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Önsöz 
Kimse dünyanın, evrenin veya insanın niye var olduğunu tam olarak bilmiyor. 

Bilimin veya dinlerin cevapları yetersiz kalmaktadır. Ne dini otoriteler bilimin dediğini 

kabul ediyor ne de bilim insanları dinin verdiği cevapları kabul ediyor. Acaba herkesin 

kabul edebileceği bir çözüm olabilir mi? 

Tevrat‘ın azatlık yılı diye adlandırdığı 2000 yılı ezoterik inanışa göre kıyametin 

başlangıç yılı. Tevrat ayrıca kıyametin aydınlanma ve uyanma çağı olacağını ve dünya 

üzerindeki birçok dengenin kıyametle değişerek Rab Bilgisi‘nin tüm dünyaya yayılacağını 

anlatıyor: Bu bilgilere inanan bazı insanlar hazırlık yapmış beklemektedirler. Acaba bu 

insanlar yanılıyor mu? 

Hıristiyanlıktaki İsa peygamberin geri geleceği inancı bir aldatmaca mı? 

Müslümanlıkta mehdi ve İsa peygamberin geri geleceği inancı bir hurafe 

mi? 

Budizm‘de aydınlanma çağında geleceği söylenen Maireya kim ya da nedir? 

Mayaların takvimi 2012 yılında sona eriyor, acaba bunun bir anlamı mı var? 

Nostradamus, Ortadoğu kökenli bir Mehdi‘nin Asya‘da belireceğini ve onun 

gelişiyle, dünyanın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ‘a gireceğini söylüyor. 

Nostradamus ne demek istiyor? 

Aziz Malaki‘ye göre 112. papa son papa olacaktır. Günümüzde 111. papa 

yaşadığına göre kıyamet yakın olabilir mi? Kıyamet bir yok oluş değil de bir uyanış 

mı? 

Bilimde özellikle Einstein‘ın çağının çok ilerisinde bilgiler sunması çok 

manidardır. Yüz yıldır insanlık bu bilgileri özümsemeye çalışıyor. Aslında insanlığın 

zamanı gelmeyen bu bilgileri elde etmemesi gerekirken nasıl elde ettiğini kimse 

bilmiyor. Einstein ―sezgilerim‖ demiş; ne demekse... 

Kuantum konusunda bilim belli bir şeyler buldu ama sanki bir şeylere 

hazırlık yapmışlar ve bekliyorlar gibi.  

Görelilik teorisine göre ışık hızında zaman durur? Zaman durursa fotonun 

da hareketsiz kalması gerekmez mi? 

Dünyamızın her santimetrekaresinden saniyede 60 milyar nötrino dünya 

yokmuş gibi geçip gidiyor, aynı evreni paylaştığımız ve hiç fark etmediğimiz acaba 

sadece atom altı parçacıklar mı? 

Bir atomun %99,99‘i boşluktan oluşmakta, dünya boşluksuz olarak sı-

kıştırıldığında yarıçapı sadece 184 metre! Peki, madde nerede? Sadece var ―mış‖ gibi 

mi yaşıyoruz? 
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Evrenin yapısını anladığımızı düşündüğümüz anda yeni bilgiler bizi 

çıkmaza sürüklüyor. Nihai bilgi için hazırlık yapıyormuşuz gibi. Evren genişliyor 

dedik bu seferde genişleme hızı artıyor... Bilim adım adım bir yere doğru çekiliyor 

gibi... 

İnsanoğlu bilerek veya bilmeyerek yıllardır bilgi biriktiriyor. Bu bilgilerin bir 

kısmı bilim sayesinde, bir kısmı dinlerimiz sayesinde birikti. Fakat bizler insanlık olarak 

farkında olmadan sürekli gelecekteki bir gün için hazırlandık. Kimsenin ana planın ne 

olduğu hakkında fikri yokken, herkes ona hizmet etti. İnsanlığın bütün bilgi birikimi 

gelecekteki bir gün için mi? 

İşte 60.000 yıldır insanlığın hazırlandığı bu özel tarih yani ana planın 

açıklanarak insanlığın uyanacağı zaman geldi. 

Bu süreç yani kıyamet süreci 06.10.2007 Cumartesi günü başladı.  

ĠĢte bu kitap size kıyamet sürecinde rehberlik yapacak kaynaktır. Eğer 

bu kitabı elinize alıp buraya kadar okuduysanız bilin ki siz özel birisiniz. Çünkü 

siz de bu süreçte görev alacaksınız. Siz bu kitaba doğru çekildiniz. Onun için bu 

kitabı mutlaka okuyun ve üzerinize düĢenleri yapmaya baĢlayın. 
 

BÖLÜM 01 

Tarihte bilim ve din 
Bu dünyayı yaşanılır kılmak için düşüncelerini kullan. Sen iyiyi, 

doğruyu düşündükçe dünya daha iyi olacaktır. 

 

Yaklaşık beş yıl önce, aynı yerde, kafasında yeni düşünce-

ler oluştuğunda, hem hayatının hem de düşüncelerinin bu kadar 

değişeceğini tahmin edemezdi. Beş yıldır kafasında aniden beliren 

bu düşüncelerin doğruluğunu araştırıp durdu. ―Hayatımdaki her 

detay düşüncelerimin doğruluğunu destekler görünüyordu. Artık bu 

düşünceleri kişilerle paylaşıp başkalarını da aydınlatmam gerekir,‖ 

diye geçirdi içinden. 

Şimdiye kadar kimseyle bu düşüncelerini paylaşmamıştı, 

eşi ve çocukları dahi olaydan habersizdi ama hepsi ondaki 

değişimin farkındaydı. Artık daha bağışlayıcı, daha sevecen, 

insanlara yardım etmek için uğraşıp duran biri olarak tanınıyordu.  

―Bu düşüncelerimi paylaşacağım en uygun aday oğlum 

olabilir,‖ dedi kendi kendine. Zaten fikirlerinden biraz haberdardı 
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ama en önemlisi, onun açık fikirli, tabulara saplanmayan bir kişilik 

olarak yetişmesi için elinden geleni yapmıştı. 

Denize bakarken, baktığının ama görmediğinin farkındaydı. 

Oğlu yanına geldiğinde de hiç farkında olmadı. 

—Hayrola baba, çok dalgınsın. Marmara‘da gemilerin mi 

battı? 

Gülümsedi. ―Karadeniz‘de gemilerin mi battı‖ deyiminin 

Marmara‘ya dalgın dalgın bakan birine uyarlanması hem hoşuna 

gitti, hem de onu kendine getirdi.  

—Hoş geldin. Konuyu biliyorsun. Kafamdaki düşünceleri 

sana nasıl anlatacağımı düşünüyordum. 

—Seni tanıdığım kadarıyla bunda hiç zorlanmayacağın 

kesin. 

Telefonda konuyu uzun uzun tartışmışlardı. Pazar günlerini 

bu iş için ayırabileceklerine karar verdiler. Beraberce yürümeye 

başladılar. 

—Burada buluşmamızı seçmemin bir amacı var. Ben ilk 

olarak beş yıl önce bu sahil boyunca yürürken bu düşünceler 

kafamda oluşmuştu. Senin de ilk olarak burada duymanı istedim.  

—Merak ediyorum, konular hakkında biraz fikir verebilir 

misin? 

—Elbette, kısa ve öz olarak özetlersem: Evrenin var olu-

şunun bir amacı mı var? İnsan niye var? Öteki dünya var mı? Varsa 

nasıl bir yerdir? Evrenin bu düzeni Tanrının eseri ise amacı ne? 

gibi konuları inceleyeceğiz. 

—Heyecan verici. Konular insanlığın var oluşundan beri 

aradığı şeyler. 

—Ben önce hem doğru bir giriş yapabilmek, hem de 

konulara aşina olabilmek için ilk olarak insanlardaki inanma 

isteğini ve tarihte din bilim ilişkisini anlatarak başlamak istiyorum. 

Fakat tüm anlatacaklarımın daha iyi anlaşılabilmesi için iki kitabın 

daha mutlaka okunması gerekir. Bunlardan biri Büyük Patlama 

üstüne, bunun için isimlerini ve yazarlarını daha sonra zaten 

söyleyeceğim. Bir de öteki dünya hakkında Ergun Candan veya 
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Michael Newton‘un kitaplarından en az birinin okunması gerekir. 

Konulara açıklık getirmesi açısından çok yararlı olacaklardır.  

—Tamam, okumaya çalışırım. İnsanoğlunun niye hep bir 

Tanrıya inanmak istediğini ben de merak ederim. 

—İnsanoğlu eski çağlardan beri kendini sürekli evrenin 

merkezi saymıştır. Eski bilim adamları hep dünya merkezli evren 

modelleri oluşturmuştur. Bütün dinler dünya ve evrenin insanlar 

için yaratıldığının öğretileriyle doludur. Bu kendini beğenmişlik 

olarak nitelenebilir. Bence bilgi yetersizliğinin sonucu, yanlış 

zannedilen bu doğru yanılgıya düşülmüştür. İnsanların bilgi düzeyi 

arttıkça; hiç de önemli olmayan bir gökadanın kıyısında (merkezi 

bile değil) bir yerde, sıradan bir yıldızın üçüncü gezegeninde 

(birinci bile değil) yaşadıklarını anladıklarında, hayal kırıklığına 

uğradılar. Kendilerini önemsiz sayan bu yeni bilgileri çok zor kabul 

ettiler.  

—İnsanın kendini önemli sayması, dolayısıyla kendini 

evrenin merkezinde sanması gayet normal. 

—Evet, sırf kendisi için yaratılmış evrenin merkezinde 

olduğunu düşünmesi gayet normal. İnsanoğlu tarihi boyunca, 

yaratılışı gereği olsa gerek, hep bir şeylere tapınma ya da yardım 

alma ihtiyacı hissetmiştir. Zora düştüğünde birisinden yardım 

görmek istemiştir. Tanrının varlığına inanmayı çok kolay 

kabullenmiştir. Aslında kendini üstün görmesinin Tanrıyı kabul 

etmesini zorlaştırması gerekmektedir. Fakat gerçekler tam 

tersinedir. Bunun sebebini bence yaratılışında bulabiliriz. Yani 

genlerinin bir yerinde ölüp yok olmaya karşı koyan bir şeyler var. 

Bu da onun bir Tanrıya olan ihtiyacının anlaşılmasını sağlayabilir. 

Öldüğünde yok olmayacağını bilen bir insan, ölümü daha kolay 

kabul eder. 

—Sence Tanrıya inanma isteğinin en geçerli sebebi nedir? 

—Tarihsel açıdan bakarsak, öldüğünde yok olmama isteği 

ağır basmaktadır. Bu istek her medeniyette köklü izlere sebep 

olmuştur. Örneğin Hititlerin, Aztekler‘in, İnkalar‘ın v.b. yaptıkları 

ve tarihlerindeki mirasları, bizlere ölümden sonraki hayata nasıl bir 
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inançla inandıklarını anlatmaktadır. İnsanoğlunun gücünün 

yetmediği yerde ilahi bir adaletin devreye girmesini, kendi 

çaresizliğine çözüm ve çare olmasını istemektedir. Ölüp yok 

olmayı Mısırlıların kabul etmediği aşikârdır. Onca tapınak ve 

mumyalama teknikleri sırf yeniden doğmak için yapılmıştır. Bu 

bütün toplumlarda buna benzer şekildedir. Hiçbir toplum ölüp yok 

olmayı yani toprak olmayı kesinlikle kabul etmemektedir. 

—Tarihsel açıdan dedin, demek ki günümüzde şartlar 

değişti. 

—Günümüzde Tanrı inancı biraz değişti ama inanma 

gerekçesi pek değişmedi. Yani ölümde yok olmayı eskisi gibi yine 

insanoğlu kabul etmemekte. Artık bu kadar gelişmiş insanoğlu, 

körü körüne inanmaz diye düşünebilirsin ama ne yazık ki öyle 

olmuyor. Birçok insan için Tanrının varlığının delili anne 

babasıdır. Yani kişiye dikte edilen bilgiler onun inançlarını 

oluşturmaktadır. Kısacası kişinin bu dünya ya da öteki dünya ile 

ilgili görüşü, birinci derecede, ebeveynleri ve çevresinden etkilenir. 

Bu düşünceleri ve bilgileri okuyarak geliştirmezse, ölümüne kadar 

da değişmez. Çoğu kişi, ―Bu kadar insan aptal mı?‖ diyerek 

atalarından aldığı bilgileri peşinen doğru kabul ediyor. Öyle olunca 

da birçok, akla uymayan ama inanışların içinde var olan hata, 

asırlarca yok olmuyor.  

—Peki, dini inanışın haricinde öteki dünyanın varlığı ile 

ilgili daha farklı bilgiler var mı? 

—Ölüm ve ötesi için yapılan araştırmalar ve kaynaklar 

hakkında sana bilgi vermeye çalışacağım. Dini inançlarla bilimsel 

verileri bir araya getirmeye çalışacağım. Yani makul ve mantıklı 

bir çözüm oluşturmaya çalışacağım. Fakat beni anlayabilmek için 

kişinin bütün şartlanmışlıklarından sıyrılması gerekir. Yani kişi 

inandığı dinin kurallar ya da inançsızlığının kuralları ile olaylara 

bakmamalı. Objektif olmalı ve öğreneceği bilgileri tarafsızca 

değerlendirmeli. Beni dinleyen ateistler de, dini bütün insanlar da 

kendilerinden bir sürü şey bulacaklardır. 
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—Seni biliyorum bir zaman önce ateisttin. Dinleri yerden 

yere vuruyordun. Sonra özellikle Tanrıya dokunmamaya başladın. 

Bu değişiklikler sende niye oldu? 

—İyi gözlemlemişsin. Dinlerdeki tutarsızlıklar ve yanlışlar 

insanı dinlerden uzaklaştırıyor. İnsan ister istemez ateizme doğru 

kayıyor. Fakat araştırmaya devam ettiğinde, bu seferde deizmle 

tanışıyorsun. Artık o kadar değiştim ki, ben bile kendime hayret 

ediyorum. 

—Deizm; Tanrı tanır demek, sanırım. Bildiğim kadarıyla 

dinleri kabul etmeyen ama Tanrı ve öteki dünyaya inanan bir din 

galiba. 

—Deizm tanımın doğru da, deizm bir din olamaz. Bireysel 

olarak kişilerin, kendi düşüncelerine göre oluşturdukları bir inanış 

biçimi. Bir öğretisi ve sistematiği yoktur. Yani her kişiye göre 

deizm değişik olabilir.  

Sanıyorum, körü körüne inanmayan herkes, benim girdiğim 

çıkmazları yaşamıştır. Eğer insanda akıl varsa ve insan aklını 

kullanıp düşünüyorsa, mutlaka çıkmaza giriyor. İnandığınız dinin 

aklınıza uymaması, bazı şeyleri kabul edememeniz sizi arayışa 

sürüklüyor. Başka dinlere bakıyorsunuz. Onların daha da beter 

durumda olduğunu görüyorsunuz. Eğer akılla olaylara bakarsanız, 

bütün dinlerde saçma sapan bir sürü şeylerle karşılaşırsınız. Ama 

bu istisnasız her dinde böyledir. Bunu böyle kabul etmeyenler 

elbette vardır. Eğer sizi şartlandırarak yetiştirirlerse, başka bir 

alternatifi kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Olan saçmalıkları da 

görmüyorsunuz ya da görmezden geliyorsunuz. On dört yaşındaki 

yeğenimin babasıyla bu konuları konuşurken verdiği tepkiyi 

görmeliydin. Haksız da değil. Ben, o ana kadar ona öğretilenlerin 

çoğunun yanlış olduğunu anlatınca kızdı. Kızması babasının 

fikirlerinden ziyade benim fikirlerimin mantıklı olması ve 

‗Babasının bu tartışmadan galip çıkması‘ isteğinden 

kaynaklanıyordu. Kendince fikirler öne sürerek beni sıkıştırmak 

istiyordu. Bu, insanların, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu 
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öğrendiklerinde verdikleri normal tepkidir. Ama yeğenimin 

kafasına soru işaretini koydum. Artık zamanı geldiğinde doğruyu 

kendisinin bulacağına eminim. Bu tür çıkmazları, düşünebilen her 

insan ister istemez yaşıyor. Aklını kullanan insan, eninde sonunda 

mecburen Tanrıya ulaşıyor. Aslında başka bir cevabın olmadığını 

öğreniyorsunuz. Yalnızca arayıştan vazgeçilmemesi gerekir. 

Tanrının olmadığına karar veren insan, niçin yaşadığına kesinlikle 

bir cevap bulamaz. Amaçsız bir yaşamın bir anlamı olmadığından, 

Tolstoy gibi, ‗Yaşamına son vermesi gerektiğine‘ karar verebilir. 

Tolstoy‘un şanssız olduğu konu, bilimin bu kadar gelişmiş 

olmamasından kaynaklanıyor. O zamanlar Büyük Patlama teorisi 

oluşturulmamıştı. Kuantum teorisi henüz ortada yoktu. Yoksa, 

‗Bilim sonsuzlukla cevap veriyor‘ demezdi. (O zaman evrenin 

sonsuz olduğu ve sonsuzdan gelip sonsuza gittiği düşünülüyordu.) 

—Niye herkes senin yaşadığın çıkmazları yaşamıyor? 

—Sana ünlü Nietzsche felsefesiyle cevap vermem gerekir. 

Gerçekten ―sürü insan‖ tanımı çok iyi… Nietzsche‘ye göre; 

Sürü insanı, nihilistik (Varlığı ve gerçekliği yadsıyan felsefi 

yaklaşım) yapı gösteren bir yaşam tarzı ile yaşar. Umudunu öte 

dünyaya göçürmüş, gerçek hayatı yadsımış, din adamlarının ve 

devlet yöneticilerin güdümünde bir hayatları vardır. Çoğunlukta-

dırlar ve sürü psikolojisi ile hareket ederler. Aykırıya, asiye 

düşmandırlar. Gelenekleri ve kendi malum hayata bakış açıları 

dışında hiçbir görüşü kabullenmezler ve cezalandırmak isterler. 

Kendi düşünceleri ve yorumları yoktur. Başlarındaki çobanlar ne 

derse kabul ederler ve uygularlar.  

İşte bu tarzdaki insanlar soru sormaz ve soru sorulmasına 

da müsaade etmezler. Bunun sebebi, inandıkları dinlerin kendini 

korumak için olumsuz soru sorulmasını yasaklamasıdır. Din ona 

inanan insanı kaybetmemek için böyle tedbirler alır. Kişiyi, dinin 

aleyhine olabilecek bir şey düşündüğünde bile cehennemle tehdit 

eder. Böylece din aleyhinde olabilecek propagandalar engellenmiş 

olur. Dinlerin getirdiği bu korku eşiğini aşmak çok önemlidir. 

