın? Uzayda bir küp çizin, ve  basitçe ispatlayın 

ki;  kübün zıt yüzleri sanki siz onları birbirine yapıştırmışcasına aslında aynı yerdedir. Kübü işgal edene göre, bir 

yüzün arasından geçmek, karşıt yüzün arasından hiçbir yere sapmadan geçmek manasına da gelebilir. Ve görünüşte 

hiçbir kenar olmayacaktır: Eğer kübik bir evrende yaşasanız ve yeteri kadar uzağı da görebilseniz; yalnızca başınızın 

arka tarafını, yani devamlı tekrar olan sonsuzluğu, sınırsızlığı görürsünüz. Küple başlamaya bile ihtiyacınız 

kalmaz. Diğer belirli şekilleri alabilirsiniz. Oniki yüzlü bir şekil diyelim ve zıt yüzlerin birbirinin aynısı olduğu fikrini 

söyleyebilirsiniz. Düğümler katabilirsiniz, böylece başınızın arkasına baktığınızda o, iki taraftan  veya diğer bazı 

açılardan eğrilmiştir. Diğerleri sonluyken, bazı boyutlar sonsuz olabilir. 

Olasılıklar sonsuzdur. Bu hayret verici seçimi bulmanın bir yolu var: Uzayın nasıl eğimli olduğunu bulmak.  Uzay 

çok büyük bir olasılıkla yalnızca, yerçekimini uzay-zaman eğrilmesi olarak anlatan Einstein’ın izafiyet genel 

teorisiyle meydana çıkmış bir şekilde bükülmektedir. Kesinlikle Dünya uzaya bir çukur koymaktadır, bu 

böyle olmasaydı biz düşebilirdik ve diğer gezegenler, yıldızlar ve galaksiler de  düşebilirdi. Yeteri kadar geniş 

olan derecelerde, bu küçük çukurlar önemsiz olurlar ve uzayın muazzam geniş alanı bu üç yoldan birinde 

eğrilebilir. 

Pringles patates cipsi şekilli 

Bu, sıfır eğrilikle  düz olabilir. Fakat genişleyen evrenimizde, uzay yalnızca madde ve enerjinin bütün kritik 

yoğunluğunu taşırsa düzdür. Daha fazla madde ve ekstra yerçekimi, uzaya pozitif bir eğrilik vererek onu 

kubbe şekline döndürür. Kritik yoğunluktan ve boşluktan daha azı; bir eğerin kıvrımı veya Pringles patates 

cipsine benzer bir şekilde aşağı ve yukarı yöne doğru evrenin daha karmaşık yoldan eğrilip çarpılmasına 

sebep olacaktır. Bu, negatif eğriliktir. Astronomlar CMB kullanarak evrenimizin eğriliğini ölçmüşlerdir. 

Mikrodalga sıcak ve soğuk beneklerin en alışagelmiş büyüklüğü; teoride bilinene göre 500,000 ışık yılının biraz 

üzerindedir. Bu demektir ki; onlar, uzayın nasıl büküldüğünü ortaya çıkarmak için kozmik bir yardalık ölçü çubukları 

(yardsticks) olarak kullanılabilirler. Eğrilmiş uzay, bir lens gibi davranır. Pozitif olarak eğrilmiş evren, bu standard 

benekleri mikrodalga gökyüzünde büyütebilir; oysa negatif olarak eğrilmiş olan uzay büzülebilir. Aslında, benekler 

bir derece kadar karşıda belirirler, bu da biraz büyültme veya büzülme olduğu fikrini ileri sürmektedir; düz uzayda ise 

bu, beklenen büyüklüğe yakındır. 

Dokunuşa Vurma 
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Her nasılsa, bir yönde hafif şekilde bir eğim olabilir. Bu yıl Mart ayında çıkan en son haritaya göre, benekler düz 

uzayda görünebileceğinden küçük bir miktar daha büyük gözükebilir; bu da evrenin, kürenin yüzeyindeki gibi pozitif 

bir eğriliğe sahip olduğunu göstermektedir. Eğer bu doğruysa, çok eski zamandan kalma bir soru bütünüyle 

cevaplanacaktır. Evren sonsuza kadar uzanmamaktadır. O bunun yerine, fani olan evreni biçimlendirmek için 

çevresine eğrilmektedir. Tabii ki, hâlâ epeyce büyük olabilir, fakat evrenin yüzeyi gibi sınırlıdır; kapalı fakat sınırları 

olmayan bir kozmostur. 

Fransa’daki Paris Meudon Rasathanesi’nden Jean-Pierre Luminet tarafından yönetilen kozmolojistler grubu, 2003’de 

uzayın böyle bir kozmosun içine sarınıp sarmalanmasının bir yolu olduğunu iddia etmiştir. Kendine özgü topolojiye 

uyan ilk WMAP haritasıyla bana kalırsa doğru olmayan bir şekilde, evrenin bir futbol topu olduğunu keşfettiler. Sanı, 

evrenimizin bir parça eğrilmiş on iki yüzlü bir şekil olabileceğiydi. Bir uzay gemisinde bir tarafda uçarken, bir diğer 

tarafın içinde de kendinizi uçarken bulabilirsiniz. Eğer ne kadar uzağı görebildiğimizin bir limiti yoksa, sıcak ve 

soğuk beneklerin örneklerinin geniş açılardan  tam olarak 120 defa tekrar edildiğini görebiliriz. Her nasılsa, 

futbol topu evren dokunuşu sıkıca tekmelemektedir. 

Imperial Üniversitesi’nden, Jaffe ve Anastasia Niarchou eğrilmiş evrende bazı farklı topolojileri test 

etmekteler.Şimdiye kadar diğerlerine nazaran daha basit dört şekle baktılar: On iki yüzlü şekil, sekiz yüzlü artı 

prizma, on iki yüzlü şekil ve tepesi kesik küp. 

Niarchou’nun PhD projesi, mikrodalga arka planın bu her bir topolojide nasıl görüneceğinin taklidini yapmaktı. 

Bazıları umut verici gözüktü. Niarchou, on iki yüze sahip olan uzayın doğru yönde geniş ölçüde modelleri yok 

ettiğini buldu, ve tepesi kesik olan küp bile gözlemler için uygundu. Acayip bir şekle sahip, 18 köşeli bir kozmosda 

yaşıyor olabilir miyiz? “Ben onun bu şekilde çıkacağını umuyordum“, dedi Niarchou. 

18-köşeli kozmos? 

Fakat, umutları daha detaylı baktığında suya düştü. Dört taklit edilmiş topolojinin veriye uymak için fazla 

beneklenme ürettiği meydana çıktı. Jaffe, “Ne yazık ki, hepsi silindiler” demektedir. 

Bu bir başlangıç, fakat kesinlikle araştırmayı sonlandırmıyor. Ölçülere daha çok uyabilen, pozitif olarak eğrilmiş 

evrendeki sonsuz sayıdaki garip topolojilerin de olasılığı var. Evrenin, yerkürenin bir dilimini benzettiği “lens” 

topololojilerini de içine alıyorlar ve hatta çift-hareket adlandırılan daha egzotik olanları ve bağlantılı-hareket olanları; 

eğri yüzeyli, kötü şekilde büyümüş kristallere benzer olanları çoğaltmaktadır. Onların mikrodalga işaretlerini 

hesaplamak çok zor. Kozmolojistler onları şimdiye kadar  örtbas etmişlerdir. 

Başka bir problem daha var. WMAP’nın eğrilik ölçümü hâlâ çok belirsiz. İstatiksel belirsizlik ayrıca düz veya negatif 

olarak eğrilen uzayla da tutarlıdır. Starkman, “Bunu tavsiye etmeyi bile düşünmüyorum“, demektedir. Bu da açıkça 

bazı garip olasılıklara kapıyı açık bırakmaktadır. 

2004’de Almanya’daki Ulm Üniversitesi’nden Frank Steiner,  negatif şekilde eğer-tipi eğrilmiş uzayda varolabilen 

garip topolojilere baktı. (New Scientist, 17 Nisan 2004, sayfa 12). Bazıları uzun dar, sivri uçlarladır. En basit olanı tek 

yayılan sivri uçlu veya boynuz şeklidir.  Eğer boynuzun dar ucunda yaşamış olsaydık, birşey yukarıda olabilirdi, 

çünkü iki boyut çok küçük olarak yuvarlanabilir. Kendi başınızın arkasını görmek, diğerlerine nazaran kolay olacaktır 

veya daha gerçekçi olursak, kendi galaksimizin görüntülerini ve ona eşlik edenleri yalnızca birkaç milyon ışık yılı 

uzakta görebiliriz. Bu acımasız bir açığa çıkış olabilir. 

 

Hassas Uzay 

Her nasılsa, davulun daha geniş yayılan ucundan görüntü daha sıradan olacaktır, öyleyse bizim gerçekten de 

böylesine hassas bir uzayda yaşadığımız olasılığı doğrudur ve biz bunu belki de henüz farkedememişizdir. Ve bu da 

tek olasılık değildir. Matematikçiler bütün olası olan eğer topolojilerini sınflandırmamışlardır, öyleyse hangi 

işaretlere sahip olabilecekleri belli değildir. Levin, “Hepsi hakkında bir karara varmak zorlaşıyor’’, demektedir. 
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Fakat herhangi bir tür sarılıp sarmalama topolojisini yakalayacak kuvvetli bir yaklaşım var: Mikrodalga arka planda 

kolaylıkla ayırt edilebilen, sürekli tekrar eden halkaları araştırmak. Bu, “kozmik ufuğumuzun” ötesinde o kadar 

büyük olmayıp, tekrar etmediği müddetçe; herhangi bir evrensel şekli gözler önüne serecektir. Müdahale eden uzayın 

genişlemesinden dolayı, bu sınırların ötesindeki hiçbir ışık veya sinyal bize ulaşamaz. Onlar şu anda 40 milyar ışık 

yılı uzaklığında durmaktadırlar. 

Princeton Üniversitesi’nden David Spergel ve Eiichiro Komatsu ve Montana Eyaleti Üniversitesi’nden Neil 

Cornish’le beraber Starkman; bu halkalar için yoğun şekilde araştırma yapan takımın bir parçasıdır. Ne yazık ki, 

hiçbirini bulamamışlardır. Neredeyse bir diğer gökyüzünde eşleşen halkaları arayıp, şimdiye kadar sadece limitli bir 

araştırmayı yayımlamışlardır. (Physical Review Letters, cilt 92, sayfa 201302). 

Pek çok topoloji o ağdan geçse de, hiçbiri yakında bitecek olan tam analizden kaçamamaktadır. Erken göstergeler, 

eşleşen halkaların olmadığıdır. Takımın kozmik ufuğa yüzde 94 kadar uzaklıkta, evrenin büyüklüğünde daha düşük 

ve  kesin bir limit koyması beklenmektedir. 

Uzun Atış 

Belki de evrenin büyüklüğü, Starkman’ın daha düşük olan limiti ve ufuk arasındaki alandadır. Bu da bir kozmik 

raslantı olabilir. ” Bu gerçekten de bir uzun atış’’ demektedir Toronto Üniversitesi’nden Richard Bond.  Eğer evren 

ufuktan daha büyükse, görünüşe göre biz hiçbir zaman onun etrafı sarıp sarmalamadığını bilemeyeceğiz. Uzay sonlu 

olabilir, fakat  o kadar büyüktür ki; herhangi bir işaret gözle görülmemektedir. Belki de hiçbir zaman onun şeklini 

bilemeyebiliriz. Şeklini bilebilmek, eğer astronomi bir şekilde ufuğun ötesine ulaşabilirse olabilir. 

“Bu imkansız değil,” demektedir Starkman. “Biz onun beş veya altı kat daha ilerisini görmek istiyoruz.” O, 

evreni big bang’in (evrenimizin ilk oluşumu) ilk anlarında dövülmüş olan dev bir davula benzetmektedir. Onun 

titreşimleri mikrodalga arka planda sıcak ve soğuk beneklerin modelinin tohumlarını ekmiştir, öyleyse kozmolojistler 

onları eşleştirerek davulu etkin bir şekilde dinleyebilirler. Eğer davul sonluysa, şekli bazı dalgaboylarına benzemiş 

olabilir, ve  sesi beyaz bir sese yakın bir ses olarak gözükse de, orada hâlâ bazı ince belirtiler saklıdır. Mikrodalga 

veriden bir sinyalin çıkmasının zor olabildiği  imkansız olsa da, biz şaka yollu takılıyoruz. Starkman, “Davulu 

dinleyerek şeklini söyleyebilir misiniz?” diye sormaktadır. ” Buna hiçkimsenin henüz bir cevabı yok.”  Eğer 

cevap evetse, öyleyse evren; ufuğun kendini gösterdiği şekilden birkaç kat daha büyüktür. 

Diğer bir ümit parçası da uzayın eğrilmesinden daha iyi bir sanıyı bulmaktan ve, gerçekten de pozitif eğimli olup 

olmadığını bulmaktan geçiyor. Eğer öyleyse; topoloji ne söylerse söylesin, uzay sonlu olmalıdır. Planck adlı bir 

Avrupa Uzay Acentası gelecek yılın başında roketi uzaya fırlattığında WMAP’nin ölçümünü geliştirmelidir. Fakat bu 

bile kesinlikle olma olasılığı olmayandır, öyleyse kesin emin olmadan önce uzun zaman alabilir. Şimdi bekleyip de 

görmeliyiz. “Uzayı takip edin” sözleri hiç bu kadar yerinde olmamıştı. 

  

New Scientist dergisi 2581 nolu sayısı 7 Aralık 2006, sayfalar 34-37 

 

 

Tesbih !. 
 

Güçlü Ildız 

Günümüzde dua ve zikir sayısını belirlemek amacıyla kullanılan tespihin anavatanının uzak doğu olduğu ve buradan 

orta doğuya ve Avrupa’ya yayıldığı rivayet ediliyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v) zikiri, parmak eklemlerini sayarak 

çektiği biliniyor. Sahabenin taş sayarak ya da belli aralıklarla ipe atılmış düğümleri sayarak zikir çekmelerine de karşı 

çıkmadığı kaynaklar tarafından bildiriliyor. 
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Allah Rasulu’nun (s.a.v) “parmakların yaptıklarından sual olunacaklarını” bildirmesi ile konunun önemiyle ilgili 

bir araştırmayı gerekli kılıyor. 

Tespih çekme ve parmakla sayma durumlarında etkin olan bölge, başparmağın avuç içine bakan uç kısmıdır. Bu 

bölge ister tespih tanesiyle isterse eklem boğumlarıyla, kısa aralıklarla, temas halindedir. Bu aralıklarda bu bölgeye 

hafif bir basınç uygulanır. 

Klasik Çin tıbbı, başparmağın bu bölgesini beynin vücuttaki izdüşümü olarak belirler. 

Yani her tespih tanesi çekişinde ya da başparmağın her eklem boğumuna dokunuşunda beyine buradan bir 

uyarının gittiği 4000 yıllık geçmişi olan Çin tıbbının tespitidir. 

Keza aynı tespitler ayak başparmakları için de söylenmektedir. 

Şems-i Tebriz’inin Konya’da bulunan türbesinde, bir çerçeve içinde duvarda asılı olan yazıda “namazda ayak 

başparmaklarınızı yere sıkıca basılı tutun” uyarısı yapılmaktadır. 