Kırılma noktasıdır. 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 9 

—Sen ve senin gibi olanlar niye bu kategoride değilsiniz? 

—Nietzsche bu insanlardan farklı olarak iki insan tipi daha 

tanımlamıştır: Özgür insan ve Üstinsan… Önce onun tanımlarını 

görelim. 

Özgür insan, yaşadığı toplumun geleneklerinden sıyrılmış, 

kendince düşünebilen, ama hâlâ kendini bulamamış insan tipidir. 

Sürünün egemenliği altında yaşasa da, sessiz başkaldırışları 

sebebiyle sürüden ayrılmıştır. Fakat sürüden ayrılabilmenin çetin, 

zorlu yolları vardır. Zira insan, bu yollarda kendini kaybedebilir ve 

tuzaklara düşebilir. Sürüden ayrılan insanın ilk dönemleri ―edilgen 

nihilistik‖ ( ruhun kudretinin azalması) bir yapı gösterir. İnsan, bu 

dönemde araştırmaz; sadece sorgular, düşünür. Toplumunun çarpık 

düşüncelerini yanlış bulur, lakin içine düştüğü büyük çelişki, onu 

hayatı yadsımaya zorlar. Eylemsizdir çünkü çelişkiler yumağı, 

beyninin her bir yanını sarmalamıştır. Fakat bu çetin yolları aşarsa, 

etkin nihilistik (ruhun kudretinin artması) bir özellik kazanır. Artık 

aslanın besinine duyduğu istek kadar güçlü bir şekilde araştırmaya 

koyulur. Doğrular üretmeye çalışır. Artık Tanrı‘sını öldürmüştür ve 

Tanrılaşabilme isteği içindedir. Tutkuyla ve çeşitli acılar içinde 

gerçeğini aramaya koyulur. 

Üstinsan ise, artık tamamen özgürleşmiş, kendinden yu-

varlanan bir tekerlektir. Nietzsche‘nin deyimiyle ―Yıldızları kendi 

etrafında döndürmek‖ istercesine hayatla oynar. Ona hükmeder. 

Çocuksu bir masumiyetle hayatla dans etmesini bilir ve gerçeğini 

bulmuştur. 

Bu tanımlamalardan en kolay ayırt edileni sürü insan 

tanımıdır. Çevremizdeki birçok insan bu düzeydedir. Diğer 

tanımları değerlendirmeyi herkesin kendisinin yapması daha doğru 

olur. En gerçekçi değerlendirme o zaman olur. Sessiz kalma 

eğilimi insanların gerçekçi değerlendirilmesini sınırlar. 

—Bu tanımlamalara sen de aynen katılıyor musun? 

—Kısmen katılıyorum. Faklılıkları daha sonra anlatacağım. 

Vurgulamam gereken bir konu daha var. Nietzsche insanı; 

hayvandan üstinsana giden bir ip gibi düşünür. İnsan bu ip üzerinde 
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Tanrılaşmaya çalışır der. Ben de bu tanımı beğenirim. Sırası 

geldiğinde bu tanımı da açacağım. 

İnsanın inandığı şeyleri sorgulaması kolay değildir. Bu 

konuyu anlayabilmek için Tolstoy‘un ‗İtiraflarım‘ adlı kitabını 

okumak gerekir. İnsan, ezberlediği inançların sorgulamasını çoğu 

zaman yapamaz. Herkes Tolstoy kadar cesaretli değildir.  

—Tolstoy‘un İtiraflarım adlı kitabının methini duymuştum. 

Biraz özetleyebilir misin? 

—O kitapta tüm hayatında yaptığı hatalarını cesaretle 

anlatır ama ben din konusunu ön plana çıkaracağım. Tolstoy 

hayatını bir arayış içerisinde geçirmiştir. Zaman zaman aradığını 

bulduğunu düşünmüş sonra bulamadığını görmüştür. Benim için en 

ilginci Tanrı diye bir şey olmadığını yıllarca düşünmüş, fakat; ben 

kimim, niye varım, niçin yaşıyorum, sorularına cevap 

bulamamıştır. Sonunda inanç olmayınca bu sorulara cevap 

veremeyeceğini anlamıştır. Bunun sonucunda dinleri incelemeye 

almış fakat akla uymadıkları için onlardan da sonuç alamamıştır. 

Zoraki olarak, dünyayı olduğu gibi kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Onun kaleminden dinlerin bir değerlendirmesini okumak çok 

önemliydi benim için. Aynı çıkmazları aynı şekilde yaşamamız 

bana cesaret verdi. Ben ondan daha şanslıyım, çünkü bilimin bu 

kadar ilerlemesi bana yol göstermiştir. Onun için beni tatmin 

edebilecek bir cevap oluşturdum. Bulduğum cevabı seninle 

paylaşmak istedim. Tolstoy, ―Tanrının varlığı ispat edilemez,‖ der. 

Ben ise bilimin bu işi başaracağına inanıyorum. Zamanı geldiğinde 

bilim Tanrının varlığını ispatlayacaktır ama bu tanım dinlerdeki 

Tanrı tanımı ile tam olarak çakışmayabilir. Benim sana 

anlatacaklarımın bir kısmı, parça parça birileri tarafından 

söylenmektedir. Benim yaptığım bu düşünceleri kendi yorumumu 

da katarak bir araya getirmek ve bir bütünlük halinde anlaşılmasını 

sağlamak. 

—Bilimin Tanrının varlığını ispat edebilmesi çok önemli. 

Fakat bunu nasıl yapacak, bilim Tanrıya inanmıyor ki? 
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—Aslında mevcut bilgilerimize göre ve bilimin mevcut 

tavrıyla böyle bir şey imkânsız gözükmektedir ama sunacağım yeni 

bilgiler eşliğinde bilim, Tanrının varlığını ispat edebilecektir. 

Aslında ispata gerek olmadan, biraz mantıkla düşünen kişi Tanrının 

varlığına ulaşır. Benim yaptığım gibi. Örneğin hiç dini bilgi ve 

Tanrı kavramı öğretilmemiş bir kişi (zeki olması kaydıyla) 

düşünerek Tanrının varlığına ulaşır. Şu anda ateist olanların eğer 

arayışları devam ederse Tanrıyı bulacakları kesindir. ―Tamam, ben 

hedefime ulaştım. Bunun ötesi yok,‖ deyip de arayıştan vazgeçen, 

bildiğini kendi nirvanası sanır. Oysa bu arayışın sonu yoktur. 

Tanrıyı bulmak da arayışın sonu olamaz. Tabii ki dinlerde 

bahsedilen Tanrı kavramını kastetmiyorum. Eğer o kavram yerine 

otursaydı, insanoğlu bu kadar arayış içinde olmaz, Tolstoy da bu 

kadar zahmet çekmezdi. Ayrıca bu kadar çeşitli din de olmazdı. 

Biraz da tarihte din ve bilim ilişkisine değinmek istiyorum. 

—Bu konu bana hemen Galileo‘yu hatırlatıyor. 

—Popüler bir hikâye olduğundandır. 

Tarihte genellikle din bilime hâkim olmuş ve onu yön-

lendirmiştir. İlk bilim adamları aynı zamanda dini kimliğe de sahip 

olmalıydı. Yoksa başına gelmedik durum kalmazdı. Çoğu bilim 

adamını dini kimliği de kurtarmaya yetmemiştir. Ortaçağ 

Avrupa‘sında bilimle uğraşanlar cadılık suçlamalarıyla karşı 

karşıya kalmaktaydı. Birçok bilim adamı buldukları sonuçları 

yayınlamaktan çekinmiştir. Dediğin gibi Galileo‘nun başına 

gelenler herkes tarafından bilinmektedir. Hemen hemen bütün 

dinlerde durum buna benzerdi. Dinin tutucu tarafı her zaman ön 

plana çıkıp, ilerlemenin önünde set olmuştur. Hititlerde, 

Mısırlılarda, Azteklerde v.b. elde edilen gelişmeler hep din 

adamları sayesinde olmuştur. Onlar da dini yönden gerekli olan 

bilgileri elde etmeye çalışmışlardır. Yani din için bilim 

yapmışlardır. Dine uymayanları dışlamışlardır.  

—Sanırım bilim dinin boyunduruğundan Avrupa‘daki 

reform ve Rönesans hareketlerinden sonra kurtuldu. 
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—Evet, Avrupa reformları yapıp yürürlüğe koyduktan 

sonra bilim kanatlanmıştır. Bilim insanları din korkusunu 

üzerlerinden attıktan sonra, bilim şaha kalkmış, hayal bile 

edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Şu anda bilimin uğraştığı 

konular bilimkurgu konularını andırmaktadır.  

Tarihsel gelişmelere baktığımızda eski Yunanda bilimin 

geliştiğini görüyoruz. Çünkü hayat tarzları tutucu ya da din 

merkezli değildi. Platon, Aristoteles gibi insanlar o zamanda birçok 

eserler vermişlerdir. Sonra Avrupa, dinin karanlık boyunduruğuna 

girdiğinde bu insanları öylesine unuttu ki, bilim yeniden 

filizlenmeye başladığında bu insanlar Arap sanılmıştır. Çünkü o 

zamanın en ileri bilimi Müslümanlardaydı. Avrupa dillerine bu 

insanların kitapları Arapçadan çevrildiğinden onları Arap 

sanmışlardır.  

Yunanlı bu bilginler eserlerini sadece düşünerek oluştur-

muşlardı. O zamanın geleneklerine göre çalışmak aşağı tabakadan 

olanların yapmaları gereken şeydi. Platon ve öğrencisi Aristoteles, 

M.Ö. 350–300 yıllarında kurdukları evren teorisiyle, bilim ve dini 

bütünleştirmişlerdi. Dünya merkezli evren modelinin en dıştaki 

halkasının Tanrılar tarafından çevrildiğini belirtiyorlardı. Evrenleri 

düzenli, güzel ve nazik anlamına gelen Kozmost (kozmos) ismine 

layıktı. Zaten Tanrılarda öyle değil miydi? Ayrıca gezegenlerin ve 

yıldızların içinde hareket ettikleri, esir adını verdikleri, görünmez 

bir maddeden bahsediyorlardı. Bilim insanları uzun yıllar boyunca 

esir adı verilen bu maddenin ispat edilmesi için uğraşıp 

durmuşlardır. Hatta Einstein bile esiri ispatlamak için uğraşan 

bilim insanlarının verilerinden yararlanmıştır. Albert Michelson ve 

Edvard Morley adlı iki fizikçi, 1881 yılında; 30.000 mt/sn hızla 

dönen dünyada, birbirine dik iki farklı yönde ışığın hızını ölçüp, 

farklılık tespit ederlerse bunu esirin varlığıyla açıklayacaklardı. 

Michelson ve Morley hiçbir durumda ışığın hızının değişmediğini 

ölçeceklerdi. Deneyi birçok defa tekrarlamalarına karşın sonuç 

değişmedi. Ayrıca başka bilim adamlarının tespitlerine göre de, 

ışığın hızı sabit bir gözlemciye göre veya hareketli bir gözlemciye 
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göre değişmiyordu. Saniyede 300 milyon metre. Einstein sabit 

evren modelini kaldırarak göreli evren modelini bu sayede 

oluşturmuştur.  

Daha önce Newton (F = G × M1 × M2 / R²) yerçekimi 

formülünü ortaya atınca, Platon ve Aristoteles‘in Tanrı + bilim 

evliliği tam bir felakete dönüştü. Bilim Tanrıyı tamamen dışladı. 

Hatta evrende kütle çekiminin ulaşamayacağı hiçbir yer 

olamayacağından, Tanrıya yer kalmamıştır. Bilim ateist olmuştur. 

Büyük patlama bilimle dini yeniden yakınlaştırmıştır. Fakat dinin 

bilimi ele geçirmesi çok tehlikelidir. Çünkü din gelenekçidir, 

tutucudur, değişikliklere karşı koyar. Oysa bilim özgür olmalı, her 

şeyi araştırmalı, her şeye burnunu sokmalıdır. Tanrıyı bile formüle 

edebilmelidir. Tanrı böyle şeylerden gocunmaz.  

Bilim Teknik dergisi Ocak 2006 sayısında Nilüfer Tekin‘in 

bir yazısına dikkat çekmek isterim. Einstein‘dan sonra 100 yıldır 

bilimin bir adım ileri gitmediğinden yakınıyordu. Bunu biraz 

bilimin sorgulanamadığına, biraz metafiziği yok varsaymaya 

bağladı. Ona aynen katılıyorum. Bizim metafizik diye dışladığımız 

şeylerin, bize başka bir şeyler anlatmak istediklerini düşünemez 

miyiz? Ayrıca, acaba Einstein üstat kendi bulduğu formüllerin ne 

anlama geldiklerini gerçekten biliyor muydu? E=mc² formülünü 

madde enerji ilişkisi olarak değerlendiriyoruz ama bu enerji madde 

ilişkisi ille de bu dünyada olmak zorunda mıdır? Başka bir yerlerde 

daha anlamlı olamazlar mı? 

Gerçekten de 1900‘lü yılların başında bilimde elde edilen 

verileri, hâlâ bir adım ileri götürememişiz. Sanırım ille de bir 

Einstein daha gelmesi gerekecektir. Aradan geçen bunca zaman 

içinde niye bir arpa boyu yol alamamışız? Bu durumu değiştirmek 

için bir şeyler yapılabilir ve artık bilimde yeni bir süreç başlamak 

üzere. 

İlk gün için sanırım bu kadar yeterli. 

 

 

BÖLÜM 02 
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Büyük patlama ve mucizeleri 
Başarının da, başarısızlığın da altında yatan sizin düşüncelerinizdir. Siz 

hangisini düşünürseniz onu başarırsınız. 

 

Cumartesi bütün günü kitapların arasında, Büyük Patlama 

konusunu inceleyerek geçirdi. Bu karmaşık konuyu olduğundan 

kolay anlaşılır bir şekilde anlatabilmenin yollarını aradı. Teknik bir 

konu olduğundan ve bir miktar fizik bilgisi gerektirdiğinden 

sorunlar yaşayacağı anlaşılıyordu. Oğlunun bu konulara aşinalığı 

vardı. Konunun ağırlığından dolayı yüzeysel anlatmaya karar verdi. 

Sadece önemli bulduğu konuları geniş olarak ele alacaktı. 

Önce gerekli hazırlıkları yaptı. Kahvaltıya sonra geçti. 

Kahvaltı yaparken ―Her gün defalarca yemek yediğimiz halde yine 

de bıkmadan tekrar tekrar zevkle yemek yiyebiliyoruz,‖ diye 

düşündü. Başka hiçbir eylemin bu kadar sık ve zevkle 

yapılamayacağına karar verdi. Beslenmenin önemi ortadaydı ama 

uyku için aynı şeyi söylemek doğru değildi. Öyle ya, uyku, 

yapılabilecek birçok eylemin önünü kesmekte, insan hayatında çok 

zaman almaktadır. İnsan ömrünü 1/3 oranında azaltmaktadır. Evet, 

dinlenmek için şart ama, olmak zorunda mıydı? Günümüzde hiç 

uyumadan yaşayan insanların olduğunu duymuştu. Onlar günlük 

faaliyetlerini yaparlarken beyinleri dinlenebiliyormuş.  

Acaba geceleri avlanamayan hayvanların dinlenirken elde 

ettikleri gibi bir alışkanlık mıydı bu? Zamanla genlere işlemiş 

olabilir miydi? 

Evin içinden gelen seslerden oğlunun da uyanmış olduğunu 

anladı. Oğlu kahvaltı yaparken o da bir çay içti. 

—Eğer hazırsan başlayabiliriz. 

—Başlayalım baba, çok zevkle dinlediğim konulardan 

bahsediyorsun. 

—Sana anlatacaklarımın birçoğu senin de bildiğin şeyler 

olacaktır. Bildiğin konularda ben senden yararlanacağım. Fakat 

senden özellikle bir konuyu biliyorsan dahi bana sormanı 
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istiyorum. Çünkü bildiğin konuyu ben çok farklı 

değerlendirebilirim. 

Bugün Büyük Patlamayı incelemek istiyorum. Çünkü 

önemli bir konu ve Tanrının var oluşuna sunduğum bilimsel, güçlü 

bir delildir. Hayal edemeyeceğin açılımlara ulaşacağız. Şu anda 

bilimin cevap veremediği bazı konuları gündeme getirip, neler 

olabileceğini tartışacağız. Belki Büyük Patlama öncesine bile 

bakma imkânımız olacak. 

—Benim de bu konuya ilgim var ama yine de basit olarak 

anlatmanı tercih ederim. 

—Dilimin döndüğü kadar basite indireceğim ama yine de 

bazı konuları sadece konunun uzmanları anlayabilecek.  

Bilimin ulaştığı en son verilere göre evren, Büyük Pat-

lamayla (Big Bang) oluştu. Patlama ve sonrasını Stephen 

Hawking‘in ‗Zamanın Kısa Tarihi‘, ‗Ceviz Kabuğundaki Evren‘, 

Steven Weinberg‘in ‗İlk Üç Dakika‘ ve Joselph Silk‘in ‗Evrenin 

Kısa Tarihi‘ gibi eserlerinden öğreniyoruz. İstersen geniş bilgiyi bu 

kitaplardan alabilirsin. Ben olayı özetleyeceğim. Yapacağım özeti 

iyi anlayabilmek için hiç olmazsa bu kitaplardan birini okuman 

gerekir. Yoksa, kısa olarak anlattığım şeyler havada kalan bilgiler 

olabilir. 

—Merak etme mutlaka okuyacağım. 

—Benim anlattıklarımı anlamış olsan bile okumalısın, 

çünkü benim değinmediğim birçok konuya açıklık getirip, evrenin 

yapısı hakkında etraflı bilgi vermekteler. Ayrıca benim 

anlattıklarımla olayın nasıl olduğunu anlarsın fakat kitapları 

okursan olayları da bilirsin. Yani bilgilerin kabul değil, bilimsel bir 

gerçek olur. 

Büyük patlamanın oluşumundan hemen sonra ısı düşerken 

ve evren genişlerken, atomlar meydana geldi. Bu atomlar basit 

atomlar olan helyum ve hidrojendir. Helyum ve hidrojen bulutları 

evrene yayıldı. Bu bulutlar belli bir noktanın etrafında kümeleşerek 

galaksilerin temellerini attılar. Bu galaksi kümeleri içindeki daha 

noktasal kümeleşmeler, sıkışarak yıldızları meydana getirdiler. Bu 
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yıldızların ulaştıkları yüksek sıcaklık nedeniyle, hidrojen atomları 

birleşerek helyum atomlarını oluşturdu ve açığa büyük enerji çıktı. 