Tasavvuf’a gönül veren günümüz insanı 300–500 ya da 1000 taneli tespihler kullanır. Yerden tasarruf sağlamak 

amacıyla olsa gerek, tespih taneleri küçük boncuklardan dizilir. Bu küçücük boncukların başparmağa yeterince bası 

etkisi oluşturmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Muhammedin Kelâmı 
Abdulkerim Suruş’la bir Röportaj 

Röportajı Yapan: Michel Hoebink, Aralık 2007 

(http://www.drsoroush.com/English/Interviews/E-INT-The%20Word%20of%20Mohammad.html’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

“Muhammed, Kurân’ı oluşturandır’’. Bu, ünlü İranlı reformcu Abdülkerim Suruş’un gelecek yılın başında 

yayımlanacak olan kitabı ‘Peygambere Özgü Deneyimin Genişlemesi’nde ne söylediği.  Bu görüşle Suruş; bazı en 

radikal Müslüman reformcudan daha da ileri gidiyor. Zemzem’le olan bir röportajında kitabının önceden tadına 

varılmasını sağlıyor.  

Abdülkerim Suruş 

Abdülkerim Suruş, İran reform hareketinin entellektüel lideri olarak kabul edilmektedir. Başlangıçta Humeyni 

destekçisiydi. Genç İslam Cumhuriyeti’nde aralarında Humeyni’nin kültürel ve eğitimsel reform danışmanlığı da 

olmak üzere çeşitli resmi görevlerde bulundu. Fakat dini lider çok geçmeden bir despota dönünce, Suruş 

hayalkırıklığı içerisinde ayrıldı. 90’ların başından beri ‘İslam demokrasisi’ kavramını tartışmaya başlayan 

‘cumhuriyetçi’ entellektüeller grubunun bir parçasıdır, fakat sonunda İslam devleti fikrinden tümüyle uzaklaşmıştır. 

Suruş’un temel argümanı basittir: ‘Tüm insanların din anlayışı tarihsel ve hatalı olabilir’. Bu fikirle, İran’a özgü dine 

dayalı yönetimi basite indirgemektedir. Çünkü tüm insanların din anlayışı hatalı olabilir ise; şeriatı Tanrı’nın adıyla 

uygulamaya kimse hak iddia edemez, İran imam sınıfı bile. 

’Peygambere Özgü Deneyimin Genişlemesi’ nde Suruş, dini bilginin hatalı olabilirliği üzerindeki görüşünün kısmen 

Kurân’a da uygulandığını açıkça belli etmektedir. Suruş, Nasr Hamid Ebu Zeyd ve Muhammed Arkun gibi 

düşünürlerle Kurân’a tarihsel yaklaşımı savunan küçük bir radikal reformcu gruba aittir. Ancak yeni kitabında pek 

çok radikal çalışma arkadaşından bir adım önde gitmektedir. Kurân’ın sadece hasıl olmuş tarihsel durumların bir 

ürünü değil; aynı zamanda tüm insan sınırlamalarıyla Peygamber Muhammed’in zihninin bir ürünü olduğunu iddia 

etmektedir. Suruş; bunu zaten ortaçağa ait çeşitli düşünürlerin ima ettiklerini, bu fikrin bir yenilik olmadığını 

söylemektedir. 
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RÖPORTAJ: 

MICHEL HOEBINK: İnancını yitirmiş modern dünyamızda ‘vahiy’ gibi birşeye nasıl anlam kazandırabiliriz? 

ABDÜLKERİM SURUŞ: Vahiy, bir ‘ilhamdır’. Peygamberlerinki daha yüksek düzeyde olsa da; o, şair ve 

mistiklerinkiyle aynı deneyimdir.  Vahyi modern çağımızda şiir sanatının mecazını kullanarak anlayabiliriz. 

Müslüman bir filozofun dediği gibi ‘Vahiy’, daha yüksek bir şiir sanatıdır. Şiir sanatı, bilim veya filozofiden farklı 

olarak çalışan bir bilgi aracıdır. Şair kendisine dışarıdan gelen bir kaynak tarafından bilgilendirildiğini, birşey aldığını 

düşünür. Ve şiir sanatı, aynı vahiy gibi bir yetenektir. Bir şair insanlar için yeni ufukları açabilir. O, onların dünyayı 

farklı bir şekilde görmelerini sağlar. 

MH: Sizin bakışınıza göre Kurân, zamanının ürünü olarak düşünülmeli. Bu, metnin üretiminde Peygamberin 

şahsının aktif ve hatta bütünü oluşturan bir rol oynadığı anlamına mı geliyor? 

AS: Geleneksel beyana göre Peygamber sadece bir araçtı, o sadece  Cebrail tarafından kendisine ulaştırılan bir mesajı 

bildirdi. Ancak benim görüşüme göre Peygamber, Kurân’ın üretiminde çok önemli bir rol oynadı. Şiir sanatının 

mecazı bunu açıklamak için bana yardım ediyor. Peygamber, tıpkı bir şair gibi dışarıdan gelen bir kuvvet tarafından 

ele geçirildiğini hisseder. Fakat aslında daha da iyidir: Aynı zamanda Peygamber kendisi herşeydir: Yaratıcı ve 

üretici. İlhamın dışarıdan mı yoksa içeriden mi geldiği sorusu ise gerçekten konuyla ilgili değildir, çünkü vahiy 

düzeyinde dışarısı veya içerisi arasında fark yoktur. İlham, Peygamberin ÖZÜNDEN gelmektedir. Her kişinin özü 

ilahidir, fakat Peygamber ilahiliğinin farkına varmış olduğu için diğer insanlardan ayrılır. O, potansiyelini 

gerçekleştirmiştir. Nefsi Tanrıyla TEK olmuştur. Bu noktada beni yanlış anlamayın: Tanrıyla olan bu ruhsal birleşme, 

Peygamberin Tanrı haline geldiği manasına gelmez. O, sınırlı ve onun durumuna uygun hale getirilmiş bir 

birleşmedir. O insan boyutudur, Tanrı’nın boyutu değil. Mistik şair Celaleddin Rumi (Mevlana Celaleddin Rumi) bu 

çelişkiyi şu sözlerle açıklar: ‘‘Peygamberin Tanrıyla olan birleşmesi aracılığıyla okyanus, bir kavanoza 

dökülmüştür.’’ 

Fakat Peygamber bir diğer şekilde vahyin oluşturucusudur da. Tanrıdan aldığı şey, vahyin içeriğidir. Bu içerik her 

nasılsa insanlara bu şekilde sunulamaz; çünkü o, onların anlayışının ve hatta kelimelerin ötesindedir. O, şekilsizdir ve 

Peygamberin kişiliğinin aktivitesi onu alınır yapmak için şekilsizi şekillendirmektir. Peygamber ilhamı bir şair gibi 

bildiği dilde, hakim olduğu stillerde, sahip olduğu imajlarda ve bilgide yeniden aktarır. Fakat kişiliği de metni 

şekillendirmede önemli bir rol oynar. Onun kişisel tarihi babası, annesi, çocukluğudur. Ve hatta ruh hali. Eğer 

Kurân’ı okuduysanız; Peygamberin kendini ifade etme şeklinde bazen çok sevinçli, son derece etkili ve güzel söz 

söylerken; bazı zamanlarda ise sıkılmış ve oldukça sıradan olduğunu hissedersiniz.Bütün bu şeyler Kurân’ın 

metninde etkisini bırakmıştır. Bu, vahyin tamamen insana ilişkin yönüdür. 

MH: Öyleyse Kurân, insana ilişkin bir yöne sahip. Bu, Kurân hatalı olabilir manasına mı geliyor? 

 

AS: Geleneksel bakışta vahiy hatalı olabilir. Fakat şimdilerde vahyin sadece Tanrının özellikleri, ölümden sonraki 

hayat ve ibadetin kuralları gibi bütünüyle dini hususlarda hatalı olabilirliğini düşünen yorumcular daha da fazla. 

Onlar vahyin maddesel dünyayla ve insan toplumuyla bağlantılı meselelerde yanlış olabileceğini kabul ediyorlar. 

Kurân’ın tarihsel olaylar, diğer dini gelenekler ve her tür pratik dünyevi konular hakkında ne söylediği mutlaka doğru 

olmak zorunda değil.  Böyle yorumcular çoğu kez Kurân’daki bu tür hataların peygamberliğe zarar vermediğini, 

çünkü Peygamberin ‘zamanının insanlarının’ bilgisinin düzeyine ‘indiğini’ ve onlarla ‘zamanının lisanında’ 

konuştuğunu tartışıyorlar. Ben farklı bir görüşe sahibim. Peygamberin kendi daha iyi bilirken ‘zamanının lisanını’ 

konuştuğunu düşünmüyorum.  O aslında söylediği şeylere inandı. O onun kendi lisanıydı, kendi bilgisiydi ve onun 

dünya, evren ve insanoğlunun genetiği hakkında etrafındaki insanlardan daha fazla bildiğini düşünmüyorum. Bugün 

sahip olduğumuz bilgiye sahip değildi. Ve bu, onun peygamberliğine zarar vermez; çünkü o bir peygamberdi, bir 

bilimadamı veya tarihçi değildi. 
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MH:Rumi gibi (Mevlana Celaleddin Rumi) ortaçağa ait filozoflardan, mistiklerden bahsediyorsunuz. Kurân 

üzerindeki görüşleriniz hangi kapsama göre İslam geleneğinde kaynağını buluyor? 

AS: Benim pek çok görüşüm ortaçağa ait İslam düşüncesine dayanmaktadır.Bütün insanlarda farklı derecelerde 

bulunabilen peygamberliğin çok genel birşey olduğu düşüncesi hem Şii İslam’da hem de mistisizmde alışagelmiştir. 

Büyük Şii ilahiyatçı Şeyh Mufid, Şii imamları peygamberler olarak adlandırmamakta, fakat onlara peygamberler 

tarafından sahip olunan tüm özellikleri atfetmektedir. Ayrıca mistikler genellikle kendi deneyimlerinin o 

peygamberlerle aynı olduğuna inanmışlardır. Ve potansiyel olarak hatalı olabilir insan ürünü olan Kurân bilgisi, 

oluşturulan Kurân’ın Mutezile mezhebinde dolaylı olarak belirtilmektedir. Ortaçağa ait düşünürler böyle fikirleri 

çoğu kez  açık veya sistematik bir tarzda ifade etmemişler, bunun yerine onları gelişigüzel kelamlar veya imalarda 

saklamaya eğilimli olmuşlardır.  Onlar böyle düşüncelerle başa çıkamayan insanlar arasında karışıklık yaratmak 

istememişlerdir. Örneğin Rumi, (Mevlana Celaleddin Rumi) bir yerde Kurân’ın Peygamberin zihin hallerinin aynası 

olduğunu belirtir. Rumi’nin açıkça belirttiği şey; Peygamberin kişiliği, değişen ruh halleri ve onun daha kuvvetli ve 

daha zayıf anlarının Kurân’da yansıtılmasıdır. Rumi’nin oğlu daha da ileri gider.Kitaplarından birinde 

poligamiye (çok eşle evliliğe)Kurân’da izin verildiğine, çünkü Peygamberin kadınları sevdiğini iddia eder. 

Takipçilerine dört kadınla evlenmelerini söylemesinin nedeni buydu. 

MH: Şii geleneği Kurân’ın insancıllığı üzerindeki düşüncelerinizi geliştirmek için size daha fazla özgürlük 

veriyor mu? 

AS: Sünni İslam’ın, Mutezile’lerin rasyonelist okulunun ve Kurân’ın sonsuza kadar ve yaratılmamış olduğu 

prensibinin Eşari mezhebi tarafından kötü şekilde bozguna uğratıldığı iyi bilinmektedir. Fakat Şii İslam’da 

Mutezilelik her nasılsa hayatına devam etmiştir ve zengin filozofik gelenek için bir görgü temeli haline gelmiştir. 

Oluşturulan Kurân’ın Mutezile prensibi, Şii ilahiyatçılar arasında neredeyse karşı gelinmezdi. Bugün Sünni 

reformcular Şii görüşüne ve oluşturulmuş Kurân prensibini benimsemeye yakınlaşmaktadırlar. Ancak İran imam 

sınıfı, Şii geleneğinin filozofik kaynaklarını dini anlayışımıza yeni ufuklar açmak için kullanmada isteksizdir. Onlar 

dinin muhafazakar anlayışı üzerine güçlerini dayandırmışlardır ve peygamberliğin doğası gibi olan konular 

üzerindeki tartışmayı açarlarsa herşeyi kaybedebileceklerinin korkusunu yaşarlar. 

MH: Çağdaş Müslümanlar için görüşlerinizin ve Kurân’ı ahlak kılavuzu olarak kullanma şeklinin sonuçları 

nelerdir? 

 

AS: Kurân’ın insan bakışı dinin temel ve raslantısal özellikleri arasında ayrımsamayı mümkün kılar. Dinin bazı 

kısımları tarihsel ve kültürel olarak belirlenmiştir ve bugün artık güncel konularla ilgili değildir. Örneğin, Kurân’da 

saptanmış bedensel cezalandırmalarla olan durum budur. Eğer Peygamber başka bir kültürel ortamda yaşasaydı, o 

cezalandırmalar büyük olasılıkla onun mesajının bir parçası olmayacaktı.Bugün Müslümanların görevi zamanla 

Kurân’ın esas mesajını çevirmektir. O, bir atasözünü bir dilden bir diğerine çevirmek gibidir. Siz onu kelime kelime 

çevirmezsiniz. Aynı ruha sahip, aynı içeriğe sahip, fakat belki de aynı ifade tarzlı başka bir atasözü bulursunuz. 

Arapçada, ‘O hurmaları Basra’ya taşıyan biri gibidir’ dersiniz. Eğer onu İngilizceye çevirirseniz, ‘O Newcastle’a 

kömür taşıyor’ dersiniz. Kurân’ın tarihsel, insan bakışı bize bunu yapmaya izin vermektedir. Kurân’ın asıl itibariyle 

Tanrının oluşturulmamış, başı ve sonu olmayan bir kelâmı olduğu fikrinde ısrar ediyorsanız; kendinizi çözülemeyen 

bir ikilemde bulursunuz. 

Michel Hoebink, Radyo Hollanda Dünyası’nın Arapça Departmanında  çalışmaktadır. ‘‘Peygambere Özgü 

Deneyimin Genişlemesi’’ Brill, Leiden tarafından 2008’in başında yayımlanacaktır. Abdülkerim Suruş için İran’da 

çalışmak Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yönetime geçtiğinden beri son derece güç hale gelmiştir. Bu nedenden dolayı, 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Harvard, Princeton ve Berlin’deki Wissenschaftskolleg gibi batı üniversitelerinde 

öğretme davetlerini kabul etmiştir. Suruş; geçen akademik yılda Amsterdam’daki Açık Üniversite’de ve Hollanda, 

Leiden’daki Modern Dünyada İslam Çalışması Enstitüsü’nde konuk öğretim görevlisiydi. 
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Hurmanın çekirdeğini atmayın emin 

 

Mehmet Altan’ın Altınburç Yayınevi’nden çıkan “Çölden Gelen Şifa Hurma” adlı kitabında hurmanın faydaları 

sıralanıyor… Araştırmalar hurmanın kalp damar hastalıklarından ve kanserden korunmada etkin rol oynadığını 

gösteriyor. 

Ramazanla birlikte sofraların baş tacı olan hurma meyve değil, sanki bir sağlık deposu…. İşte faydaları; 

BEYNİ GÜÇLENDİRİR 

 

Hurma, baştan başlamak üzere vücudumuzun birçok organına elle tutulur, gözle görülür bir yarar sağlar. Hurmada 

bulunan fosfor, beynin ihtiyaçlarını karşılar. Yorgunluğa iyi gelir. 