Bunlar birbirini tetikledi ve bu günkü anlamda yıldızlar oluştu. Bu 

yıldızlar erken kuşak yıldızlardı. Boyutları büyük olanların yanma 

hızları da büyük olduğundan, ömürleri kısa oldu. Bu arada yüksek 

basınç ve sıcaklık yüzünden yıldızlarda ağır atomlar oluşmaya 

devam etti. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir. 

Evrende ömrünü dolduran yıldız enerjisi bittiği için pat-

layarak kendi içine çöktü. Süpernova patlamaları sırasında her çeşit 

atomun bir kısmı uzaya kaçtı. Yıldızın büyüklüğüne göre sırasıyla; 

kara delik, nötron yıldızı veya beyaz cüce oluştu. Bu süreç 

milyarlarca yıl devam etti. Bir yandan yıldızlar ölürken bir yandan 

yeni yıldızlar doğdu. 

Bu yıldızların etrafında da gezegenler oluştu. İlk oluşan 

gezegenler canlıların yaşaması için uygun değildi. Yeteri kadar ağır 

element yoktu. Ama her patlayan yıldız, galaksinin dış 

katmanlarında oluşan yıldızlara malzeme gönderdi. Bu süreç 

günümüzde de devam etmektedir. Artık yeni doğan yıldızların 

etrafındaki gezegenlerde yeteri kadar ağır elementin bulunduğu bir 

zaman geldi. (Ağır element derken atom numarası yüksek demir, 

oksijen, karbon v.b. 

bahsediyorum.)  

Böylece canlının 

oluşumunun yolu açılmış 

oldu.  

Masada duran 

resimlerden iki tanesini 

oğluna uzattı. (Şekil 1)  
 

—Resimlerdeki patlamalar bir şeyi mi anlatıyor? 

—Evet, Büyük Patlama üzerine öğrendiklerime kendi 

yorumlarımı da katarak belirtmek istiyorum. Resimlerde görülen 

süpernova patlamaları bana evrenin de bu şekilde iki yönlü 

patladığını düşündürdü. Bir noktada patlatılan büyük bir enerji, 

 
(ġekil 1) Ġki yöne doğru fıĢkıran 

süpernova patlamaları 
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madde ve anti madde olarak ayrışıp iki yöne doğru fışkırdı. Madde 

ve anti madde miktarları evrenler içinde tesadüfen yer almışlardır. 

Enerjiyi (E=mc²) 

maddeye 

çevirdiğinizde anti 

madde oluşmaktadır. 

Sonra bu madde ve 

anti maddeler 

birbirlerini yok ederek 

geriye kalanlarla 

evrenimiz oluşmuştur. 

Evrenimizde henüz 

anti madde tespit edemedik. Şekil 2‘de patlama bir tarafında çok az 

bir fazlalıkla madde evrenini, diğer tarafta madde miktarı kadar 

anti madde evrenini oluşturmuş olabilir. Bu teori doğruysa, 

evrenimizde anti madde bulunmaması gerekir. Yalnız bu 

patlamanın, dördüncü boyut tarafından bükülen üç boyutlu bir 

patlama olduğunu düşünmek lazım. Şekildeki gösterim ise üçüncü 

boyut tarafından bükülen iki boyutlu bir evren modelidir. Dört 

boyutlu bir gösterimin yapılamayacağını biliyorsun. 

—Madde ve anti madde birleşince enerjiye dönüşüyor diye 

biliyorum. O zaman iki evrende de hiç madde kalmaması gerekmez 

mi? 

—Belki tesadüfen, belki hesap sonucu, evrenimizdeki 

madde kadar kısmı arttı. Bunun karşılığındaki anti madde diğer 

evrende kaldı. Bu, yoktan madde yaratmanın yoludur. Yoktan 

demek doğru değil, enerjiden madde yaratmanın yoludur demek 

daha doğru. Bu patlama üç boyutlu bir uzayda olmuştur. Şöyle 

örneklemek istiyorum. 

Yaşadığımız evren üç mekân boyutludur: en, boy ve 

yükseklik Evrenimizi daha iyi algılayabilmek için basite 

indirgemek istiyorum. Onun için bir kabul yapmalıyız. Evrenimizin 

Şekil 2‘deki gibi iki mekân boyutlu olduğunu kabul edeceğim. 

Anlatacağım hikâyeyi bu kabul üstüne oluşturacağım. Yüksekliğin 

 
(ġekil 2) Büyük patlama ile oluĢan madde ve 

anti madde evrenleri 
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olmadığı, topa benzer bir televizyon ekranındaki canlıları hayal et; 

yükseklikleri yoktur. 

İki boyutlu 

evrenimiz bir patlama 

sonucu oluştu. Üçüncü 

boyut tarafından eğrilen iki 

boyutlu evrenimiz, tam 

olarak bir balon gibi 

düşünülebilir. Evrenimiz 

tam olarak bir balonun 

şişmesi gibi şişmektedir. 

Balonun yüzeyindeki 

canlılar yüksekliği 

tanımamaktadırlar. Balon 

şiştikçe balon üzerindeki 

iki nokta birbirinden 

uzaklaşmaktadır. 

Galaksiler arası uzaklık ne kadar fazlaysa, uzaklaşma hızları da o 

kadar artmaktadır. Biraz matematik bilgisiyle bunun böyle olduğu 

anlaşılır. 

Evrenimizi üç boyutlu balon gibi düşündüğümüzde içindeki 

tüm galaksiler birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Bu şu demektir; 

evrenimiz gittikçe büyümektedir. Evren büyüdükçe içindeki 

maddeler arasındaki uzaklık artmaktadır. Bizlerde gözlemlerimizle 

bu durumu tespit edebiliriz. Evrenin genişlemesini bir film şeridi 

gibi tersine çevirdiğimizde, tüm maddenin bir yere toplandığını ve 

o noktadan itibaren genişlemenin sürdüğünü düşünmekteyiz. 

Yaptığımız gözlemlerle evrenin yaşını öğrenmeye çalışıyoruz. 

Bilim Teknik dergisi evrenin yaşının 13,7 milyar yıl olduğunu 

yazmaktadır. (Mart 2003) 

—Benim anladığım, evrenin yoğunluğunun azalmasını biz 

uzaklaşma hızı olarak görüyoruz. Doğru mu düşünüyorum? 

—Öyledir zaten. Konuyu biraz daha açalım; kapalı bir 

kutunun içinde bir miktar gaz olduğunu düşün, bu gazların atomları 

 
(ġekil 3) Bu gösterimde, 100 milyon ıĢık 

yılı geniĢliğindeki bir küpün içindeki altı 

gökada kümesi, küpün boyutları iki 

katına çıktığında birbirinden 

uzaklaĢıyor. Burada bir geniĢleme 

merkezi yok. 
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arasında belli bir uzaklık vardır. Eğer biz kutunun hacmini iki 

katına çıkarırsak, içerdeki madde miktarı aynı olduğundan, atomlar 

arasındaki mesafe iki katına çıkacaktır. Bizim üç boyutlu evrenin 

yoğunluğu ile galaksiler arasında da aynı ilişki vardır. Bu da, 

bizden uzaklaşan galaksileri açıklar. Evrenin genişlemesi, 

galaksiler arası mesafelerin artışını açıklamaktadır. Aslında bu 

etkiyi aynen oluşturacak ikinci bir yöntem daha vardır ama buna 

daha sonra değineceğim. 

Normal olarak galaksi bir yönde hareket yapmıyor. Ancak 

balon şiştiğinden, galaksiler arası mesafe artıyor. Gözlemci de 

bunu uzaklaşma hızı olarak tespit ediyor. Uzakta olan galaksinin 

hızı çok daha fazla olacaktır. Burada bir faktör daha var. Ne kadar 

uzağa bakarsak o kadar da geçmişe bakmaktayız. Biz ancak şu 

andaki durumumuzla, geçmişte bir galaksinin yeri hakkında 

gözlem yapabilmekteyiz. Yani aslında çok uzağa bakan biri, 

geçmişe doğru, yani Büyük Patlamaya doğru bakmış olur. Ne 

kadar uzağa bakarsak, kaçış hızı o kadar artar. Bu hız ışık hızını 

aşarsa, bu, galaksinin ışıktan hızlı hareket ettiği anlamına gelmez. 

Onun hızı bizim galaksimizle aynıdır. Fakat o galaksiden bir daha 

ışık alamayacağımız kesindir. Artık bizim görüş ufkumuzu 

aşmıştır.  

—Ne kadar uzağa bakarsak o kadar geçmişe bakmış olu-

yoruz: Elbette öyle olmalı, ışığın hızının sınırlı olmasından 

kaynaklanıyor. 

—Evet, şöyle düşün, bize en yakın yıldız 4 ışık yılı uzak-

lıkta. Yani ışık yola çıktıktan 4 yıl sonra bize gelmektedir. Bizim 

şu anda gördüğümüz o yıldızın 4 yıl önceki hali. Eğer 15 milyon 

ışık yılı uzaklıktaki bir cisimden ışık almışsak, o cismin bu 15 

milyon yılda çok daha farklı bir yerde ve şekilde olacağı kesindir. 

—Evrenin şekli küreye mi benziyor? 

—Aslında evrenin şekli dördüncü boyut tarafından bükü-

len, üç boyutlu bir küre gibi olmalı. Daha iyi anlayabilmek için 

evreni iki boyuta indirgeyip düşünce jimnastiği yapalım. İki 

boyutlu evrendeki herhangi bir gözlemci, hangi yöne giderse gitsin 
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yine başladığı noktaya dönecektir. Macellan‘ın batıya giderek 

doğuya ulaşması gibi. Balonun merkezine olan boyut 

algılanmadığından, gözlemci öyle düşünmektedir. Dünyanın 

yüzeyinden bir yöne doğru gittiğinizde, eğer yönünüzden hiç 

sapmazsanız, başladığınız yere ters taraftan dönersiniz. Şu anda 

evrende biz bu durumun aynısını üç boyutlu olarak yaşamaktayız. 

Elbette bunu yapabilme imkânımız yoktur. Uzaklıkların çok çok 

fazla olması sebebiyle… Üç boyutlu evrenle ilgili problemlerin 

çözümünün, iki boyuta göre daha da zor olması kaçınılmazdır.  

—Nasıl yani? 

—İki boyutta ne tarafa gidersen tekrar başladığın yere 

dönersin düşüncesini anlamak kolay ve yaşantımızın içinde var. 

Oysa aynı durumu üç boyutlu evren için düşün… Uzayda ne tarafa 

doğru gidersen git, tekrar dünyaya dönersin şeklindeki düşünce 

tarzını algılamak zor. Mantıklı gözükmüyor. Ayrıca evrenimizin 

dört boyutlu küre şeklinde olması da gerekmez. Bir armut ya da 

turp şeklinde de olabilir. Biz aradaki farkı anlayamayız. Yani 

evrenimizin Şekil 2‘deki gibi ama dört boyutlu olduğunu 

düşünüyorum. Evrenin yapısını anlayabilmek için ne kadar uzağa 

bakarsak o kadar geçmişe bakmış olduğumuzdan, bugünkü gerçek 

yapısı ile ilgili sağlıklı bilgi edinemiyoruz. Yakın galaksiler de bize 

genel yapı hakkında bilgi vermekten çok uzak. Ayrıca bazı bilim 

insanları, evrenimizin ille de dördüncü boyut tarafından bükülmesi 

gerekmediğini, kendi kendine yeterli olduğunu düşünmektedir. 

Yani dördüncü boyut tarafından bükülmeden de bugünkü yapısını 

alabilecektir. Bu durum da bana mantıklı gelmektedir. İnsanoğlu 

mekân içinde yaşadığı için, dördüncü boyut doğrultusunu evrenin 

büyüme yönü olarak algılaması, mantıklı gözüküyor. 

—O zaman bizler dördüncü boyut doğrusunda gidebilirsek, 

evrenin dışına çıkabiliriz.  

—Eğer gidebilirsek olabilir ama bunu nasıl yapabilece-

ğimiz konusunda bir fikrimiz yok. Yalnız, kara deliklerin evrende 

dördüncü boyut doğrultusunda geçitler açtığı ile ilgili düşünceler 

var. 
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—Evrenin merkezi ne taraftadır, anlayabilir miyiz? 

—Şekil 3, evrende bir genişleme merkezinin olmadığını 

gösteriyor. Bu da bizim evrenin merkezinin hangi yönde olduğunu 

anlamamızı engeller ama Büyük Patlama evrenin merkezinde 

patladığına göre, oraya 

doğru bakma imkânı 

var. Eğer evrenimizin 

yaşının 15 milyar yıl 

olduğunu kabul eder-

sek, evrenin neresine 

doğru bakarsak 

bakalım, 15 milyar ışık 

yılı uzaklıkta Büyük 

Patlamayı görürüz. Bu, 

sanki evrenimizin dışı 

Büyük Patlamadan 

oluşmuştur gibi gözükür. Aslında Büyük Patlama bir noktadır. 

Öyleyse, evrenimizin dışı bir noktadan mı oluşmaktadır? Bu 

paradoks gibi gözükmektedir ama aslında uzayın eğriliğinden ve ne 

kadar uzağa bakarsak o kadar geçmişe baktığımızdan öyle 

gözükmektedir. Önce halkalar büyümekte, sonra küçülerek, 15 

milyar yıl sonra tek noktaya ulaşmaktadır. (Şekil 4) Bu da uzayın 

pozitif eğriliğini gösterir. Fakat bizler Büyük Patlamayı görme 

şansına sahip miyiz, bilmiyorum. Sanırım onu göremeyiz. 

—Sence evrenimizin sonu nasıl olacak? 

—Bilim insanlarının cevabını bulamadıkları sorulardan bir 

tanesi, evrenimizin açık mı yoksa kapalı mı olduğudur? Bu şu 

demektir: Evrenimiz kapalıysa bir gün genişlemesi duracak, kendi 

üzerine çökecektir. Başladığı noktaya tekrar sıkışacaktır. Eğer 

açıksa, sonsuza değin genişlemesi sürecektir. Bilim insanları, 

bugüne kadar tespit edilen madde miktarının az olduğunu ve 

evrenin kendi içine bu kadar maddeyle çökmeyeceğini 

düşünüyorlar. Evrende başka madde olmalı diyorlar. Kara madde 

diye bir şeyden bahsediyorlar. Ama henüz ispatlayabilmiş değiller. 

 
(ġekil 4) Erenin dıĢına doğru bakan gözlemci 

aynı zamanda Büyük Patlamaya doğru 

bakmıĢ olur. 
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Ben ilerde bu konuda başka bir yol daha olabilir mi, diye 

sorgulayacağım. 15.11.2006 tarihinde National Geographic 

belgesel kanalında yayınlanan bir programda evrenin yaşam 

hikâyesi anlatıldı. Orada bazı bilim insanları, evrenin açık 

olduğunu ve sonsuza kadar genişleyeceğini anlattı. Yaptıkları 

incelemelerde evrenin genişleme hızının yavaşlamadığını, aksine 

hızlandığını göstermişlerdir. Sonraki konularımızda bunun ne 

anlama geleceğini göreceğiz. Ben, evreni tasarlayan gücün 

harcadığı enerjiyi heba etmeyeceğini, bir şekilde onu geri alacağını 

sanıyorum. Evrenimiz için kullandığı enerjiyi niçin heba etsin? 

Eğer bu enerjiyi heba etmek zorundaysa; küçücük insanoğlu için 

niye bu kadar büyük bir evren planlasın? 

—Doğru, bu kadar büyük bir evrende insan bir nokta bile 

değil. Ama yine de evrende neler olduğunu anlayabiliyoruz. 

—Büyük oranda anlıyoruz. Yani başlangıçtan bu yana olan 

olayları formüle edebiliyoruz. Sırası gelmişken Stephen 

Hawking‘in ‗Ceviz Kabuğundaki Evren‘ adlı kitabından evrenin 

yapısıyla ilgili bir pasajı okumak istiyorum. 
―… Evrenin başlangıcı Büyük Patlama tekilliğinde sonsuz 

bir sıcaklık ve yoğunluk ile gerçekleşirdi. Evren genişlerken, 

radyasyonun sıcaklığı azaldı. Büyük patlamadan saniyenin 

yaklaşık yüzde biri kadar süre sonra, sıcaklık 100 milyar derece 

olacak ve evren bazı protonlar ve nötronlarla birlikte çoğunlukla 

fotonlar, elektronlar ve nötrinolar (son derece hafif parçacıklar) ile 

bunların karşı parçacıklarını içerecekti. Sonraki üç hafta boyunca, 

evren bir milyar dereceye soğurken, protonlar ile nötronlar 

helyum, hidrojen ve hafif başka elementlerin çekirdeklerini 

oluşturmak üzere birleşmeye başlayacaktı. 

Yüz binlerce yıl sonra, sıcaklık birkaç bin dereceye 

düştüğünde, elektronlar, atomları oluşturmak üzere hafif 

çekirdekler tarafından yakalanabileceği bir noktaya kadar 

yavaşlayacaktı. Bununla birlikte, karbon ve oksijen gibi yapımızı 

oluşturan daha ağır elementler, yıldızların merkezindeki helyumun 

yanışından milyarlarca yıl sonraya kadar ortaya çıkmayacaktı.  

Evrenin yoğun, sıcak, erken bir aşamasının bu tablosu 

1948‘de, bilim adamı George Gamow tarafından, Ralhp Alpher ile 
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birlikte yazdıkları bir makalede çizildi. Bu makale, bu çok sıcak, 

erken aşamadan kaynaklanan radyasyonun, günümüzde hâlâ 

çevremizde olması gereğini öngörmekteydi. 1965‘te Arno Penzias 

ve Robert Wilson adlı fizikçiler kozmik mikrodalga fon 

radyasyonunu gözlemlediğinde, bu öngörüler doğrulanmış oldu.‖ 

Büyük Patlamadan itibaren oluşan hikâyeyi özetleyen 

Hawking‘e göre ayrıca bu öngörüler de doğrulanmış oldu. Daha 

fazla bilgiyi çeşitli kitaplardan takip etmek mümkündür.  

—Evrende bu oluşumun gezegenleri oluşturması beklenir. 

Fakat evrende çok az gezegenin varlığından haberimiz var. 

—Geçmişte birçok kişi, güneş sistemimizin evrende tek 

gezegen sistemi olduğunu düşünürdü. Şimdi de evrende çok az 

gezegen gözlemlememiz insanların kafalarında şüphe oluşturabilir. 

Gezegenler ışık kaynağı olmadıklarından ve küçük olduklarından 

onları gözlemlemenin zorluklarını takdir edersin. Buna rağmen 

evrende birçok gezegenin varlığı gözlenmiştir. 