DİNLENDİRİR 

 

Hurmanın etkili olduğu bir diğer alan da sinir sistemimizdir. Hurmanın dinlendirici bir özelliği vardır. Hurmada aynı 

zamanda B1 ve B2 vitaminleri bulunuyor. Bunlar da zihni ve sinir sistemini dinlendirici özelliğiyle de dikkat çekiyor. 

ÇEKİRDEĞİNİ EMİN 

Uzmanlar hurmanın aç karnına yenilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kabuklarında ve 

çekirdeğine de bol miktarda vitamin olduğunu söyleyerek çekirdeğinin de emilmesini tavsiye ediyorlar. 

ÖKSÜRÜĞÜN EN İYİ İLACI 

 

Meyve olarak en iyi göğüs ilacı hurmadır. Hurma balgama, nefes borusuna ve öksürüğe iyi geliyor. 

DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLER 

Hurma, kan damarlarını yumuşatır ve damar sertliğini engelleri. Ayrıca kanı temizler ve tansiyonu da düzenler. 

KOLESTEROL  

Kahve ve yağ kandaki kolesterolün yükselmesinde etkendirler. Araplar bol miktarda kahve yerler ve araştırmalarda 

http://okyanusum.com/wp-content/uploads/2013/03/hurma.jpg
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Araplarda bu hastalıktan eser olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun nedenin araştıran uzmanlar, Arapların kahve ve diğer 

içeceklerin yanında mutlaka hurma yediklerini öğrenmişler. Bu çalışmalara göre hurma kolesterole geçit vermiyor. 

BÖBREK TAŞINI ÖNLER  

Hurma böbreklerin yıkanmasına da yardım ederek böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Mesane ve böbrek 

iltihabına şifa verir. Hurmanın suyu böbrek taşlarının da parçalanmasında çok faydalı olur. 6 – 7 hurma parçalanarak 

bir bardak suya konur birkaç saat sonra süzülür ve ısıtarak günde iki defa içilir. Bu 15 gün yapılırsa böbrek taşlarını 

yok eder. 

ÇAM FISTIĞIYLA BİRLİKTE  

Hurma çam fıstığıyla yenirse karaciğer, temizler ve kuvvetlendirir. Aynı zamanda Şafra taşını da yok eder. 

GÖZLERE VE KULAĞA BiRE BiR 

Avitamini içeren hurma, gözleri kuvvetlendiriyor. Bazı kaynaklarda hurma yiyenlerde özellikle gece körlüğü ve diğer 

göz zaafiyetlerinin olmayacağı bilgisi yer alır. 

Hurmanın bunun yanı sıra göz sinirlerini kuvvetlendirici etkisi de bulunuyor. Her şeyin olduğu gibi hurmanın da fazla 

yenmemesi gerekiyor. İhtiyarlıkta oluşan kulak uğultusu duyma zafiyeti gibi kulak rahatsızlıklarında da faydalıdır. 

İSHALE VE BASURA KARŞI! 

Kişi ishal olduğu ve kustuğu zaman vücut çok su, tuz, potasyum, sodyum ve glikoz kaybeder. Hurmada ise bu 

unsurlardan bol miktarda bulunur. Böyle durumlarda hurma suyu hazırlanır. Ondan yeterli miktarda alınırsa 

kaybedilen minareller ve güç telafi edilmiş olur. Hurma’yı düzenli yemek aynı zamanda basuru da engeller. Basuru 

olanlara da şiddetinin hafiflemesine yardımcı olur. 

 

Telepatik” genler birbirlerindeki benzerlikleri fark ediyorlar! 
AylinER – 28 Haziran 2008 

Yeni bir araştırmaya göre; genler, herhangi bir protein ya da işlem destekleyen biyolojik moleküller olmadan belirli 

bir mesafeden birbirlerindeki benzerlikleri fark edebilme becerisine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu buluş, 

türlerin evrimini içine alan anahtar süreçleri gerçekleştirmek için nasıl benzer genlerin birbirlerini bulup, bir araya 

geldiklerini açıklamaktadır. 

Bu yeni çalışma, bir kalıp kimyasal baz içeren ikili helezon yapılı iki sarmallı DNA olan genler, benzer kimyasal baz 

kalıplarındaki diğer genleri tanıyabildilerini göstermektedir. 

Bu durum, birbirini dışarda arama becerisi, “genetik rekombinasyon-birleştirim” adı altındaki işleme başlamak için 

genlerin birbirlerini nasıl tanımladığını ve sıraya koyduğunun anahtarı olabilir. Bu “genetik rekombinasyon-

birleştirim” adlı işlem, yeni genotipler oluşması için bir çift oluşturan ya da birinin diğerini tamamladığı iki 

kromozom olan homolog kromozom segmentlerinin girişiyle genlerin dağılımında meydana gelen değişikliktir. 

Genetik rekombinasyon sonucu anne ve babadan bulunandan farklı kalıtsal özellikler ortaya çıkar. Genetik 

rekombinasyon genellikle mayoz bölünme sırasında ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, iki ikili burgu DNA 

molekülü bir araya gelir, bir kısım bilgiyi kırarak açar ve bilgileri değiş tokuş eder ve tekrar kendilerini kapatır. 

“Birleştirim”, evrim ve doğal seleksiyonda çok önemli anahtar role sahip bir işlemdir ve ayrıca hasara uğramış 

DNA’yı tamir eden önemli bir beceriye sahiptir. Bu zaman kadar, bilim insanları bu süreci başlatmak için uygun gen 

çiftlerin birbirlerini nasıl bulduklarını gerçek anlamda bilememekteydiler. Bu yeni çalışmanın yazarları, bu teoriyi 

denemek için bir seri deney gerçekleştirmişlerdir. Bu deneylerden ilki 2001 yılında ekibin iki elemanı tarafından 

geliştirilmiştir. 
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Bu deneyde, uzun parçalar halindeki benzer iki sarmallı DNA’nın birbirini taşıdıkları tamamlayıcı elektrik şarj 

kalıpları ile tanımladıklarını bulmuşlar ve bu durumun bu iki molekülün birbiri ile fiziksel temas ya da iletişimi 

kolaylaştırıcı olarak bulunan proteinler olmaksızın oluştuğunu doğrulamak istediler. 

Daha önceki çalışmalar, proteinlerin 10 çift kimyasal baza sahip olan kısa DNA dizilimleri arasında oluşan 

tanımlama sürecinde dahil olduklarını öne sürmektedir. Bu yeni çalışma ise, yüzlerce kimyasal baz çiflerine sahip 

olan daha uzun DNA dizilimlerinin, herhangi bir protein katkısı olmadan birbirlerini tamamen tanıdıklarını 

göstermektedir. Bu teoriye göre, bu tanıma mekanizması, genler ne kadar uzun olursa o kadar güçlü olmaktadır. 

Araştırmacılar, benzer kimyasal bazlara sahip DNA moleküllerinin, değişik dizimdekilere göre biraraya gelme 

ihitimallarinin yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğunu bulurlar. Bu araştırmayı yapanlardan Imperial College 

London’da çalışan Prof. Alexei Kornyshev, ekibini ulaştığı bu sonuç hakkındaki duygularını şu şekilde ifade etmekte: 

“Herhangi bir dış yardım olmaksızın kalabalıkta birbirlerini arayan benzer DNA moleküllerini görmek 

oldukça heyecan verici!. Bu, benzer genler için karmaşık birleştirim işlemine herhangi bir protein ya da diğer 

biyolojik etkenler olmaksızın başlamasını sağlayabilecek itici bir güç olabilir!. Ekibimizin deney sonuçları bu 

beklentileri destekler niteliktedir.” 

Genetik birleştirimin ilk tanıma safhasının mekanizmasını tam olarak anlamak, evrim, doğal seleksiyon ve DNA 

onarımı sürecindeki birleştirim hatalarını minimuma indirmeye ya da önlemeye ışık tutar niteliktedir. 

Kaynak : http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080124103151.htm 

Çeviri: AylinER 

 

Genlerin birbirlerini tanıması ve BİRleşmesi!.. Dışsal faktörlerle değil, moleküler maddelerle de değil, birbirlerinin 

yaydığı benzer elektrik, titreşim ile gerçekleşiyor! Alt(!) boyut diyebileceğimiz bir sinyalin birbirleri tarafından 

okunması!… Tabii benzer genlerin birbirlerini benzemeyelere göre daha fazla okumaları da var! Yani benzer genler 

benzer sinyaller yayıyor!… Tamamen telepatik!!!… 

 

Güneş Enerjisi Kaynağı Nükleer Füzyon Değil; Galaksinin 

Merkezinden Gelen Manyetik Alanlardır !.. 
Yazan: Dan Bar-Zohar, İsrail Açık Üniversitesi  (Bu 

makale http://www.philica.com/display_article.php?article_id=65’den çevrilmiştir.) 

Çeviren: Esin Tezer 

 Güneş enerjisi kaynağı nükleer füzyon değil; galaksinin merkezinden gelen manyetik alanlardır. Güneş 

enerjiyi kütleye dönüştürür, kütleyi enerjiye değil ÖZETGüneş enerjisi kaynağı, güneşin çekirdeğinin 

içerisindeki Nükleer Füzyon Reaktörü olarak düşünülmüştür. Güneş, füzyon (eriyip kaynaşma) reaksiyonu 

tarafından değil; galaktik merkezden gelen manyetik alanlar tarafından ısıtılmaktadır. Nükleer füzyon 

manyetik alanların ısınmasının yan ürünüdür. Galaktik merkezden gelen manyetik alanların değişmesi, 

güneşin içerisindeki güneşi ısıtan elektrik akımlarına neden olur. Isı ve güneşin çekirdeğindeki parçacıkların 

yüksek kinetik enerjisi; maddenin, elektron, proton ve nötrinonun ana elementlerini oluşturan yüksek enerji 

çarpışmalarını tetikler. Çarpışmalar Döteryum, Trityum, Helyum ve Lityum gibi daha ağır elementleri de 

eriterek birleştirir veya Nükleosentez yapar. Bu da yıldızların ve galaksilerin daima kütle ve enerji ürettikleri 

gerçeğine yönlendirir. Makale, galaksilerin enerji üretiminin ardındaki saatin mekanizmalarını açıklayacaktır. 

Galaksi enerjisi ve kütle üretimi, Big Bang Teorisi’ni geçersiz hale koyar ve evrenin genişlemesine ve 

hızlanmasına neden olan çok miktardaki yeni kütleyle sabit durumdaki kozmolojik modele doğru yöneltir. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080124103151.htm
http://www.philica.com/display_article.php?article_id=65%27den
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GİRİŞ 

Kozmolojideki en son gelişme, özellikle evrenin sadece genişlemekle kalmayıp; ayrıca hızlandığı bulgusu 

Einstein’ın Kozmolojik Sabitesi’ni tekrar geri getirmektedir. Evrenin hızlanmasını açıklamak için; Kara 

Enerji’nin galaksileri geri püskürttüğü ve evrenin hızlanmasına neden olduğu farz edilmektedir. Kara Enerji, 

vakumda muazzam miktarda enerji bulan Kuantum Mekanik’deki gelişmelere dayanmaktadır. 

Galaksilerin rotasyon eğimlerini açıklayan Kara Enerji ve Kara Madde evrenin %96’sı olarak bulunmuşken; 

yıldızları ve bitkileri oluşturan Düzenli Baryonik Madde evrenin yalnızca %4’üdür. Oysa, böyle bir Kara 

Maddenin veya Kara Enerjinin gerçekten varolduğunu kanıtlayan dünya üzerinde yapılan bir deney veya 

şüpheleri ortadan kaldıran bir kanıt yoktur. Bu kanıt eksikliği Big Bang Teorisi için de doğrudur. Vakumun 

yüksek enerji ve kütle yaratarak anında patlayabileceğini gösteren hiçbir deney yoktur. 

Kozmolojik gözlemi açıklamak için bu şekildeki içgüdüsel olmayan teorilerin kaynağı, itiraz edilmeden kabul 

edilen ve hiçbir zaman sorgulanmayan hergünkü sürecin yanlış anlaşılmasından ortaya çıkmaktadır. Bu; 

güneşin enerji kaynağını veya diğer yıldızları anlayışımız veya daha doğrusu yanlış anlayışımızdır. Güneş 

ısısının yerçekimsel enerjiye dayalı olduğunu açıklamaya çalışan tarihi bir teori vardır. Bu teoriye göre 

Güneş, güneşe ait bulutsu uzak yıldız topluluğundan varolmuştur. 

Bütün atomlar bulutsu uzak yıldız topluluğunun merkezinden serbest düştüklerinde, hızları ısıya 

dönüştürülmüştür. Benzer teori 19.ncu yüzyılda Lord Kelvin tarafından ileri sürülmüştür ve Lord Kelvin 

güneş ısısının yerçekimsel enerjiden, özellikle de güneşin içine düşen göktaşları tarafından kaynaklandığını 

söylemiştir. Bugünkü nükleer teori, Güneşin nükleer füzyon reaktörü olduğunu ve ısısının hidrojen 

atomlarının füzyonundan helyuma kadar belirdiğini söylemektedir. Erimiş helyum hidrojenden daha hafiftir, 

böylece Güneş kütle fazlalığını enerjiye dönüştürür. Bu modelde hâlâ bazı problemler vardır. Herbir 

galakside daima yeni doğmuş yıldızlar vardır. Bazıları, Mavi Süper Dev’ler Güneşten 50 kere daha büyük ve 

daha ağırdırlar ve hidrojeni Güneşten daha fazla yakarlar. Bu onların ortalama yaşam ömürlerini yaklaşık 

olarak sadece on milyon seneyle sınırlandırır. Eğer böyle daha büyük ve daha ağır yıldızlar sürekli 

doğuyorlarsa ve hidrojeni bu kadar çabuk yakıyorlarsa; öyleyse bütün hidrojen nereden gelmektedir? 

Yıldızlararası ortam bu kadar çok hidrojeni içermemektedir. Yıldızlararası hidrojen, galaksinin içindeki 

yıldızlara ait rüzgarda olan yıldızlardan ve süpernovadaki yıldızlardan gelmektedir. 

Evren kütlesinin kaynağı ve enerjisi bir gizemdi ve Big Bang Teorisinin yaratılmasına neden oldu. Big Bang 

Teorisi bunu hidrojen yakıtı da dahil evrendeki bütün maddenin Big Bang zamanında yaratılmış olduğunu 

belirterek anlatmaya çalışır. 

Bu tez evrenin gerçek kütle ve enerji kaynağının galaksi olduğunu gösterecektir.Burada sunulacak pek çok 

olgu, güneş ısısının kaynağının manyetik alanlarla veyaİndüksiyon’la değiştiğini gösterecektir. Manyetik 

alanlar galaktik merkezden gelmektedir, galaktik disk aracılığıyla dağıtılırlar ve diskteki bütün yıldızları 

ısıtırlar.  

Değişen manyetik alanlar Güneş plazmasındaki elektrik akımlarının indüksiyonu tarafından 

oluşturulmuşlardır. Elektrik akımları Güneş plazmasını ısıtırlar ve güneşin parlamasını sağlarlar. Güneşteki 

hidrojenin füzyonu, manyetik alanlar tarafından oluşturulan ısının yan ürünüdür. Güneşin çekirdeğindeki 

indüksiyon akımları tarafından oluşturulan muazzam sıcaklık, parçacık hızını ve kinetik enerjiyi arttırır. 