Mayıs 2007 Bilim Teknik dergisinde evrenin dünya benzeri 

yaşam olabilecek gezegenlerle dolu olabileceği söyleniyordu. 

Bugüne kadar onlarca gezegen tespit edilmiş. Fakat bize uzak 

olmayan Gliese 581 numaralı yıldızın çevresindeki 3 adet 

gezegenden biri dünya şartlarına çok benzemektedir. Kalın bir 

atmosferinin olması ve yüzeyinde 0–40 C° sıcaklığın olması onu 

güçlü bir aday yapmaktadır. Bu gezegenin bizden uzaklığı 20,5 ışık 

yılı. Gelecekte belki de ilk canlı arayışımızın yönü de şimdiden 

belli olmuştur. Çünkü evrende bu uzaklık, kapı komşuluğu 

anlamına gelir. 

—Büyük Patlama için, Tanrının varlığına sunacağım en 

büyük delil, demiştin. Henüz Tanrının bu işteki önemi ile ilgili bir 

şey söylemedin. 

—Önce Büyük Patlamanın anlaşılması için konuya böyle 

giriş yapmayı uygun gördüm. Yani bugüne kadar geçen evrelerin 

bilimsel olarak (yaklaşık) anlaşıldığı ve Tanrının bu işlerde 

parmağının olmadığı, ama onun bir şeyi planlamış olabileceğini 

göstermek için uğraşıyorum. Yani dinlerdeki iddiaların tersine, 
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Tanrı, evreni yarattıktan sonra içerisine girip olaylara karışmıyor. 

Belirlediği ilk şartlar sonucunda evren kendi yağı ile 

kavrulabiliyor. 

—Büyük Patlamanın önemi sadece Tanrının olaylara 

karışmamasından mı geliyor? 

—O da önemli ama vurgulamak istediğim başka yönler de 

var. Büyük Patlama, her açıdan, evrende canlı oluşumunu 

sağlayabilmek için tüm özelliklere sahip olarak gerçekleşmiştir. 

Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatacağım.  

Düşün; dünyanın neresinde nasıl bir patlama gerçek-

leştirirsen gerçekleştir, orada bulunan maddeler dağılır, 

düzensizleşir. Yani bir hurdalığa bir bomba atıyorsun ve oradaki 

parçalardan yeni bir araba oluşmasını bekliyorsun. Aslında 

malzemelerin her yöne rastlantısal olarak eşit bir şekilde 

dağılmasını bekleriz. Aynı şekilde Büyük Patlamada da maddelerin 

evrene eşit bir şekilde homojen olarak yayılması beklenmeliydi. 

Saçma gibi gözükse de, Büyük Patlamada madde, düzensizleşme 

yerine düzenli galaksiler oluşturmuştur. Galaksilerin oluşumunun 

başlangıcını açıklayan Joseph Silk‘in ‗Evrenin Kısa Tarihi‘ adlı 

kitaptan bir paragrafını aynen okuyorum. (Sayfa 71) 
―Bugünkü evrenin büyük ölçekli yapısının tamamı, ilkel 

yoğunluk dalgalanmalarının evrimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

dalgalanmalar, evrenin çok eski dönemlerinde homojenlikten 

minik sapmalar olarak ortaya çıkmış ve kütle çekimsel 

kararsızlıkların etkisiyle günümüzde galaksi ve galaksi kümelerine 

dönüşecek ölçüde büyümüşlerdir. Büyük ölçekte, kaynaklanma 

anlarına kadar izlenebilen bu dalgalanmaların galaksi dağılımlarına 

etkileri hâlâ sezilebilir. Daha büyük ölçeklerde, kozmik 

mikrodalga fonu homojenlikten ilk sapmalara tanıklık etmektedir.‖  

Bu anlatımdan anladığım kadarıyla; evren, galaksiler 

oluşabilsin diye küçük dalgalanmalar yaparak çeşitli cazibe 

merkezleri oluşturmuştur. Ayrıca bu dalgalanmaların günümüzde 

de dolaylı ölçümleri yapılabilmektedir. Aslında evrendeki 

atomların her yere homojen bir şekilde dağılması beklenirdi. Oysa 

evren galaksiler ve yıldızları oluşturmuş, hatta canlı diye bir şeyi 
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de var etmiştir. Bu beklenenin tam tersidir ama Tanrının bu işi 

yaptığı anlamına da gelmez. Sadece evreni oluştururken bunları 

öngörmüştür. Evrenin başlangıç şartlarını ona göre düzenlemiştir. 

Aslında bu durum benim vurgulayacağım diğer konuların yanında 

çok önemsiz kalır. Büyük Patlama, her yönü ile mucizelerle 

doludur. 

—Benim de bir miktar bilgim var ama tekrar olsa bile 

dinlemek güzel. 

—Örneğin; Büyük Patlamadan sonra dört temel kuvvet 

oluşmuştur. Bunlar: güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, 

elektromanyetik ve yerçekimi kuvvetleridir. Bu kuvvetler evrenin 

ilk anlarında birdi. Evren soğudukça birbirlerinden ayrıldılar. İlginç 

olan, bu kuvvetlerin güçleri olmaları gerektiği kadardır. Yani 

mevcut değerleri daha farklı olsaydı evrenimiz bu şeklini alamazdı. 

Örneğin güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğini bir arada 

tutmaktadır. Eğer o olmasaydı, aynı yüklü protonlar birbirini 

ittiklerinden, bir arada duramayacaklar ve madde oluşamayacaktı. 

Bu kuvvetin değeri tam olarak dengeyi koruyacak kadardır. Başka 

bir örnekse yerçekimi kuvvetidir. Yerçekimi kuvveti daha az 

olsaydı, yıldızlar gezegenleri yörüngede tutamayacaktı. Fazla 

olsaydı bu yıldızlar çok küçük olmak zorunda kalacaklardı ve 

ömürleri çok kısa olacaktı. 

—Sanırım bu denge ve bu değerler bir şey anlatıyor. 

—Elbette, ama evrendeki mucizevî durumlar daha pek 

çoktur. Necati Kutlu‘nun ‗Big Bang Teorisi ve Evrenin Yaratılışı‘ 

kitabını okursan veya başka kaynaklardan takip edersen çok daha 

geniş bilgi edinebilirsin. Onlar da bu konulara vurgu yapıyor ve 

başka bir sürü detayı da açıklıyorlar. Yalnız onlardaki mantık, 

Tanrı, evrene karışmaya devam ediyor mantığıdır ama 

sunduklarında Tanrının evrene karıştığına delil olabilecek bir kanıt 

yoktur. Benim düşüncelerimi destekler niteliktedirler. Ben önemli 

saydıklarıma değinmek istiyorum. Her ayrıntıya girip konuyu 

boğmak istemem. 
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(ġekil 5) Büyük canlılar iki boyutlu 

olamazlar çünkü beslenme sistemleri 

onları ikiye böler. 

 

Evrenin iki önemli özelliğine daha değinmem gerekir. 

Bunlardan biri zaman ve mekân… Diğeri de sudur. 

İleride zaman ve 

mekân konularını etraflıca 

inceleyeceğiz. Şimdi niye 

yaratıcının üç boyut ve bir 

zaman boyutunu tercih 

ettiğini anlamak lazım. 

Stephen Hawking‘in 

belirttiğine göre, eğer evren 

iki boyutlu olsaydı, o zaman 

canlıların iri cüsseli 

olabilmesi mümkün değildi. Çünkü beslenme sistemi o canlıyı 

ikiye bölerdi. Onun için sadece derilerinin dışından besin emen 

canlılar yaşama şansına sahipti. Aynı şekilde evren dört boyutlu 

olsaydı, o zaman da gezegenler güneş çevresinde kararlı 

yörüngelerde dönemezlerdi. Hatta atom çekirdeği çevresinde 

elektronlar kararlı yörüngelerde olamazlardı. Her iki durumda da 

evrende hayatın oluşması mümkün değildi. Zamanın önemini daha 

sonra etraflıca anlatacağım, ama şimdilik, bir ömür biçilmesi için 

konulmuş bir kural olduğunu bilmek yeterli.  

—Suyun dünyamız ve hayat için çok önemli olduğunu 

biliyorum. Onsuz biyolojik hayat var olamazdı.  

—Devam eden hayatın içindeki önemi çok büyüktür ama 

benim vurgulamak istediğim başka. Tanrının yarattığı evrende, 

hayatın sudan başlayacağını hesapladığı açıktır. Çünkü su, 

davranışı itibari ile diğer sıvılar gibi davranmaz. Bu davranış şekli 

de dünyada hayatın başlangıcına ve devamına etki etmiştir. Eğer su 

bu davranışı göstermeseydi, dünyada hayat oluşamazdı. Suya 

dayalı bir yaşamın oluşumu için, bizim dünyamızın sıcaklığına 

yakın sıcaklıklardaki gezegenlerin şansı olabilir. Çünkü suyun katı, 

sıvı ve gaz halinde olmasının önemi çok büyüktür. Eğer çok soğuk 

olursa su tamamen buz olarak kalacak ve buharlaşıp yağmur 

olamayacak veya deniz haline gelemeyecektir. Aynı şekilde çok 
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sıcak olursa bu seferde su 

buhar halinde atmosferde 

kalacak, yağmur olarak 

yağamayacak ve denizler 

yine oluşamayacaktır.  

Suyun sadece bu üç 

hali ilginç değildir. Suyun 

asıl ilginç olan davranışına 

bir göz atalım: Bilinen bütün 

maddeler soğudukça 

büzüşür, buna bütün katı sıvı 

ve gazlar dâhildir. Sadece su 

+4°C‘ye düşene kadar 

büzüşür. Ama daha sonra 

genleşmeye başlar. Onun için 

suyun sıvı hali katı halinden 

ağırdır. Bu sayede buz 

dağları denizlerde yüzer. Fizik kanunları bu durumda farklılaşır. 

Bütün diğer sıvılar için geçerli olan, su için geçerli değildir.  

Buz ve karın iletkenliği, ne hikmetse, suyun iletkenliğinden 

epeyce düşüktür. Bu da çok önemlidir. Şimdi bu özelliklerin ne işe 

yaradığını görelim.  

Dünyanın pek çok yerinde kışın hava sıcaklığı 0°C‘nin 

altına düşer. Bu da normal olarak deniz yüzeyindeki suyun yavaş 

yavaş soğumasını sağlayacaktır. Suyun soğuyan kısmı dibe 

çökerken daha sıcak olanı yüzeye çıkar. Bu böyle 4°C‘ye kadar 

sürer. Çünkü su 4°C‘ye geldiğinde genleşmeye başlar ve dibe 

çökmez. Su molekülleri hareket etmeyince soğuma işlemi ısı 

iletimi şeklinde devam eder. Bu sefer yüzeyde donan su iletkenlik 

özelliğini de büyük oranda kaybettiği için, donmaya devam etmez. 

Hava sıcaklığı –50°C‘ye kadar da düşse, suyun yüzeyinde 1–3 

metre buz tabakası ancak oluşur ve altta kalan canlılar varlıklarını 

sürdürürler.  

 
(ġekil 6) Suyun ilginç davranıĢı 

sebebiyle, buz su üzerinde yüzebiliyor. 

 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 28 

Eğer denizlerimiz başka bir sıvıdan oluşsaydı ne olacağını 

görelim: Soğuyan hava 0°C‘nin altına düştüğünde yüzeydeki sıvı 

donacak ve dibe çökecekti. Böylece bütün sıvı kütlesi donacaktı. 

Yazın havalar ısındığında da yüzeyde ısınan sıvı 

genişleyeceğinden, dibe çökmeyecek böylece 1–3 metrelik bir 

kısım ancak eriyebilecekti. Bunun sonucunda denizlerden gelen 

sürekli soğuk hava atmosferi etkileyecekti. Belki ekvator 

çevresinde yaşama müsait küçük bir alan kalacaktı. Böylece 

denizlerde hayatın oluşumu olasılığı çok büyük oranda düşecek ve 

belki de hayat hiç oluşmayacaktı. Yani evrende, yüzeyinde suyun 

haricinde bir sıvı bulunan gezegenlerde, bildiğimiz tür hayatın 

oluşması çok zordur. Sıcaklıkları bizim gezegenimizden fazla bile 

olsa sıvıları ya gaz ya da katı halde kalırlar. Sıvı durum onlar için 

kararsız bir durum olur. Çünkü sıvılarının hiç donmaması gerekir, 

bir kere donarlarsa bir daha çözülmezler. Öyle bir sıvı da canlı 

oluşumu ancak yüzeyin, daima sıvının donmasını engelleyen belli 

bir aralıktaki sıcaklıkta olmasıyla mümkündür. Ancak o durumda 

sıvı varlığını sürdürür ve canlının oluşumu için zemin 

hazırlayabilir. Çok kararsız olan bu durumun canlı oluşumu için 

yeterli süre devam edeceği kuşkuludur. 

—Acaba evrenin mevcut şartlarıyla oluşabilmesi için, 

olasılığın ne olduğu hiç hesaplandı mı? 

—Bana göre evrenin bugünkü şartlara sahip olarak oluş-

ması için iki yol var. Biri, çok sayıda evrenin oluşması ve 

bunlardan birinin bizim evren gibi olma ihtimali ya da evreni bu 

şekilde bir gücün yaratması. Bu konuyu inceledim ve inanılmaz 

rakamlarla karşılaştım. Eğer birçok evren içinden birinin bizim 

evren gibi olma olasılığını incelersek; benim şahsi tahminime göre, 

milyar tane evrenden birinin bizim evren gibi oluşması mümkün 

olmalıydı. 

—Bana göre milyarda bir ihtimal biraz küçük bir ihtimal, 

anlattıklarının oluşabilmesi için çok daha yüksek bir rakam 

gerektiğini düşünüyorum. 
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—Haklısın, ‗www.evreninyaratilisi.com/html/olasilik.htm‘ 

internet adresinden edindiğim bilgiyle, bu olasılığı inceleyen Roger 

Penrose‘ye göre ben çok tutarsız atmışım. Bu ihtimali hesaplayan 

Roger Penrose 1010
123 gibi inanılmaz bir rakam bulmuştur. 

Evrendeki tüm atomların 1078 adet olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

ihtimal şöyle söylenebilir: 1 rakamının yanına 10123 tane sıfır 

koymak gerekir. Bu rakamı saymak ya da yazmak mümkün 

değildir. Evrendeki tüm proton nötron ve elektronların üzerine bir 

rakam yazılsa bile yine de bitiremezsiniz. Bu sayıyı ünlü İngiliz 

matematikçi ve Hawking‘in yakın çalışma arkadaşı Roger Penrose 

hesaplamıştır. Tüm fiziksel değişkenleri hesaba katmış, bunların 

kaç farklı biçimde dizilebileceğini dikkate almış ve içinde 

canlıların yaşayabileceği bir ortamın oluşmasının, Big Bang‘in 

diğer muhtemel sonuçları içinde kaçta kaç ihtimale sahip olduğunu 

tespit etmiştir. Roger Penrose‘ye göre bu, yaratıcının amacının ne 

kadar kesin olduğunun göstergesidir. 

—Böyle bir rakam karşısında insanın dili tutulur. Bu 

imkânsızdan da öte bir rakam. Yani bu ihtimal hesabı, evrenin 

kesinlikle bir tasarımcısının olduğunu gösteriyor. 

—Senin de gördüğün gibi insanın olabilmesi için ille de 

böyle bir evren olmalıydı. Zaten Tanrının varlığını ispat etmeye 

çalışan herkes de bu değerleri kullanıyor. Bu konuda aynı 

pencereden bakıyoruz. Onlardan ayrıldığım noktayı biliyorsun. 

Evrenin ille de insanı öngören biçimde planlanması durumuna bazı 

bilim insanları insancı ilke, bazıları da antrobik ilke diyor. Yani 

insan varsa bu kurallar böyle olmalı anlamında. Bu da evrenin 

hesap kitap sonucu oluşturulma ihtimalinin kendi kendine olma 

ihtimalinden çok çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu 

hesapları yapıp evreni oluşturabilen bir şeyin Tanrı olarak 

algılanması da çok normal… Başka bir şey de deseniz o bizim 

yaratıcımızdır. Bir konuya daha vurgu yapmak istiyorum. İnsan 

için çok büyük olduğunu düşündüğümüz bu evrende, her şey en 

optimum şekilde planlanmış ve israf yapılmamıştır. Bu kadar 
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büyük enerjilerin kullanılması israf gibi gözükebilir ama evrende 

bizim bilmediğimiz bir sürü şeyler oluyor. 

—Bana öyle geliyor ki, bu verilerden sonra bilim ateizmi 

bırakmak zorunda kalacaktır. 

—Genelde insanlar (ben de dâhil), Büyük Patlamayı 

Tanrının yapmış olabileceği kanısındayız. Ondan öncesini 

algılayamayacağımız gibi bir izlenim içerisindeyiz. Ya da canımız 

öyle istiyor. Aslında farklı bir durumda olabilir. Yani bizler açılıp 

kapanan, sürekli bir döngü içinde olan evrenin bilmem 

kaçıncısında da olabiliriz. Hawking‘in dediği gibi bir kara deliğin 

genişleme sürecini yaşıyor olabiliriz. Bu durumda da mutlaka yine 

bir başlangıç evreni olması gerekir. Yani bir başlangıç ve son 

olması gerekir. Eğer başlangıç varsa onun oluşumuna sebep olan 

bir şeyin de olması gerekir.  

Ben sonsuz kavramına biraz soğuk bakıyorum. Evrenin 

veya Tanrının sonsuz olamayacağını düşünüyorum. Onun için 

ezelden gelip ebede gitmek gibi tanımsız bir şeyi veya sonsuz güce 

sahip bir Tanrıyı kabul etmiyorum. Yani bir başlangıcın olması 

gerekir ama son konusundan çok emin değilim. Aslında bizim 

zamana tabi olmamız bizi şartlandırıyor olabilir. Yani hiç 

düşünmediğimiz bir durum var olabilir. 

Tanrının varlığı bilimin engellenmesini değil aksine şaha 

kalkmasını gerektirir. Tanrının bilimi istemediğini kim söylüyor? 

Eski tutucu görüşler artık geri gelemez. İnsanoğlu, çoğu kritik eşiği 

geçip özgür insan konumuna geldi. Onların önünde kimse duramaz. 