Parçacıklar çarpıştıkça, onların yüksek kinetik enerjisi Einstein’ın E=MC2  Denkliğine göre yeni parçacıklar 

oluşturarak kütleye dönüştürür.  

Güneş kütleyi enerjiye dönüştürmemekte, fakat enerjiyi kütleye dönüştürmektedir. Güneş üzerindeki pek çok 

gözlemlenen fenomen manyetiktir, böylece Güneşin Manyetik İndüksiyon tarafından ısındığını düşünmek 

makuldur. 

Yıldızların bu kütle oluşumu evrendeki bütün kütlenin nereden geldiğini ve evrenin neden genişlediğini ve 

hızlandığını açıklayabilir. Ayrıca evrendeki ağır elementlerin nasıl yaratıldığını da açıklayabilir. Pek çok ağır 

elementlerin süpernovada oluşturulduğuna inanılmaktadır; bu çünkü ağır elementlerin füzyonunun enerjiyi 

tüketmesinden ve hidrojenin yaptığı gibi enerjiyi üretmemesinden kaynaklanmaktadır.Yıldızların enerjisi 

manyetik alanlardan geldiğine ve füzyondan gelmediğine göre; öyleyse ağır elementlerin 

nükleosentezi Kırmızı Devler’de meydana gelmektedir. Eğer yıldızlar kütle ve enerjiyi üretiyorlarsa, o halde 

galaksilerin de kütle ve enerjiyi ürettiklerini söyleyebiliriz. Galaksiler kütle ve enerjiyi oluşturmak için 

olan evren makinalarıdırlar.  

Eğer Güneş galaksinin merkezinden manyetik alanlardan ısıtıldıysa, galaksinin enerjisi nereden gelmektedir? 

Manyetik alanlar yıldızlardaki kütleyi oluştururlar ve bu kütle güneşe ait bir rüzgar olarak uzaya 
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fırlatıldığında, galaksinin merkezine doğru Serbest Düşme’ye başlar. Serbest düşen toz ve gazın yerçekimsel 

potansiyel enerjisi galaktik merkezdeki Kara Deliklerin Birikme Diskleri tarafından toplanmaktadır.Bu 

yerçekimsel potansiyel enerji, kütleyi oluşturmak için kullanılan enerjiden çok daha yüksektir. Dinamo 

etkisiyle birleşen birikme diskleri, yıldızlarda daha fazla kütle üreten galaktik merkezlerdeki manyetik 

alanları ve benzerini oluştururlar. 

Eğer galaksi her zaman bir noktada daha büyük ve daha ağır hale geliyorsa, o yeni bir galaksi meydana 

getirecektir. Kütlenin galaksiye olan sürekli ilavesi galaksinin helezonik kollarını ve kol uzunluğunu ve onun 

galaktik merkezden uzaklığını arttırır. Çok uzak kolda; yıldızlar tarafından dışarı boşaltılmış, yıldızlara ait 

olan rüzgar kol ağırlaşıp, kendini ana galaksiden ayırana ve uydu galaksi olana kadar kendi kolunda lokal 

olarak biriktirmeye başlar. Birbirleriyle çarpışan galaksilerin çekilen  pek çok resimleri veya karşılıklı 

etkileşimde bulunan galaksiler aslında bir diğerini yumurtlatan örneklerdir. Yeni galaksilerin üremesi, evrenin 

genişlemesine ve hızlanmasına neden olmaktadır. 

 Rotasyon Eğimi 

Galaktik merkez etrafında galaktik diskteki yıldızların rotasyon hızı Kepler’in Üçüncü Kanunu’na 

uymalıdır. Yıldızların beklenen hızı Şekil 6-(B)’de gösterilen çaplanmış daire çevresinin tersine orantılı 

olmalıdır. Oysa çeşitli galaksilerin gözlemi Şekil 6-(A) ‘daki gibi neredeyse yatay olan bir rotasyon eğimi 

vermektedir. Yatay eğimin alışagelen izahı hiçbir parlaklığı olmayan ve görülemeyen Kara Maddenin 

varlığına dayanmaktadır. Kara Madde galaksideki yerçekimini arttırmak için yıldızların ötesindeki galaktik 

diski doldurmaktadır. Galaksideki manyetik alanlara dayanan yatay rotasyon eğimini açıklamak mümkündür. 

İlk olarak iyi bilinen bir deneyi anlatarak başlayacağım. Şekil 1’deki süperiletkenin üstündeki manyetik 

mıknatısı havaya kaldırma veya Meissner Etkisi, mıknatıs süperiletkenin üzerine yerleştirildiğinde 

mıknatısın havada dolaşmasına yolaçar. Mıknatısın manyetik alanı Faraday Kanunu’na göre elektromotor 

güce ve süperiletkende akıma neden olur. Lenz Kanunu’na göre bu akımlar, mıknatıs manyetik alanlara 

engel olan süperiletkendeki manyetik alanları oluştururlar ve böylece onun havada süzülmesine ve 

yerçekimine karşı koymasını geri çevirirler. 

Eğer bir string alıp onu süperiletkene bağlarsam, Şekil 2’deki tablo boyunca süperiletken dilimini 

sürükleyebilirim. Eğer mıknatıs süperiletken üzerinde havada süzülüyorsa ve siz süperiletkeni sürüklerseniz; 

mıknatıs tabloya düşmeyecek fakat süperiletkeni takip edecek ve üstelik her nereye sürüklediysek havada 

süzülüp kalacaktır. Bu ayrıca Lenz Kanununun sonucudur. İndüklenmiş akımlar ve süperiletkenin manyetik 

alanları, süperiletkenle bağıntılı olan mıknatısın üstündeki herhangi bir harekete engel olacaklardır. 

Güneşteki sıcak plazma ve diğer yıldızlar çok düşük bir elektrik rezistansına sahiptirler. Plazmanın rezistansı 

bir metalinkinden çok daha düşüktür ve süperiletkene çok yakındır. Halbuki onun rezistansı sıfır değildir ve 

plazmanın içerisindeki elektrik akımı sıcaklık meydana getirecektir. Güneşin içi tamamen homojen değildir 

ve plazmanın farklı elektrik iletkenlik durumuna sahip bölgeleri vardır. 

Süperiletkenin özelliğine ilaveten Güneş, mıknatısın özelliğine de sahiptir. Güneşin manyetik alanı 

dünyanın manyetik alanınkiyle benzerliklere sahiptir.Güneş, ikiz kutuplu manyetik alana sahiptir ve 

bu da bar mıknatısınkine benzer şekildedir. 

Süperiletkenlerin kendinlerine has olan özelliği, onların içerisindeki manyetik alanların sıfıra çok yakın 

olmasıdır. Oysa yıldız plazması sıfır iletkenlik durumundan daha yüksektir ve manyetik alanlar plazmanın 

içerisinden ısıyı meydana getirmek için geçerler.Yıldız yüksek manyetik mıknatıs geçirgenliği, uzaydan 

manyetik alanlara yalnızca daha fazla enerjiyi emmek için  konsantre olmaz. 
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Şekil 1: Süperiletken üzerindeki mıknatısın Manyetik Levitasyonu (Havaya Yükselmesi). Yıldızların yaratıldığı 

plazmanın iletkenlik durumu çok yüksektir ve süperiletkene yakındır. Yıldızlar süperiletkenin ve mıknatısın çiftleri 

olarak hayal edilebilirlerdi. Bu, galaktik diskteki ve yıldızların hareketindeki kaymanın birbiriyle nasıl bağıntılı 

olduğunu, yıldızlar plazmasında ısıya dönüşen ve yıldızları parlatan elektrik akımlarını açıklamaktadır. Bu, yıldızlar 

ve galaksiler arasındaki ‘geritepkiyi ‘ de açıklamaktadır. 

 

Şekil 2: Eğer bir süperiletkeni alırsanız ve üstüne bir mıknatıs yerleştirirseniz, mıknatıs süperiletkenin üstünde, 

etrafında dolaşıp duracaktır. Mıknatıs etrafta dolaşıp dururken süperiletkene bir string bağladığınızı ve süperiletkeni 

masanın üzerinde sürüklediğinizi farzedin. Mıknatıs süperiletkenin yukarısının etrafında dolaşıp durmakta kalacak ve 

süperiletkeni takip edecektir.Bu, yıldızların galaktik diskten kaymaya direndiklerini ve o direncin yıldızlardaki 

indüksiyon akımlarını oluşturduğunu ve onları ısıttığını ispat etmektedir. 

Süperiletken Ve Yıldızların Mıknatıs Modeli 

Bir yıldızın düşük dirençle plazmadan oluştuğunu ve manyetik çift kutbun manyetik alanına sahip olduğunu bilmek; 

Güneşin ve yıldızların modelini ileri sürmektedir. Bu modele göre, bir yıldız süperiletkenin ve Şekil 3’deki bir 

mıknatısın birleştirilmiş özelliklerine sahiptir.  
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Böylece yıldızlar Meissner Etkisi’ndeki mıknatıs ve süperiletkene benzer bir şekilde davranacaklardır. Bir yıldız 

yakınındaki bir yıldızın hareketine karşı olacaktır. Örneğin birinci yıldız ikinci yıldıza doğru ilerlediğinde, ilk yıldızın 

manyetik alanı ikinci yıldızda akımlara neden olacaktır. Lenz Kanunu’na göre bu akımlar manyetik alanlara neden 

olacak ve ilk yıldızın hareketine direnen ikinci yıldızda manyetik alanlar oluşturacaktır. Harekete olan direnç, bir 

yıldız bir diğerine bağıntılı (rölatif) olarak hareket ettiğinde meydana gelecektir 

 

Şekil 3: Bir yıldız, bir süperiletkenin ve mıknatısın kombinasyonu olarak tarif edilebilir. Süperiletken, plazmanın 

yüksek iletkenlik durumunun bir sonucudur ve mıknatıs da yıldız manyetik alanının bir sonucudur. Yıldız manyetik 

alanı, galaksiden gelen yıldızı mıknatıslayan manyetik alanlarla ve Güneşin içinde indüklenmiş akımlar tarafından 

oluşturulan iç manyetik alanların bir kombinasyonudur. Süperiletkenin ve mıknatısın kombinasyonu, yıldızları 

birbirlerinden geri iter ve birbirleri arasındaki çarpışmayı ortadan kaldırır. Galaksiler pek çok yıldızı içine 

aldıklarından onlar mıknatısın ve süperiletkenin bir kombinasyonu olarak tarif edilebilirler.   

 Harekete olan geritepki ve dayanıklılık gücü Güneş gibi olan ana, art arda sıralananlar arasında neden çarpışmalar 

olmadığını açıklayabilir. Galakside yüzlerce milyar yıldız olmasına rağmen; ana art arda sıralanan yıldızlar asla 

çarpışmazlar. Nötron Yıldızlar gibi olan diğer yıldızlar ve Beyaz Cüce çarpışabilir, çünkü onlar plazmadan 

oluşmamıştır ve süperiletkenin özelliğine sahip değildir. Nötron Yıldızlar sadece mıknatıs olarak hayal edilebilirler. 

Dolayısıyla nötron yıldız Güneş gibi olan ana art arda sıralanan yıldızları geri itecektir. Bununla birlikte iki nötron 

yıldızı birbirbirlerine sokulduklarında, birbirlerini geri itemezler, çünkü sürükleyen bir süperiletken yoktur. 

Yerçekimleri yalnızca onları birbirine çekmekle kalmaz;  manyetik alanları da sıraya dizilir ve çekme gücü katılır. Bir 

nötron yıldızının kuzey kutbu sokulur ve ikinci nötron yıldızının güney kutbunu çeker. Evrendeki ani Gama Işını 

Patlamaları’nın gözlemlerinin nötron yıldızlarının büyük çaptaki çarpışmalarından ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Ayrıca Beyaz Cüceler çarpışmak için meyillidirler. Beyaz Cüceler hem plazma hem de manyetik alanlara sahip 

değillerdir. Süpernova patlamalarının bazıları Beyaz Cücelerle bağlantılıdır. Nötron Yıldızları ve Beyaz Cüceler bir 

yıldıza kolayca yaklaşabildiklerine göre; pek çok ikili yıldızlar (örneğin Sirius) Beyaz Cüceler veya Nötron Yıldızını 

kapsar. Buna bir şekilde bakmanın yolu, yıldızları iki kategoriye ayırmaktır. Bir tanesi Beyaz Cüceler gibidir ve 

yalnızca yerçekimsel alanlardan ve Genel İzafiyet’ten etkilenmektedir. İkincisi ise, hem manyetik alanlardan hem de 

yerçekimsel alanlardan etkilenmektedir. 

İçlerindeki yıldızlara benzer olan galaksiler mıknatıs ve süperiletkenin kombinasyonu olarak da tarif edilebilirler. 

Galaksiyi mıknatıs ve süperiletken kombinasyonu olarak görmek; evrenin genişlemesi ve hızlanmasına yönlendirerek 

galaksiler arasındaki ‘geritepki’ yi de kolayca açıklayabilir.  
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Bu model galaksiler arasındaki çarpışmaların nadir olduğu anlamına da gelebilir. Ana sıradaki yıldızlar arasındaki 

çarpışmanın nadirliği, galaksiler arasındaki çarpışmanın enderliğinin açık bir işaretidir. Birbirleriyle etkileşen 

gözlemlenen pek çok galaksi aslında bir galaksinin bir diğerinden oluşumudur veya bir başka deyişle, daha büyük bir 

galaksiden daha küçük uydu galaksiye üremesidir. 

Şekil 2’nin deneyinde süperiletkenin yalnızca mıknatısı geri itmekle kalmayıp; süperiletkene izafi olan mıknatısın 

herhangi bir hareketine de direnç göstereceği gösterilmiştir. Şekil 3’de gösterildiği gibi, yıldızlar  süperiletken ve 

mıknatısın kombinasyonu olarak tarif edilebilirler. Bu da Şekil 4’de gösterilen, süperiletken maddesinin ve 

mıknatıslarının halkalarını veya katmanlarını kapsayan galaktik disk modeline yolaçabilir. Böyle bir modeldeki 

süperiletken onunla herhangi bir bağı olan mıknatısların herhangi bir hareketine karşı direnç gösterecektir. 

Mıknatıslar süperiletkenle bağlantılı olarak taşındıklarında, indüksiyon akımları süperiletkende akıp gidecek; Lenz 

Kanununa göre mıknatısların manyetk alanlarına direnen ve geri iten manyetik alanları yaratacaktır. Bu; yıldızların 

herhangi bir hareketinin direneceği, galaktik diskin değişmez modeline işaret etmektedir. Eğer şekil 4’deki modele 

göre galaktik diskin rotasyon eğimini çizersek, bütün yıldızların aynı açılı hıza sahip oldukları Şekil 5’de gösterilen 

düz çizgiyi elde edeceğiz. Oysa Şekil 6’da gösterilen gözlemlenmiş rotasyon eğimi, galaktik merkezden uzak olan 

yıldızların süratinin açısalının galaktik merkezin yakınındaki yıldızlardan daha küçük olduğuna işaret etmektedir. Bu 

da süperiletkenlere ve oluşturulan indüksiyon akımlarına izafi olan mıknatısların hareketinin olduğu manasına 

gelmektedir. Çünkü yıldızlar plazması, akımların sıcaklığı oluşturmaları için mükemmel bir süperiletken değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.bölüm sonu… 