Büyük Patlama bilimle dini yeniden yakınlaştırmış olabilir 

ama bu dinin bilimi boyunduruğuna alacağını göstermez. Eğer din 

bilimi ele geçirirse, vahim bir durum var demektir. Çünkü din 

gelenekçidir, tutucudur, değişikliklere karşı koyar. Oysa bilim 

özgür olmalı, her şeyi araştırmalı, her şeye burnunu sokmalı, 

Tanrıyı bile formüle edebilmelidir. Kesinlikle Tanrı böyle 

şeylerden gocunmaz. Çünkü o insan değildir. 
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Bugünkü konumuzu burada bitirelim. Ağır bir konu 

olduğundan özümlemesi de zordur. İnşallah anlayabileceğin 

şekilde anlatmışımdır. 

 

 

 

BÖLÜM 03 

Canlının oluşumu 
İnsanı insan yapan en önemli özelliği, düşünme becerisi değil, o beceriyi 

kullanıp kullanmadığıdır. 

 

Gece boyu ertesi gün ne anlatacağını düşündü, onun için az 

uyuyabildi. Aslında konuşmaya başladığında yaptığı hiçbir planı 

hatırlamadığını biliyordu. Konuştukça konular birbirini kovalardı. 

Fakat yine de herhangi bir konuyu atlamamak için plan yapmaya 

çalıştı.  

Kahvaltıda hâlâ düşüncelerinden sıyrılamamıştı. Dalgın 

dalgın kahvaltısını yaptı ve evden çıktı. Erkence sahile gidip biraz 

yalnız dolaşmak istiyordu. Ayrıca erken giderse arabaya park yeri 

bulma sorunu da yaşamazdı. 

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Kendini denizin kıyı-

sında dizilmiş kayalara vuran dalgaları seyrederken buldu. 

Telefonu titreşip duruyordu. Arayan oğluydu. 

—Baba boğaza bakan harika bir yer keşfettim, park yeri de 

var, gel burada oturalım.  

Yerin tarifini alıp arabasına yöneldi.  

On beş dakikalık bir yolculuktan sonra oğlunu gördü, 

girmesi gereken park yerini gösteriyordu. Arabadan inerken bir 

kaniş ayaklarına süründü. Uzaktan sahibi çağırınca koşarak gitti. 

Oturacakları yere doğru yürürlerken. Nefis boğaz manzarası 

ayaklarının altına serildi.  

—Haklısın nefis bir yer. İnşallah çok pahalı değildir.  

—Buranın sahibinin çocuğu benim okuldan arkadaşım.  
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—Yani sana torpil mi yapacak?  

—Hayır, o anlamda değil. Kendilerinin kullandıkları bir 

bölüm var bize orayı tahsis etti. Müşteri almadıkları için orayı 

istediğimiz kadar kullanabileceğimizi ve kimse tarafından rahatsız 

edilmeyeceğimizi söyledi.  

Otururken hafif makyaj yapmış genç bir bayan yanlarına 

yanaştı.  

—Hoş geldiniz, deyip elini uzattı.  

—Arkadaşım Gizem, sana bahsettiğim arkadaşım.  

—Hoş bulduk kızım.  

—Siz kendi yerinizmiş gibi hareket edin, ben işimin başına 

dönmek zorundayım. Kusura bakmayın... Bir ihtiyacınız olursa 

seslenirsiniz. 

—Bize iki çay gönderirseniz iyi olur, deyip oturdular ve 

artık konumuza dönelim mi, diye sordu. Oğlu cevap vermeden 

önce denize bitişik yalıyı gösterip, 

—Bu yalıda yaşamaya ne dersin, diye sordu.  

—Ben bulduğuyla yetinmeye ve bulduğuyla mutlu olmayı 

bilmek gerektiğine inanan biriyim. Başkalarının sahip olduklarına 

imrenip kendine eziyet etmeyi doğru bulmuyorum. Ayrıca burada 

sürekli yaşamak buranın güzelliğini yok eder. Yani kanıksarız. 

Herhangi bir yer olur. Bir güzelliğin tadını almak istersen arada 

tatmalısın.  

—Haklısın, yılda bir iki hafta burada bir yerde kalmak 

sanırım sürekli burada kalmaktan çok daha zevkli olurdu.  

Neyse, geçen hafta seninle konuştuktan sonra Büyük 

Patlama konusunu incelemeye çalıştım. Senin söylediklerini teyit 

eden yayınlara rastladım. Çok farklı bir düşünce yapısına 

rastlamadım.  

—Kısa bir araştırmada elde edeceğin sonuç çok yüzeysel 

olur. Sen araştırmaya devam et, eğer farklı bir bilgi bulursan 

benimle paylaşırsın. 

—Tamam. Bu hafta hangi konudan bahsetmek istiyorsun? 
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—Bugün dünyada hayatın başlaması ve insana doğru gidişi 

incelemek istiyorum. Yani bilimle devam edeceğiz. 

—Yani dünyada ilk canlının oluşumunu mu kastediyorsun? 

Bu konuda sana katkı sağlayabilirim.  

—Evet, gereken yerde senden katkı alacağım. Bu konuları 

da sana anlatmamdaki 

asıl sebep benim vurgu 

yapmak istediğim 

yönleri öne çıkarmak. 

Ben önce evrende oluşan 

gezegen sayısını tahmin 

ederek başlamak 

istiyorum.  

—Yıldız sayısı 

Bilim Teknik dergisinin 

ekinde yazıyordu. İlginç 

bir sayı olduğu için 

aklımda kaldı. Aynen 

şöyle idi: Evrenimizde 

en küçük gökada 

yaklaşık 100.000 yıldız 

içerirken, en büyüğünün 

içerdiği yıldız sayısı 

3000 milyardır.  

—Ben de 

okumuştum. Fakat genel kabul olan, ortalama rakamları kullanmak 

istiyorum. Ortalama olarak bir galakside 100 milyar yıldız olduğu 

varsayılıyor. Evrenimizde de 100 milyar gökada olduğu tahmin 

ediliyor. Benim tahminime göre her yıldızın ortalama beş adet 

gezegeni olsa, artık canlı oluşabilmesi için 5×1022 tane gezegenimiz 

var demektir. 

—Bana göre bir yıldızda 5 gezegeni düşük bir rakam olarak 

aldın. Çünkü bizim güneş sistemimizde ellinin üzerinde gezegen ve 

uyduları var. 

 
(ġekil 7) GüneĢimiz etrafında bulunan 8 

gezegen ve bu gezegenlere ait 62 adet uydu 

bulunmaktadır. 
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—Bizim güneş sistemimizde tam olarak 70 adet gezegen ve 

uyduları bulunmaktadır. Fakat galaksinin eski yıldızlarında ve 

merkeze yakın yıldızlarda gezegen olsa da, hayat olması mümkün 

değil, onun için bu rakamı gerçeğe daha yakın olması açısından 

seçtim. Ayrıca küçük gezegenler yüzeylerinde atmosferlerini 

tutamadıkları için, onların da elenmesi gerek. 

—Olsun, bence yine de küçük bir rakam. 

—Rakamlar o kadar büyük ki, çok bir şey değişmez. 

Bunların hepsinde atmosfer yoktur ama birçoğunda bulunmaktadır. 

Bugünkü kısıtlı teknolojimizle bile dünya benzeri gezegen tespit 

etmişiz. Evrende bu tür çok sayıda gezegen olması ihtimali çok 

yüksektir. Ben dünya benzeri bir yaşamı irdeliyorum aslında bizim 

bilemeyeceğimiz tür yaşamların da olması mümkündür. Bence ille 

de bizdeki gibi bir yaşam aramak çok akıllıca değil. Fakat ben yine 

de, bildiğimiz tek yaşam şeklinden hareket etmek istiyorum. 

Dünya benzeri atmosferi olan gezegenlerin atmosferlerinde 

yıldırımlar şimşekler çakmaktadır. Yanardağlar lav 

püskürtmektedir. Bu şekildeki gezegenlerin içinde atomlar 

birbirleriyle çarpışarak moleküllere dönüşmektedir. Yani ilkel 

dünyanın şartları evrende birçok yerde olabilir. Bu gezegenlerde 

canlı oluşumunu beklemek gerek. 

—Haklısın, sadece dünya için değil de tüm evren için canlı 

oluşumunu değerlendirdiğimizde, olasılık rakamları çok değişiyor.  

—İlk hücrenin oluşumunu dünya için araştıran Mahlon B. 

Hoagland‘ın ‗Hayatın Kökleri‘ adlı kitabını okuyup etraflı bilgi 

edinebiliriz. Ben oradan hikâyeyi sana özetleyeyim. Geniş bilgiyi 

oradan almak gerek. 

En iyi tahminlere göre 3 milyar yıl önce, dünya 2 milyar 

yaşındayken, canlı barındıracak kadar soğuduğunda hayat 

başlamıştır. Canlı oluşum mekanizmasının harekete geçebilmesi 

için şunlar gereklidir. Hayatın kökleri adlı kitaptan alıntı 

yapıyorum. (sayfa 37–38) 
1.Ilık bir ortam. 

2.Çok miktarda su. 
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3.Gerekli atomların kaynakları (karbon, hidrojen, oksijen, 

azot ve fosfor) 

4.Enerji kaynağı. 

Su ve ısı sorun değildi. Dünya soğurken, milyonlarca yıllık 

yağmur okyanusları doldurmuş hâlâ sıcak olan dünya bu okyanusları 

ısıtmıştı. Şimşekler bol bol enerji sağlıyorlardı. Bulutlar aralandığı 

sıralarda da güneşten ültraviyole ışınları geliyordu. (Bu ışınlar o 

zaman şimdi olduklarından çok daha güçlüydüler, çünkü 

atmosferimizi saran ozon tabakası henüz oluşmamıştı. Ozon, 

yeryüzünde bitki yaşamının sonucu olarak yavaş yavaş birikmiş bir 

oksijen tabakasıdır. Bu tabaka ültraviyole ışınları geçirmez.) 

… 

Ilık deniz suyunda erimiş karbon, hidrojen, oksijen, azot ve 

fosfor içeren basit bileşikler, ültraviyole ışınlar ve şimşeklerle sürekli 

bombardıman ediliyorlar. Bu arada bir kısmı kalıcı ve dengede olan, 

değişik kombinasyonlara da zorlanıyorlar.  

İşlem yüz milyonlarca yıl boyunca sürerken, deniz, eleman-

larının değişik kombinasyonları yönünden giderek zenginleşiyor. Yeni 

moleküller, bu arada nükleotidler ve aminoasitler birikiyor. Sonunda, 

deniz son derece bol ve bütün yeni molekül çeşitlerini içeren koyu bir 

çorbaya dönüştüğü bir zaman geliyor. Burada zamanın önemini 

anlamak gerek. Eğer zaman sorunu yoksa en olanaksız reaksiyonlar 

bile gerçekleşir. Eğer oluşan reaksiyonlar kararlıysa deniz suyunun 

değişmez elemanları olarak kalır. İçinde canlı olmadığı içinde çorba 

varlığını sürdürür.  
—Benim bildiğim kadarıyla, bahsedilen ortamlar taklit 

edilerek laboratuarlarda hem nükleotid hem de aminoasit 

oluşturuldu. Sanırım hücrenin laboratuar koşullarında elde 

edilemeyeceğini herkes tahmin eder. O kadar çok reaksiyon ve 

zaman gerekli ki, ne insanın sabrı ne de hayatı yeter. İnsan var 

olduğundan beri deney yapma imkânına sahip olsa bile, henüz 

alfabenin A‘sına gelinemezdi.  

—Elbette, yazarın da vurguladığı zaman faktörü bizi 

kısıtlıyor. Fakat yaşama doğru gidişin kademeli, yani basitten 

karmaşığa doğru gittiği muhakkak. Önce moleküller okyanusları 

doldurmuştur. Sonra onlar birbirleri ile kalıcı olarak birleşmiş ve 
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okyanusları daha karmaşık olan strüktürler kaplamıştır. Bu gidişin 

sonunda basit DNA‘yı oluşturması beklenebilir.  

Basit DNA‘nın bir yağ tabakasıyla kaplanması da müm-

kündür. Bu da bugünkü anlamda virüslere benzetilebilir. Çorba 

içinde oluşan basit virüslerin birisinin sitoplâzma geliştirerek 

hücreye dönüşmesi ve 

çorbadaki sonsuz yiyeceği 

tüketmesi beklenir. Çünkü, 

bugün dünyamızda bir 

enerjinin olduğu her yerde, 

oraya uyum sağlayan birkaç 

canlı türü oluşmuştur. 

Hayat imkân bulduğu her 

yerden fışkırmaktadır.  

—Bu konuda 

‗Olağandışı Yaşamlar‘ diye 

bir kitap okumuştum orada 

bu konuya örnek olabilecek 

şeyler vardı. Okyanusların 

1.000–3.000 metre 

derinliklerinde, ışığın ol-

madığı ama enerjinin olduğu krater ağızları canlılarla kayna-

maktadır. Oysa oradaki canlılar, kükürt sebebiyle zehirlenip 

ölmeleri gerekirken onu enerji kaynakları olarak kullanmayı 

başardılar. Ayrıca bu kraterler 20–30 yıl faaliyetini sürdürüp yok 

olurlar. Oradaki canlılar da açlıktan ölürler.  

—Ben de aynı örneği verecektim. O zaman ben başka bir 

örnek vereyim. Kutuplarda –1 –2 °C‘de donmadan yaşamayı 

başaran balıklar var. Bu balıklar kanlarında bir çeşit antifriz 

geliştirerek başka hiçbir canlının yaşamadığı yerlerde yaşaya-

bildiler. Bakterilerse çok daha olağanüstü şartlarda yaşamayı 

başarabilmektedirler. Bu konularda daha geniş bilgi, James L. 

Gould, Carol Grand Gould‘ın Olağandışı Yaşamlar adlı kitabından 

elde edilebilir. 

 
(ġekil 8) Okyanusların tabanında krater 

ağızlarında zehirli ortamlarda yaĢamayı 

baĢaran canlılardan solucanlar. 
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Benim bildiğim yaşamın başlaması için ilk olarak çoğa-

labilen bir hücrenin oluşması gerekir. Çünkü çoğalmak ve genlerini 

gelecek nesillere geçirme becerisi hayatın olmazsa olmazıdır. 

—Elbette hayatın temel taşı hücredir. Eğer hücrenin 

oluşumunu anlayabilirsek, ondan sonraki gelişmeleri tahmin etmek 

mümkündür. Zaten evrimci düşünceyi savunan görüşün 

açıklamakta zorlandığı noktadır hücre oluşumu. Çünkü o 

dönemlere ait çok fazla bilgi eksiğimiz var. Yazılanlar tamamen 

tahmine dayalıdır. Dünyanın ilk şartlarının ne olduğu bile tam 

olarak belli değildir.  

—İlk hücrenin oluşumunu konusunu Richard Dawkins 

‗Gen Bencildir‘ adlı kitabında da işliyor. Biraz farklı olarak 

Dawkins bir molekülün kendini kopyalayabilme yeteneğini 

kazanabileceğini belirtiyor. Buna da eşleyici diyor. Eşleyiciler 

bazen hata yapıyorlardı. Zamanın bol olması bu hatalı kopyaları 

okyanuslara doldurdu. Kullanılan malzemelerin azalması daha 

başarılı eşleyicilerin varlığını sürdürmesine, diğerlerinin yok 

olmasına sebep oldu. Olumlu yetenek kazanan diğerlerine üstünlük 

sağlıyordu. Bazı eşleyiciler rakiplerini parçalayıp onu kendi 

kopyalarını oluşturmak için kullanmış olabilir. Bu ilk etoburlar 

hem rakiplerini ortadan kaldırdı hem de kendileri için besin elde 

ettiler. Başka eşleyiciler, belki de, ya kimyasal olarak ya da etrafla-

rına proteinden yapılmış gerçek bir duvar örerek kendilerini 

korumayı öğrendiler. İlk canlı hücrelerin ortaya çıkışı böyle de 

gerçekleşmiş olabilir. 

—Yani, elimizde kesin bir veri yok galiba?  

—Öyle de, bunun az bir şey olduğunu sanma. Çok kısıtlı 

şartlarda elde ettiğimiz bu veriler bizlere bayağı bilgiler veriyor. 

Bilimin göstergesi bu doğrultuda olduğunu gösteriyor. Bir de 

olasılık olarak hesaplamak gerekiyor. Tüm evrende oluşan sonsuz 

reaksiyonlara yeteri kadar zaman da verdiğinde, oluşmayacak 

hiçbir reaksiyon olamaz. 

Hücre oluşumundan sonra ortalıkta o kadar hücre oluştu ki, 

birbirlerine sürtünür pozisyonda yaşamaya başladılar. Bazıları bir 
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arada yaşamaya başladı. Onlar ilk basit canlıları meydana getirdi. 

Basit canlılar gelişti. Karalara da çıkan hayat tüm gezegeni sardı.  

— Bu süreci çeşitli kaynaklardan takip etmek mümkün. 

Benim merak ettiğim akıl gezegende nasıl oluştu? 

— Mevcut dini bilgilerimiz zekâyı yani insanı Tanrının 

yarattığını söyler ama bilim maymundan evrimleştiğimizi savunur. 

Ben bu sürece çok farklı bir yorum getireceğim. İleride hem evrim 

teorisini hem de yaratılış teorisini beraber değerlendirerek yeni bir 

bakış açısıyla insanın oluşumuna çözüm oluşturacağım ama o 

zamana kadar bilimin ve matematiğin söylediklerini ön planda 

tutacağım.  

—Yani, şimdi bilimin ne söylediği ile daha çok ilgile-

niyorsun. Bilim de bu sürecin tesadüflere bağlı olduğunu, Tanrının 

bu işte rolünün olmadığını söylüyor. Değil mi? 

—Evet, herkes bu hikâyeyi tüm evren için düşünürse. O 

zaman canlı oluşma olasılığının ne kadar daha yüksek olduğunu 

anlar. Yani 5×1022 tane gezegenin canlı oluşumuna müsait 

olanlarının tümünün okyanuslarında bu olayların tekrarlandığını 

düşünürsek. Tesadüflere bağlı olarak ama mutlaka canlının olacağı 

anlaşılabilir. Belki de birçok yerde… 

Bilim Teknik dergisinin 2006 Şubat sayısındaki bir yazıda, 

―Dünyaya 375 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın çevresindeki gaz ve 

toz diskinde, DNA içerisindeki organik molekül ve protein sentezi 

için gerekli bazı temel bileşiklerin varlığının belirlendiği‖ 

yazıyordu. Bu diskin geleceğin gezegenlerini oluşturacağı 

düşünülürse, aslında evrenin canlı oluşumu için hazır olduğu ve 

bazı bileşiklerin zaten uzayda serbestçe dolandığı ve bir süreç 

başlatabilmek için hazır bekledikleri görülür. Yani bizim 

oluşturduğumuz senaryoların zaten belli bir seviyeye kadar evrende 

mevcut olduğu görülür. Bu durum belki de ön göremeyeceğimiz 

şekilde evrenin canlı kaynıyor olma ihtimalini bile gündeme 

getirebilir. Bu konuya ilerde tekrar değineceğiz. 
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—Bir televizyon programında göktaşlarında bakteriye 

benzer fosil bulunduğu söyleniyordu. Eğer bu doğru ise ilk hücre 

uzaydan da gelmiş olabilir. 

—Bu bizim cevabımızı değiştirmez. Biz tüm evren için 

olasılığı değerlendiriyoruz. Sonuçta, uzayda bir yerde ilk canlı, 

bazı şartlara bağlı olarak oluşmuş oradan da evrene yayılmış 

olabilir. Eğer yıldızlar arası yolculuk yapmış bir mikroorganizmaya 

rastlarsak, bu canlı oluşumunun evrende tek bir yerden 

olabileceğini de düşündürebilir -ama bu ihtimal çok zayıftır- 

sonuçta eğer başka gezegenlerde de canlı varsa, mutlaka kendi 

şartlarında evrimleşeceklerinden, her gezegende türler farklı farklı 

olacaklardır. Fakat evrimin oluşturacağı popülasyonların çok fazla 

olacağını sanmam. Yani evrende ana yapı olarak bize benzer 

canlılarla karşılaşırsak sürpriz olmaz. Ayrıca uzaydan gelen göktaş-

larının yapısı, onların Mars‘tan koparak dünyamıza gelmiş 

olduklarını gösteriyor. Mars‘a geçmişte bir gök cisminin çarpmış 

olma ihtimali yüksek. Eğer Mars‘ta ve dünyada yaşam ayrı ayrı 

başladıysa, daha önceki değerlendirmelerim ışığında evren canlı 

kaynıyor olmalı. (Bilim Teknik Dergisi, Mayıs 1997) Fakat hayatın 

uzayda başlayıp yayılması fikri çok sağlıklı değildir çünkü 

uzaydaki inanılmaz mesafeleri bir organizmanın aşması pek 

mümkün değildir. Ancak yakın gezegenlerde bu geçerli olabilir. 

Onun için her yerde ayrı ayrı canlı oluşması daha mantıklıdır. 

Bunu destekleyen en önemli etken, az önce değindiğim 375 

ışık yılı uzaktaki yıldızın etrafında olan materyallerden bir DNA 

bazı elde edilebileceğinin bilgisidir. Bu konuda Keck ekibinden ve 

California Teknoloji Enstitüsü gökbilimcilerinden Dr. Geoffrey 

Blake, ―Hidrojen siyanit, asetilen ve suyu birlikte bir test tüpüne 

koyup, üzerinde yoğunlaşıp tepkimeye girebilecekleri bir de yüzey 

sağlarsanız, içlerinde aminoasitler ve adenin adlı bir DNA bazı da 

bulunan bir sürü organik bileşik elde edersiniz,‖ diyor. (Bilim 

Teknik Dergisi, 2006 Şubat) 
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—İlk hücre ister dünyada oluşsun ister uzaydan gelsin fark 

etmez, ondan sonra dünyada bolca bulunan yiyecek sayesinde 

gelişmesi beklenebilir. 

—Bu konuda senin doktor olarak benden çok daha fazla 

şeyler biliyor olman gerekir. 

—İlk hücre oluşumundan sonra çok hücreli canlılar oluştu. 

Çok hücreli canlıların gelişmesi ve çeşitlenmesinde mutasyonların 

önemi büyüktür. Ayrıca canlının hayatta kalma içgüdüsü çok 

önemlidir. Dünyada bu kadar canlı çeşitliliğinin oluşumunu 

sağlamışlardır.  

—Bu noktada bir deneyi anlatmam gerek, çünkü değişen 

ortama canlıların nasıl uyum sağladığına güzel bir örnek 

oluşturuyor. ABD‘deki Rice Üniversitesinde, belli bir bakteri 

üzerinde yapılan dâhiyane deneye kısaca değinmeliyim. Sıcaklığa 

dayanamayan bir bakteri türü, çoğaltılırken her gün sıcaklığı da 

yarım derece artırılıyor. 1500 neslin oluştuğu süre içinde bakteriler 

birbiriyle baskınlık için yarışıp duruyor. Bu arada mutan bakteriler 

azalıp çoğalıyor. Düşünüldüğü gibi milyonlarca mutasyon 

gerçekleşiyor. Yüksek sıcaklıkta gelişme ve üremeyle ilişkili 

protein, yalnızca belli bir gen bölgesinde yapılabildiği için evrimsel 

gelişmenin ölçülmesi kolayca yapılabildi. Belli bir sıcaklığın 

üstüne çıkıldığında bir kısım bakteriler ölüyor. Değişim sağlayanlar 

yaşamaya devam ediyor. Sıcaklık artırıldıkça ortaya çıkan yeni 

mutan genler sonuçta bir neslin yaşamasını sağlıyor. İşin ilginç 

yanı, deney her tekrarlandığında aynı tür mutan genlerin ortaya 

çıkması… Bu da moleküler uyum süreçlerinin benzer koşullar 

altında tekrarlanabilir olup değişim eğilimi göstermediklerini 

ispatlıyor. İlginç sonuçlardan biri de yaklaşık 20 milyon nokta 

mutasyonun baskınlık için birbiriyle mücadele eden yalnızca 6 

popülâsyona yol açmış olması. (Bilim Teknik Dergisi, Haziran 

2006, Sayı 463) 

—Niye uzayda bize benzer canlı olabileceğini söylediğin 

şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani mutasyon her seferinde ancak 

birkaç nesilden biri olabiliyor. Yani sonsuz olasılık yok. Fakat 
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bakteri için bu 6 popülasyon olabilir ama insan için çok daha 

yüksek bir rakamdır. Ama bize benzeme olasılığı vardır.  

—Konumuza dönersek, ilk canlının oluşumu önemlidir. 

Ondan sonraki süreç hızla devam edebilir. Günümüzde de devam 

eden bu süreç, insana kadar oluşumu getirebilir. Burada 

anlaşılmayan bir yön yoktur. 

—Okuduğum bir yazı insanın evriminin durmuş olduğunu 

söylüyordu. Yani akıl evrimi durdurmuş olabilir mi? Sen ne 

düşünüyorsun? 

—Aklın evrimi devam ediyor. Buna bağlı olarak da beynin 

gelişimi diğer organlara göre farklılık göstermektedir. İnsan bedeni 

beslenme kaynaklarının bollanmasına bağlı olarak büyümüştür ama 

beynin gelişimini inceleyen Birmingham üniversitesi 

araştırmacılarına göre insan beyni son birkaç yüzyıl boyunca 

büyümüştür. Peter Rock yönetimindeki ekip 1348–49 yıllarında 

veba salgınından ve 1545‘te Portsmouth limanında batan gemide 

ölen toplam 84 insanın kafataslarını, 31 adet modern insan 

kafatasıyla kıyaslamış. Örneklerdeki beyin kaplarının 

yüksekliklerinin, önceki örneklerden %15 daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. Bunda son yıllardaki beslenme avantajlarının 

etkisi olabilirse de, Rock‘a göre son yıllarda alın, yüzün geri 

kalanına göre daha çok genişledi ve beynin zekâyla ilgili olan 

bölümlerini (ön lopları) çevreleyen kafatası parçalarının boyutları, 

modern kafatasında büyüdü. (Bilim Teknik Dergisi, Mart 2006, 

Sayı 460). 

—Gelişimin sadece mutasyonlarla olduğunu düşünmemek 

lazım... Darwin‘in dediği gibi doğal seçilim de etkin görev 

görmüştür.  

—Benim çocukluğumda 6 adet ineğimiz vardı. Hepsini 

satıp Hollanda‘dan 2 adet inek aldık ve elde ettiğimiz ürün 2 kat 

arttı. O hayvanların özel olarak seçilip, verimli hayvanlar 

üretilmesinin sonucudur. Bu konuyu sen benden daha iyi 

biliyorsun. Ayrıca ihtiyaçlar ile kullanılan organın güçlenmesi veya 

kullanılmayan organın körelmesi gibi, etki ile gelişimler 
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sağlanmıştır. Ascidiacea türüne ait canlının beynini kullanmadığı 

için tüketmesi gibi. Ayrıca DNA‘larımızın öğrendiğini 

düşünüyorum. Avantaj sağlayan bir hareketi öğrenen bir canlı, 

bunu yavaş yavaş genlerine kaydeder. Bu düşüncenin bilimsel bir 

kanıtının olup olmadığını bilmiyorum, araştırmalarımda 

rastlamadım. Bildiğim kadarıyla DNA belli zamanlarda kendini 

dağıtıp yeniden düzenler, bu esnada değişiklikleri kaydedebilir.  

Doğada mutasyonlar aslında bozucu ve yıkıcı etkilerdir. 

Özellikle evrime karşı çıkanlar mutasyonun yıkıcılığını savunur. 

Sen bana mutasyonun pozitif etkisini anlatabilir misin? 

—Doğru, mutasyon yıkıcıdır. Yani mevcut bir düzeni 

değiştirir ve onu geri dönülmez şekilde değişime uğratır. Fakat 

ortaya çıkan yeni şey, artık eskisine daha az benzer ve büyük 

çoğunlukla eski halden daha kötü yaşama şansı sunar. 

Yaşayamadığı için de genlerini devam ettiremez ve yok olur gider. 

Ama çok seyrek de olsa, bazen eski halden daha iyi yaşama şansı 

sunduğu oluyor. O zaman genlerini aktarıp yaşamaya devam 

ediyor. Buna en güzel örnek olarak 1918 yıllarında dünyada 20–50 

milyon kişinin ölmesine sebep olan İspanyol gribi gösterilebilir. 

(Bilim Teknik Dergisi, Ocak 2006) Aslında insanlara bir zararı 

olmayan masum bir kuş gribiydi ama birkaç küçük mutasyonla 

insanlara da bulaşmaya başlayınca felakete dönüştü. Kuş gribi 

değişime uğrayıp İspanyol gribi oldu ve neslini devam ettirdi. 

Önceki yapısından daha avantajlı duruma geçti. Sadece kuşlarda 

yaşama imkânı varken artık insanlarda da yaşama imkânına 

kavuştu. Kuş gribi, bu mutasyon özelliğinin bilinmesi yüzünden, 

her görüldüğü yerde yok edilmeye çalışılıyor. 

—Sanırım bu konu anlaşılmıştır.  

—Sence maymunun akıllanmasına uzaylılar etki etmiş 

olabilirler mi? 

—UFO‘lar diye dünya dışı bir yaşam ve bizi ziyarete 

gelmiş canlılar var mı, bilmiyorum. Eğer böyle bir medeniyet varsa 

ve bizi ziyaret edebilecek teknolojiye sahipse, bize niye 

gözükmedikleri sorusu var. Yani bir meydanlığa inip biz falan 
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yıldızdan geliyoruz deseler ne olur? Sanırım buna en çok Eric Von 

Daniken sevinir. Ayrıca mevcut dinlerimiz bir miktar taraftar 

kaybeder. Çok daha fazla kişi dinleri sorgulamaya başlar. Dünyada 

kargaşa falan çıkacağını sanmıyorum. Teknolojimize iyi bir katkı 

yapacakları da kesindir. Bazı insanların iddia ettiği gibi insanın 

DNA‘sıyla uğraşıp, onu akıllı hale döndürdüklerini de 

zannetmiyorum. Bunlar spekülasyondan öteye gitmezler. Dediğim 

gibi, bu konuya daha sonra tekrar döneceğim. Olayların sıra ile 

takip edilmesi açısından gerekli. 

—Canlı oluşumunu bilim yönünden inceledik ama din bu 

konuyu böyle kabul etmiyor, her canlıyı Tanrının ayrı ayrı 

yarattığını söylüyor, bu konuyu nasıl bağdaştıracaksın? 

—Ben bu konuya daha sonra girmek isterdim. Fakat sor-

duğun için düşüncelerimi söyleyeyim. Ben evrim ve dinlerde 

anlatılan olayların beraber geliştiğini düşünüyorum. Bunu Tanrıya 

bağlamıyorum. Bu konuya bu kadar değineyim daha sonra niye 

böyle düşündüğümü anlayacaksın. Dikkat edersen dinler 

yaratılmadan bahseder ama evrim geçirip geçirmediğinden 

bahsetmez. Bizler, Tanrının evrime gerek görmeyeceği bir sistem 

yarattığını varsaydığımızdan öyle düşünüyoruz. 

Bu kadar yeterli sanırım. Yoruldum. 

 

 

 

BÖLÜM 04 

Evreni algılayışımız ve beş duyumuz 
Hep bir kurtarıcı bekliyoruz. Hep birileri yapsın istiyoruz. Oysa beklediğimiz 

kurtarıcı kendi düşüncelerimizdir. 

 

O hafta oğluyla randevusuna biraz geç gitti. Yine geçen 

hafta buluştukları Gizem hanımın orada buluştular. Gizem 

babasıyla tanıştırdı onları. Bir miktar sohbet ettiler. Sonra boğaza 

karşı geçip oturdular.  
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—Bu hafta güzel bir film geldi, seyretmeyi düşünüyor 

musun? diye sordu babasına. 

—Sen bilirsin, e-postama mesaj geldi, biraz inceledim. 

İkimizin de zevkle izleyeceği bir filme benziyor. Gidebiliriz. 

—O zaman konuyu biraz kısa tutmalıyız yoksa gece se-

ansına kalırız, o da çok geç bittiğinden sabah kalkmakta 

zorlanıyorum. 

—Tamam, öyle yaparız. 

—Bu hafta hangi konuya değineceksin? 

—İnsanlığın, çevresini ve tüm evreni algılayışı, tamamen 

beş duyusuna bağlıdır. Yani çevresinde olup bitenleri algılayış hali 

tamamen duyularının ona anlattıkları ile ilgilidir. Beş duyumuzu 

biraz inceleyelim istiyorum. Dokunma duyumuzla başlayalım. 

—Bu konuda da sana katkı sağlayabilirim. 

—Biliyorum, gerektiğinde senden yardım isteyeceğim.  

Bir kaşığı elinize alıyorsunuz ve yemek yiyorsunuz. 

Kaşığın yapıldığı demir veya başka bir metalin atom yapısına 

inersek, küçük bir çekirdek ve çevresinde dönen daha da küçük 

elektronlardan oluştuğunu görürüz. Aslında göremeyiz çünkü 

atomlar gözle görülemeyecek kadar küçükler. 

Bir atomun ne kadarının boşluktan oluştuğunu biliyor 

musun? 

—Benim bildiğim %99‘dan fazlası boşluktan oluşur. 

—Aslında %99,99, yani sadece boşluktan oluşur diye-

biliriz. Bardağı göstererek, ―Niye çay atomları boşluklarından 

akmaz?‖ 

—Bildiğim kadarıyla suyun atomları da aynı yapıya sahip, 

onun için birbirlerini bütün olarak algılarlar. 

—Doğru. Eğer dünyanın atomlarındaki boşluk miktarını 

çıkarabilsek, dünyanın yarıçapı 184 metreye inerdi. (Bilim Teknik 

Dergisi, Mayıs 2006 ―Işık Maddeden Geçerken‖) Yani 8-10 tane 

orta boy gökdelen büyüklüğüne eşit olurdu, ama yine de dünya eski 

ağırlığına sahip olurdu. Bir atomu mikroskopla göremeyiz ama 

yapısını biliyoruz. Boşluklardan oluşan atomların çok büyük 
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sayılarla yan yana gelerek bir 

bardağı oluşturması, atomlardaki 

birbirini çekim kuvvetiyle 

mümkün olmaktadır. Atomun 

çevresinde dönen elektronlar 

atomun hacmini belirler. Yani 

elinizde tuttuğunuz bardağın 

%99,99‘u boşluktur. Ama 

içindekiler dökülmez. Bizim 

dokunma duyumuzun algılaması 

kaba olduğundan boşlukları algı-

layamayız ve maddeyi tam olarak 

hissederiz. Hatta ışığın dalga boyu 

bile atomdan büyük olduğu için, onu boşluksuz görebiliyoruz. 

Elektronlar çekirdek etrafında öyle hızlı döner ki, atomu bir bilye 

gibi düşünebiliriz. Fakat evrende bulunan nötrinolar dünyayı hiç 

yokmuş gibi delip geçer ve hiçbir şeye çarpmaz.  

—Nötrinoların yıldızların merkezlerinde nükleer reak-

siyonlar sonucu oluştuklarını biliyorum. Çok çok küçük atom altı 

parçacıklardır. 

Acaba, evrendeki tüm madde dünyamızdaki madde gibi 

midir? 

—Ana yapı olarak aynıdır ama bazı maddeler çok büyük 

basınçlar altında farklılaşmışlardır. Örneğin; elektronlarla çekirdek 

arasındaki boşluk, nötron yıldızlarında ortadan kalkar. Bir nötron 

yıldızında basınç o kadar güçlüdür ki, elektronları çekirdeklerin 

üzerine yapıştırır. Eksi yüklü elektronlar artı yüklü protonlarla 

birleşir ve yüksüz nötronlara dönüşür. Boşluk miktarı hiç kalmaz. 

Daha önce söylediğim durum olur, yani dünyanın çapı 12.756.100 

metreden 368 metreye iner. Aslında kara delikler de bu basıncın bir 

ileri aşamasıdır ama bu konulara girmek istemiyorum. Ben evreni 

algılayışımızı incelemeye devam etmek istiyorum. 

—Eğer kastettiğin duyu organlarımız ile algılamak ise, o 

zaman insan elektrik akımından başka bir şey değildir. 

 
(ġekil 9) Bir atomun %99,99'u 

boĢluktur. 
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—Evet, her duyu organımız bize yaşama şansı oluşturmak 

için gelişmiştir. Bu duyu organları içinde en önemli olanlarından 

biri gözdür. Gözün çalışmasını kısaca anlatır mısın? 

—Göz nesnelerden yansıyan ışığın algılanmasıyla çalışır. 

Gözden içeri giren ışınlar bazı ışığa duyarlı hücreleri uyarır. O 

hücrelerde bir elektrik akımı oluşturur. Beyin elektrik akımını 

okuyarak görünenin hayalini beyinde oluşturur. Gördüğümüz 

herhangi bir şeyin, beynimiz oradaymış gibi hayalini algılamamızı 

sağlar. Renkler de aynı şekildedir. Aslında renk diye bir şey yoktur. 

Var olan ışığın dalga boyudur. İnsanlar ve bazı canlılar ışığın dalga 

boyunu renk olarak algılıyor. Yani nesneler renkli değildir. Işığı 

yansıtırken dalga boyunu etkilerler. Biz de onları renkli görürüz. 

Örneğin kırmızı bir gülü kırmızı görmemizin nedeni; gülün kırmızı 

dalga boyu haricindeki renkleri soğurarak bize ışığı 

göndermesindendir. Yani yansıyan ışık kırmızı dalga boyundan 

oluşmaktadır. Eğer hiçbir ışık yansımıyorsa siyah görürüz. Tüm 

ışınlar yansırsa beyaz görürüz. Yani siyah ve beyaz renk değildir. 

Biri ışığın yokluğuna, öteki de tamamen yansımasına dayanır.  

—Canlılar için göz çok önemli gözüküyor. 

—Evet, canlılarda göz çok önemli fakat ille de göze ihtiyaç 

yoktur. Yarasalar ve köstebekler hayatlarını görme eylemini 

yapmadan idame ettirmekte, hiçbir sorun da yaşamamaktadırlar. 

Hatta yarasalar radar sistemini kullandıklarından gece veya gündüz 

onlar için hiç fark etmemektedir. Gece vakti bir dalın üzerindeki 

küçücük böceği algılayabilmektedirler. Orman içinde, karmakarışık 

dallar arasında bir yere çarpmadan uçabilmektedirler. Yani canlılar 

hayatta kalıp yaşantılarını devam ettirebilmek için gereken teçhiza-

ta sahiplerdir. 

—Her duyu organımız bizi daha iyi yaşama şansına sahip 

kılmak için oluştu Yani duyu organlarımız bizim hayvansal 

özelliklerimizdir. Yaşama şansını yükseltmek için evrimleştiler; 

koku alma ve tat alma duyularımız da aynı şekildedir. Dilimizde 

olan tat alma reseptörleri alınan nesneye göre bir elektrik akımı 
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(İmpuls) oluşturur. İmpulsu oluşturan hücre tat almayı da belirler. 

Çeşitli tatları dilimizin çeşitli bölgelerindeki alıcılarla algılarız. 

—Duyu organımızın da aynı şekilde çalıştığını biliyorum. 

Ses hava titreşiminden başka bir şey değildir. Titreşen havanın 

kulaklar tarafından elektrik akımına çevrilmesi ve elektrik akımının 

beyin tarafından okunmasından başka bir şey değildir. İlkokulda 

öğrendiğimiz bir konuydu bu. 

Görüldüğü gibi, dünyada yaşayan insan aslında elektrik 

akımından başka bir şey değildir. Buna en önemli örnek 

şizofrenlerdir. Onlar olmayan olayları olmuş gibi ya da olmayan 

kişileri varmış gibi algılarlar. Gördüklerinden sizin gördükleriniz 

kadar emindirler. Çünkü beyin elektrik akımını okuyup olayları 

değerlendiriyor. Şizofrenin gerçekte öyle bir olayın olmadığını 

anlaması mümkün değildir. 

—Bu konuda ―Akıl Oyunları‖ diye bir film seyretmiştik. 

Orada filmin kahramanı hayali arkadaşlar ve senaryolar üreterek 

bir dünya oluşturmuştu. Filmi seyreden ne demek istediğini daha 

iyi anlar. 

—Duyu organlarımızın bize yaşama şansı sunmak için 

evrimleşmesi normal. Fakat bu konuya niçin değinmek ihtiyacı 

hissettin? 

—Bu konuları irdelememdeki nedenlerden birincisi mış 

gibi bir dünyada yaşıyoruz. Bütün duyu organlarımız, sadece bizim 

algılamamız için olayları bize bildirirler. Yaşama şansımızı 

artırırlar. İkincisi ise biz evreni sadece kendi duyu organlarımızın 

algıladığı kadar anlayabiliyoruz. Tabii ki bu duyu organlarının 

algıladıklarını bazı cihazlarla genişletip artırabiliyoruz. Örneğin 

radyo dalgaları veya ültrason gibi. 

Dünyada var olup da, bizim algılarımızın dışında olabilecek 

bir şeylerin var olduğunu anlayabilmek için bir örnek vereyim. 

Bizlerin yarasalar gibi sesle evreni algılayan ve hiç ışıktan haberi 

olmayan kör canlılar olduğumuzu varsayarsak ne demek istediğim 

daha iyi anlaşılır. Bizler ışıktan bihaber olduğumuzdan, Güneş‘in 

bizleri ısıtmasının etkisiyle haberimiz olacaktı ama yıldızlardan 
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veya Ay‘dan haberimiz olacak mıydı? Işığın varlığından nasıl 

haberimiz olacaktı? Onu bize çağrıştıran veya varlığından 

şüphelenmemizi sağlayan ipuçları olması gerekecekti. İşte 

evrenimizde olup da, bize çağrışım yapmayan, ipucu oluşturmayan 

bir şeyler olamaz mı? 

—Yanlış anlamadıysam; evrende bizim göremediğimiz 

veya duyamadığımız veya cihazlarla algılayamadığımız bir şeylerin 

olduğunu mu söylüyorsun? 

—Evet, tesadüfen gelişen duyularımız bizim hayatta kal-

mamızı artırmaya yöneliktir. Evrende var olup da bizim al-

gılarımızın içinde olmayan başka şeylerin olması beklenir. Onların 

canlılar tarafından algılanmaları canlıya bir avantaj sağlamıyorsa, 

duyu organlarımız da yer almayabilir. Basit bir örnek olarak 

hayvanların depremi algılamalarını düşünebiliriz. Eğer hayvanlar 

depremden önce oluşan manyetik etkiyi algılıyor ve ondan dolayı 

tedirgin oluyorlarsa, insanlarda olmayan bir duyuları var demektir. 

Fakat benim asıl bahsettiğim manyetizma gibi ama bizim hiç 

algılamadığımız başka bir şeylerin olabileceği.  

—Doğru, öyle bir ihtimal olabilir. Bence de evrende 

keşfedilmemiş çok şey vardır. 

—Keşfedilmemiş alanlardan biri de atom altı dünyadır. Bu 

atom altı parçacıklar küçüldükçe, bizim onları anlayabilme 

imkânımız azalmaktadır. Bizi sınırlayan en önemli olay ışıktır. Biz 

bir parçacığa bakmak için ona ışık göndeririz. Eğer parçacığımız 

bizim ışığımızın dalga boyundan küçükse ışığı geri yansıtmaz. Işık 

yansımayınca onu göremeyiz. Bir sorun da, gönderdiğimiz ışın 

parçacığı bizim atom altı parçacığımızın yönünü değiştirmektedir. 

Böylece yeni bir yöntem bulmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu atom altı dünya bana göre mucizelerle doludur. Daha sonra bu 

konuyu inceleyeceğiz. 

Bu konuyu burada bitirelim. Sinemaya geç kalmayalım… 
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BÖLÜM 05 

Sanal evren 
Einstein teorilerini kurarken senden çok daha kötü şartlara sahipti. Sen 

dünyanın sorunlarını çözmek için neyi bekliyorsun? 

 

―Anlatmam gereken konular ne kadar zor,‖ diye düşündü. 

Sanal sayılar ve kuantum mekaniği gibi konular anlaşılması en zor 

konular. Basite indirgemek için internetten bir sürü veri indirdi. 

İnceledi ve bir karara vardı. Önce sanal sayıları, ardından kuantum 

mekaniğini anlatması gerekiyordu. Aslında anlatmaya çalışması 

gereken onların matematiği değil de, anlamları ile ilgiliydi. 

İnternetin gerekebileceğini düşünerek bu hafta evde 

buluşmaları gerektiğine karar verdi. Oğlunun okula yakın 

olabilmek için başka eve çıkması onları bir miktar ayırmıştı. ―Fakat 

kuşun yuvadan uçma zamanı geldi,‖ diye düşündü. ―Kendi 

yuvasını ve geleceğini kurması gerekir. Alışmak gerek,‖ dedi kendi 

kendine. Neyse ki küçük oğlu henüz onunlaydı... 

Kapı zili çaldığında küçük oğlan koşarak kapıyı açtı. 

Ağabeysinin boynuna atladı. Her zaman iyi bir ağabey, kardeş 

ilişkileri olmuştu. Onlara baktı, gelecekte ikisi de kendi yuvaları 

için evden uçtuklarında hanımıyla yalnız kalacağını düşündü, bu 

güzel ortamın tadını çıkarmak istedi. O da onların arasına karıştı, 

hep beraber biraz yoğruldular. ―Çok gürültü çıktı ama olsun,‖ diye 

düşündü. 

Yavaş, yavaş sakinleştiler. Oturup biraz havadan sudan 

bahsettiler. Küçük oğlan sınavlara hazırlanıyordu. Onu odasına 

gönderdiler.  

—Bu hafta da zor bir konu var. Sanal Evren diye 

tanımladığım yeni bir kavramın, matematik ve bilimsel verilerden 

yararlanarak, varlığını açıklamaya çalışacağım. 

—Şunu iyi anlamalıyım. Yani bu sanal evren bizim 

evrenimizde olamayan başka bir evren mi, yoksa sanal mı? 
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—Bence, önce açıklamam gereken başka şeyler varken 

sorunu cevaplamayayım. Önce sanal sayıları açıklayayım. Sonunda 

kendin de anlayacaksın. 

Üniversitede matematik öğretmeninin sanal sayıları an-

latırken çizdiği eksenleri hatırlıyordu. Bir kâğıt ve kalem alıp o 

şekli çizdi. (Şekil 10) 

—Bak, bu şekilde görülen sayı doğrusu doğal sayılar ve 

sanal sayıların yönlerini göstermektedir. Algılayabildiğimiz 

evrenimiz pozitif doğal sayıların karşılığıdır. Yani 5 kg, 100 m, 30 

sayfa anlamlıdır. Ayrıca evrenimiz matematikle uyum içindedir. 

Her olayı matematikleştirmek mümkündür.  

Kalemin ucuyla –x ve y ekseni doğrultusunu işaret etti. 

—Negatif sayılar ve sanal sayıların evrenimizde neyi temsil 

ettikleri açık değildir. Yani - 5 kg, -30 sayfa nerde anlam taşır? Ya 

da i ile gösterilen sanal sayı nereyi işaret etmektedir? 

Eğer bakkaldan -1 Kg elma almaya kalksan sana deli 

muamelesi yapmaz mı? Bakkal ancak anlamlı olan sayıları kavrar. 

Onun için insanların böyle sayıları kabul etmeleri zor olmuştur. 

Negatif sayılar ile sanal sayıların tarihteki kabul edilişlerini 

anlamak için Robert Osserman‘ın ‗Evrenin Şiiri‘ kitabından bir 

pasaj okumak istiyorum.  
— ―Matematik tarihinde zaman, zaman ortaya çıkan 

tanıdık bir tema da, yeni bir kavramın yerleşinceye kadar geçirdiği 

aşamalı evrimdir: başlangıçta fazla soyut bulunup reddedilişi; 

sonra, ―doğaya aykırı‖ ve sezgilerimize ters görünmesine karşın, 

istemeye, istemeye de olsa işe yaradığının kabul edilişi; sonunda 

uygulamalarda vazgeçilemeyen temel bir araç konumuna yükselişi. 

Buna bir örnek ―negatif sayılar‖ kavramıdır. Bu deyim yüzyıllarca 

bir sözcük oyunu, kendi anlamını yadsıyan bir deyim, sayısal bir 

saçmalık olarak görülmüştür. Öyle ya, sayı dediğin, nesneleri 

saymaya veya ölçmeye yarar; alanı negatif olan bir şekil, çevresi 

negatif olan bir daire, sayfa sayısı negatif bir kitap görülmüş mü-

dür? Yüzyıllar boyunca insanlar problemleri negatif sayıları 

kullanmadan çözmek için olmadık çabalar harcadılar, zahmetlere 

katlandılar. Ancak neden sonra ve yavaş yavaş, onları 

kullanmaktan kaçınmaya çalışmanın boşa çabalamak olduğu 
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açıkça ortaya çıktı; zira negatif sayılar, pozitif sayılarla aynı 

şekilde yorumlanamasalar da, onlar kadar kabul edilebilir ve hiçbir 

bakımdan çelişki içermeyen 

kavramlardır. 

Sanal sayı (Karesi 

negatif sayı olan sayı) 

kavramı da buna benzer, 

reddedilişle başlayıp yavaş 

yavaş, aşamalı olarak 

benimsenmeye varan, bir 

evrim izledi. Sorun, 

aritmetiğin normal 

kurallarından çıkıyordu; 

bunlar bize iki pozitif 

sayının çarpımının pozitif, 

iki negatif sayının 

çarpımının da yine pozitif 

olduğunu söyler. Bunun sonucu olarak, kendisiyle çarpılan 

herhangi bir sayı (pozitif olsun, negatif olsun) daima pozitif bir 

çarpım verir (ya da kendisi sıfırsa sıfır verir); hiçbir zaman –1 gibi 

negatif bir sayı vermez. Ancak, sanki karesi –1 olan bir sayı 

varmış gibi davranmanın işlemlerde pek çok kolaylık sağladığı 

anlaşıldı; bu yeni sayıya ―sanal sayı‖ adı verildi ve i ile gösterildi. 

Bu sayının tek sıra dışı ve kendine özgü niteliği, karesinin –1 

olmasıydı; bunun dışında aritmetiğin tüm alışılmış kurallarına 

uyuyordu. Böyle yeni bir sayı türünün matematiğe sokulması hem 

düş gücü isteyen hem de riskler taşıyan bir eylemdi; zira sanal 

sayıların kullanımı gittikçe yayılıp genelleşebilir, ama çok 

sonraları ciddi çelişkilere yol açtıkları fark edilebilirdi ki, bu 

durumda o zamana kadar yapılmış olan bütün çalışmaları çöpe 

atmak gerekirdi.‖ 

Sanal sayılarla işlem yapılırken gerçek sayıları da kulla-

nabiliyoruz. O zaman ortaya karmaşık sayı çıkıyor. Yani tek bir 

sayı iki bölümden oluşuyor, biri gerçek biri sanal oluyor. Sayı 

doğrusunda 3+4i karmaşık sayısının gösterimi var. Sayı 

doğrusunda (Şekil 10) sanal sayılar sayı doğrultusuna dik yönde 

gösterilmektedir. Karmaşık sayılar sanal sayılarla gerçek sayılar 

 
(ġekil 10) Bu sayı yönleri evrende nereye 

iĢaret etmektedir. 
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arasındaki alanı temsil etmektedirler ama bu sayıların evrende 

nereye tekabül ettikleri çok önemli bir konudur. 

—Sanal sayı doğrultusunun sanal uzayı temsil ettiğini mi 

anlatmaya çalışıyorsun? 

—Evet, sanal sayılar doğrultusu pozitif yönde olanın sanal 

uzaya karşılık geldiğini düşünüyorum. Bizim uzayımızla 

etkileşmektedir ve bunun da matematikteki karşılığı sanal ve 

karmaşık sayılardır. Negatif sayı yönlerinin neye karşılık 

gelebileceğine ilerde bir yorum yapma imkânımız olacaktır. 

Tam bu noktada kuantum mekaniğine de değinip ikisini 

birleştirmem gerek. Yalnız kuantum mekaniği daha da karmaşık bir 

konu. 

—Kuantum mekaniğinin zor olması neden? 

—Anlattıkça niye zor olduğunu daha iyi anlarsın. Einstein 

bile ölünceye kadar anlayamamıştır. 

Olayı anlatmak için önce bir deneyi anlatmak istiyorum 

ama fizikçilerin bile zorlandıkları bir alan. Bu konuda ünlü fizik 

kuramcısı Niels Bohr ―Kuantum teorisiyle şok olmayan kimse, onu 

anlamamıştır,‖ der.  

Anlatacağım deneyi fizikçiler açıklayabilmek için çeşitli 

açıklamalar getirmişler ama genel bir kabul yok. Sana anlatacağım 

deneyi iyi anlaman ve ben söyledikçe şekilden takip etmen gerekir. 

Yoksa anlayamazsın. 

İnternetten indirerek düzenlediği bir sayfayı oğluna doğru 

uzattı. Kâğıtta bir şekil vardı. (şekil 11) 

—Bu şekil yapılan bir deneyin sonuçlarını gösteriyor. 

Kuantum mekaniğinin garip olaylarından biri; bir delikten 

gönderilen parçacıklar veya dalga deliğin arkasında normal olması 

gereken ―a‖ veya ―b‖deki ekran görüntüsünü oluşturur. Birinci ve 

ikinci aşamalardaki görüntüler olmaları gerektiği gibidir. Bu 

beklenen davranıştır.  

Üçüncü aşamadaki gibi eğer delikleri 2 tane yapar ve bir 

dalga gönderirsek beklendiği gibi ekran ―c‖ deki bir koyu bir açık 

görüntü elde edilir, bunun oluşumu da beklenendir. Bu şeklin 
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olabilmesi için birinci ve 

ikinci delikten geçen 

dalgaların birbiriyle 

karşılaşan frekanslarının 

bazı yerlerde birbirlerinin 

etkisini artırırken (Şekil 

12) bazı bölgelerde etkiyi 

azaltmaları gerekir.  

Üçüncü aşamayı 

tekrar yapalım ama bu 

sefer bir dalga 

göndermeyelim, tek tek 

ama uzun süre parçacık 

atışı yapalım. Yani bir 

tabancadan mermi atar gibi 

foton veya elektron gönderelim. Bu durumda beklenen ekran 

görüntüsü yine birinci ve ikinci aşamadaki ekran görüntüsüne 

benzer yani d‘deki gibi olması gerekir ama öyle olmamaktadır. 

e‘deki koyulu açıklı 

görüntü elde edilmektedir. 

Bu şok edici bir durumdur. 

Çünkü, tek tek attığımız 

parçacıklar kendi etkilerini 

yok etmektedirler. Sanki 

ikizi varmış gibi hareket 

etmektedirler. Ya da tek 

tek atılan parçacıklar iki 

delikten de geçiyormuş 

gibi davranmaktadır. İki 

deliğin de açık mı kapalı mı olduğunu biliyor gibi bir durum 

oluşmaktadır. Açık bölge için kendi etkisini kuvvetlendirip, koyu 

bölge için yok edebiliyor. Görünmeyen bir ikizi varmış gibi 

gözüküyor.  

 
(ġekil 11) Dalga veya parçacıklar tek 

veya iki delikten geçirildiğinde "a", "b", 

"c", "e" gibi ekran görüntüleri 

oluĢturmaktadır. 

 

 
(ġekil 12) Ġki dalga birbiriyle 

karĢılaĢtığında zıt yönlü olanlar 

birbirinin etkisini silerken aynı yönlü 

olanlar birbirinin etkisini artırır. 
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1957 senesinde bu durumu açıklamak için Amerikalı fizikçi 

Hugh Everett‘den bir açıklama geldi. Everett‘e göre gözlenemez 

birçok paralel evren mevcuttur. Bunlara ―Alternatif Kuantum 

Dünyaları‖ adını vermiştir. Bütün olaylar bu dünyaların birinde, 

olasılıkların tümü gerçekleşecek biçimde olmaktadır. Sonuçta tüm 

olasılıklar evrende mevcuttur demektedir. Ayrıca aynı durum için 

Kopenhag yorumcuları iki ayrı dünyada hareket olarak 

düşünüyorlar. Bu yoruma göre girişim birbirinden tamamen ayrı iki 

dünyadan; her birinin birlikte hazırlanarak birbirinin üstüne 

çakışmasıyla ve birbirlerini bütünlemeleriyle oluşur. Sonuç olarak 

her iki dünyanın bir melezi oluşur.  

—Gerçekten karmaşık ve gizemli bir konu, pek anladığım 

söylenemez. 

—Bu deneydeki parçacıklarımızın davranışı metafizik 

konular gibi sanki. Cinler, periler gibi davranmaktadırlar. 

Anlatmak istediğim asıl konuyu anlayabildin mi?  

—Sanırım parçacıklar farklı, algılayamadığımız bir uzayı 

kullanıyorlar ve çok garip davranıyorlar. Doğru mu algıladım? 

—Aynen öyle… Bu farklı davranışın oluşumunun nasıl 

olduğu ile ilgili ilerde bir şeyler söyleyebilme imkânımız olacak. 

Fakat burada şimdilik önemli olan, fizikçilerin, algılayamadığımız 

bir uzayın (sanal uzay) olduğunu göstermeleridir. Beni ilgilendiren 

parçacığın hareketinin garipliği de var ama ondan önce sanal uzayı 

işaret ediyor olmasıdır. Kuantum dünyası ya da iki ayrı dünyada 

hareket yorumlarında başka bir uzaydan bahsediliyor. Onu 

algılayamıyoruz. İşte en önemli durum budur. BaĢka bir sanal 

uzayın olması çok önemlidir. Bu, birçok şeyi açıklayabilir. Ayrıca 

o parçacıklar bizim uzayımızda, nasıl olduğunu anlayamadığımız 

garip hareketler yapmaktadırlar. Bu sanal uzay hakkında veya 

parçacığın garip hareketlerinin neden olabileceği konusunda ilerde 

bir şeyler söyleme imkânımız olacak. 

—Sihirbaz gibi parçacıklar desene...  

—Atom altı parçacıkların varlığı uzun zamandır biliniyor. 

İsviçre ve Amerika‘da bulunan parçacık hızlandırıcılar bu alanın 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 55 

incelenmesini sağlamaktadırlar. Birçok atom altı parçacık ve 

onların karşı parçacığı buralarda elde edildi. Bu hızlandırıcılarda 

elde edilen parçacıklar güneşte elde edilen parçacıklara göre görece 

daha kütleli parçacıklardır. Güneş tam bir parçacık fabrikasıdır. Bu 

atom altı dünya çok zor bir konudur ama bizim konularımızla tam 

olarak örtüştüğü için incelememiz gerekmektedir. Ayrıca bilim 

olarak bu konunun çok başında olduğumuz da bir gerçek. Bilimin 

bu kadar gelişmişliğine rağmen henüz bir arpa boyu yol 

alamamışız.  

Güneşteki nükleer patlamaların sonucu, çok çeşitli 

parçacıklar uzaya yayılmaktadır. Bu parçacıklardan biri de 

nötrinodur. Nötrino çok küçük bir parçacıktır. O kadar küçüktür ki, 

dünyada hiçbir şeye çarpmadan, atomlar arasından geçer. Atomlar 

arasındaki boşluk onun için çok büyüktür. Bilim Teknik dergisinde 

okuduğum bir yazıya göre nötrinonun maddeyle etkileşmeden önce 

kuramsal olarak 1000 ışık yılı kalınlığında kurşun içinden 

geçebileceği hesaplanıyor. Dünya yüzeyinin her santimetre 

karesinden, her saniye, yaklaşık 60 milyar nötrino geçmesi 

gerektiği hesaplanıyor. Bu kadar büyük rakamlar olunca arada kur-

duğumuz tuzaklara yakalanabilmektedirler. (Bilim ve Teknik 

Dergisi, Temmuz 2001) 

—Yani güneşte üretilen bir parçacık o kadar küçük ki, 

dünyanın içinden hiçbir şeye değmeden geçebiliyor. 

Bilim Teknik dergisini açıp sayfaları karıştırmaya başladı. 

Daha önce hazırlık yapmadığı belliydi. Biraz zamanını aldı ama 

sonunda aradığını buldu. Bir resmi oğluna göstererek. 

—Sadece dünyayı değil 1000 ışık yılı kalınlığında arka 

arkaya dünyaları koysan bile fark etmez. Şimdiye kadar 

ulaşabildiğimiz en küçük parçacıklardan biridir nötrinolar. Bak bu 

resim yeraltında yapılan bir nötrino tuzağının resmidir. (Şekil 13) 

Bu yüzeyde görünenler alıcılardır. Yeraltında bulunan devasa 

boşluğa ağır su doldurulur. Nötrinolar seyrek de olsa ağır su 

atomları ile çarpışırlar. O çarpışmadan oluşan parçacıkları bu 

algılayıcılar tutar. Böylece nötrinonun varlığı kanıtlanmış olur. Bu 
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da çok daha küçük başka 

parçacıkların varlığına işaret 

etmektedir. Kimse atom altı 

parçacıkların en küçük 

parçasına ulaştık diye iddia 

edemez. Cern‘de bulunan 

parçacık hızlandırıcı daha 

küçük parçacıkları tespit 

edebilmek için yeniden 

yapılandırılmaktadır.  

Kuantum fizikçileri, 

―Her madde aslında bir 

dalgadır‖ der. Yani her 

maddenin titreşim yaptığını 

söylerler. Bu parçacık, dalga 

ikiliğini getirir ve sonucunda 

sihirbaz gibi parçacıklarla 

karşılaşırız. Parçacık 

büyüdükçe dalga özelliği küçülür. Yani cismin büyüklüğü ile dalga 

özelliği ters orantılıdır. Biri büyürse diğeri küçülür. İnsan gibi bir 

nesneye de çok küçük dalga eşlik etmektedir. 

—Sanal uzayın önemi nedir? Niye sanal uzayı gösterebil-

mek için uğraşıyorsun? 

—Kuantum mekaniği ve sanal sayıların aynı sanal uzayı 

gösterdiklerini anlatmaya çalışıyorum. Sanal sayılarla yaptığımız 

bir çözüm, sanal uzayda karşılığını bulur. Zaten atom altı 

parçacıkları çözmeye çalışırsanız sanal ya da karmaşık sayılara 

toslarsınız.  

Bu atom altı parçacıklar bizim evrenimizdeymiş gibi ama 

aynı zamanda değillermiş gibi bir durumdadırlar. Hayalet 

parçacıklar diyebileceğimiz bu parçacıkların durumu gerçekten 

gariptir. Bu atom altı parçacıkların bir de başka ilginç davranışı 

vardır: Laboratuarlarda elde edilen ikili parçacıklar birbirlerini 

etkilemektedirler. Yani bu parçacıklardan birine yapılan bir etki 

 
(ġekil 12) Yeraltında yapılan devasa 

nötrino tuzaklarından biri. 
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kilometrelerce uzakta olan diğerini de etkilemektedir. Daha da 

önemlisi bu etki anında görünmektedir. Oysa evrenimizin en üst 

hız sınırı ışık hızıdır. Nasıl olur da parçacıklar arada mesafe 

yokmuş gibi etkilenirler? 

—Pek anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim. 

—Laboratuarlarda parçacıklar elde ediyoruz. Bu par-

çacıklar ikiz olarak oluşmaktadırlar. Oluştukları anda iki farklı 

yöne doğru gitmeye başlıyorlar. Eğer onlara dokunmazsan sonsuza 

kadar öyle giderler ama birini bırakıp diğerini durdurmaya 

kalktığında ikisi de durmaktadır. Ya da birinin yönünü değiştiğinde 

diğeri de yön değiştirmektedir. Hem de biz birinin yönünü 

değiştiğimizde diğeri ne kadar uzakta olursa olsun aynı anda 

etkilenerek oda yön değişmektedir. Bu atom altı dünya bizim 

bildiğimiz gibi işlemiyor. Çok garip davranıyor. Demek ki sanal 

dünyanın zaman ve mekân kavramları farklı olmalı. 

—Sanal uzayı bu kadar vurgulaman parçacıkların bu garip 

davranışları için mi? 

—Varlığını anlatmaya çalıştığım sanal uzay çok önemli bir 

veri. Bu uzay, bizim yaşadığımız uzayın içinde bizimle beraberdir. 

Yani başka bir boyutta değildir. Fakat çok küçük atomaltı 

parçacıklardan oluştuğu için, onu algılayamıyoruz. Bunu kitabın 

sayfaları gibi düşünebilirsin. İlk yaprak bizim dünyamız, ikinci 

yaprak sanal dünyanın bir katı ve böyle birçok kattan oluşmaktadır. 

Aynı kitaptayız ama birbirimizi algılamıyoruz. Ya da şu anda 

bulunduğum yerde, sanal uzayda başka bir varlık olsa, birbirimizin 

içinden geçip durur ve birbirimizi algılamayız. 

Sanal uzayı bu kadar vurgu ile anlatmaya çalışmamın ne-

deni: sanal uzayın bizim ―öteki dünya‖ diye adlandırdığımız yeri 

oluşturmasıdır. Yani öldüğümüzde gittiğimiz yerden 

bahsediyorum. Bu sanal dünya ya da öteki dünya sanal 

parçacıklardan oluşmaktadır. Bizim dünyamız o dünyanın yoğun 

halidir. Ara parçacıklar sayesinde birbiriyle iletişim içindedirler. 

Daha önce gösterdiğim sayı ekseninde (Şekil 10) sanal sayı 

doğrultusu öteki dünyayı temsil etmektedir. Karmaşık sayılarla 
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temsil edilen alansa iki 

dünya arasında geçiş 

formunu temsil ediyor.  

—Biraz kafam 

karıştı. Yani öteki dünya 

dediğimiz yer başka bir 

dünya değil mi? 

—İnsanoğlu öte 

dünyadan haber almayınca 

onun başka bir yerlerde 

olacağını düşündü. Aynı 

uzayda olsalar mutlaka bir 

işarete rastlamaları 

gerektiğini varsaydılar. 

Onun için, öteki dünyanın 

bizim bilemediğimiz bir 

yerlerde olacağı var 

sayıldı. Bir de, Tanrının 

makamı dediğin yer bizim 

evrenimiz olamazdı. Onun 

için öteki dünya hep bilinmezlerde arandı. Daha doğrusu hiç 

aranmadı. Öteki dünya dediğimiz yerin Tanrının makamı 

olmadığını anlamışsındır. Tanrı öyle göklerde bir yerde sarayında 

oturmuyor. Bu konuyu ilerde tekrar derinlemesine incelemeye 

çalışacağız. 

—Peki, biz niye öte dünyayı algılamıyoruz? 

—Çünkü daha önceden vurgulamaya çalıştığım gibi, biz 

çok kaba bir dünyada mış gibi yaşıyoruz. Bizim evreni 

algılayışımız tamamen ışık sayesindedir. Üstelik ışığın bile çok az 

bir kısmını görürüz. Işığın dalga boyu bizim görebileceğimiz en 

küçük şeyleri sınırlar. Örneğin elektron mikroskobunu düşünelim. 

Gönderdiği elektronlar bir yüzeyden geri yansır, böylece o yüzeyi 

algılarız. Ama benim bahsettiğim dünyadaki parçacıkların yanında 

elektron o kadar büyük kalır ki, onlardan geri yansımaz ve böylece 

 
(ġekil 14) IĢığın bile çok az bir kesimini 

görebilmekteyiz. 
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onları göremeyiz. Yani eğer elektron bir yüzeyden geri yansımazsa 

yoluna devam eder ve bizim alıcılarımızdan kaçar. Böylece onu 

görmemiz mümkün olmaz. 

—Desene, aynı telefon kablosundan interneti kullanmak 

gibi... Aynı kabloyu paylaşırlar ama birbirlerine karışmazlar. 

—Güzel bir örnek... Bu konuyu biraz daha açmak için 

şöyle bir fikir jimnastiği yapmak istiyorum, biliyorsun Einstein bu 

fikir jimnastiğini çok kullanırdı. Yani hayal gücünü… Diyelim ki 

UFO‘lar dediğimiz ve dünya dışı olduğunu düşündüğümüz 

ziyaretçiler dünyamıza gelmiş olsun. Böyle şeylere temkinli 

yanaşmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat düşünce bazında 

değerlendirme yapmakta sakınca yoktur. UFO‘ların uzaydaki 

imkânsız uzaklıkları normal yollarla, yani ışık hızıyla aşmaları 

mümkün değildir. Öncelikle yolculuklarını mevcut, bildiğimiz 

yöntemlerle yapmayacakları kesin. Onların sanal uzay dediğim 

atom altı parçaların hâkim olduğu uzayı kullanmaları gerekir. 

Orada zaman veya mekân bizim uzaydaki gibi değildir. Yani dü-

şünce hızını kullanabilirsin. Eğer bir medeniyet, maddeyi atom altı 

parçacıklara çevirip geri döndürebilecek teknolojiye sahipse, bu 

denilenlerin hepsini yapabilir demektir. Uzay gemisi havada iken 

atom altı pozisyonuna geçtiğinde onu artık göremeyiz, çünkü ışık 

veya radar dalgaları onun içinden geçerler ve yansıtma yapılmadığı 

için onları algılayamayız. Ayrıca atom altı dünyada düşünce her 

şeydir. Orada uzay gemisini düşünce ile kullanmak mümkün ola-

bilir. Daha sonra bunun mümkün olup olamayacağını ir-

deleyeceğiz. 

—Düşünce hızı diye bir şey duymuştum bir yerlerden, o 

zaman doğru olabilir. 

—Bence evreni keşfedebilmenin tek yoludur. Belki bu sa-

nal uzayın kütle çekimiyle de bir ilgisi olabilir. Einstein‘dan önce 

kütlenin graviton dediğimiz parçacıkların sayesinde birbirini 

çektiğini varsayıyorduk. Varsayıyorduk diyorum, çünkü bu 

parçacıklar kesin olarak tespit edilememiştir. Bu parçacıklar eğer 

sanal uzayın elemanlarıysa, o zaman tespit edemememiz normal. 
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Fakat Einstein‘ın kütle çekiminin bir kuvvet olmadığı düşüncesi 

bana daha mantıklı gözüküyor. 

Biraz durakladı, çünkü konunun can alıcı yerine doğru 

yanaşmaktaydı. Bilincin yani insanın evren yaratılırken bir ilk şart 

olduğunu vurgulayacaktı ama yeterli bir vurgu yapabilmek için 

kelimeleri seçmeye çalıştı. İnternetten indirdiği bir şekli (Şekil 15) 

masanın üstüne yerleştirdi.  

—Şimdi can alıcı bir konuya daha değinmem gerekiyor. 

Kuantum mekaniğinin felsefi boyutunu gözler önüne sermesi 

açısından önemli. Fizikçiler çok şaşırdıkları bir şey keşfettiler. Eğer 

bir foton (veya elektron) dalga ya da parçacık olduğunu öğrenmek 

isterseniz sonuç sizin gözleminiz tarafından etkilenmektedir. Yani 

bu şu demektir. Siz fotonun dalga olduğunu ölçmek isterseniz onu 

dalga olarak ölçüyorsunuz. Ya da onu parçacık olarak ölçtüğünüz-

de de parçacık olduğunu görüyorsunuz. Elektron siz neyi görmeye 

çalışıyorsanız o 

şekilde 

davranıyor. 

Hem de, sizin 

gözleminiz 

ölçümden sonra 

olsa bile fark 

etmiyor. Yani 

foton sizin onu 

ne olarak 

gözlemlemeye 

çalıştığınızı 

seziyor ve ona 

göre size gözüküyor. Fakat biz hem dalga hem de parçacık olarak 

aynı anda iki gözlem yapamıyoruz. Ve yaptığımız tek 

gözlemimizle de neyi görmeye çalışıyorsak onu görüyoruz. Bu 

konuyu daha iyi anlamak için Avusturyalı fizikçi Erwin 

Schrödinger‘in (1887–1961) bir düşünce deneyini daha anlatmam 

gerekir.  

 
(ġekil 15) Schrödinger'in kurgusal deneyi. 
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Schrödinger‘in kedisi olarak bilinen meşhur kurgusal deney 

şöyledir: (Bilim ve Teknik Dergisi, Ağustos 1987 ―Hem İnsan Hem 

de Işık Hızında Dalga Olabilir miyiz?‖) 

Kedi dışarıdan bakanın onu göremeyeceği bir kutu içinde 

yaşamaktadır. Aynı kutuda radyoaktif bir maddenin gelişigüzel 

bozunmasıyla harekete geçen bir düzenek mevcuttur. Bozunan 

parçacık %50 ihtimalle bir mekanizmayı işletir ve bu mekanizma 

kediye yiyecek verir. Diğer %50 ihtimal ise başka bir mekanizmayı 

devreye sokarak kediyi zehirler. Bu mekanizma bir kere çalışır ve 

kutu açılmadıkça kedi ölü mü yoksa diri mi bilemeyiz. Yani dalga 

fonksiyonu çökmez ve bütün olasılıklar kutunun içinde dalgalanır. 

Kedi ne ölü, ne de diridir. Bu durum elektronun ya da ışık 

parçacığının (foton) biz onu gözlemlemediğimiz sürece dalga ve 

parçacık özelliklerinin her ikisine birden sahip olmasına benzer. 

Kutuyu açıp baktığımızda o zaman yaptığımız gözlem dalga 

fonksiyonunu çökertir ve kediyi ölü veya diri olarak görürüz. Bir 

anlamda kedinin ölü veya diri olması bizim gözlemimiz 

sayesindedir. 

—Mantıken öyle. Biz bakmadığımızda kedinin ne durumda 

olduğunu bilemeyiz. 

—Dalga ya da parçacıkta da aynısıdır. Biz bakmadıkça 

hangisi olduğunu bilemeyiz. 

O zaman şöyle bir soru da sorulabilir. Dalga fonksiyonunu 

çökerten ya da indirgeyen insanın gözlemiyse, o zaman biz 

bakmadıkça madde mevcut mudur?  

—Bilim insanları bu konuda ne diyor?  

—Bilim insanları bu deneylerde gözlemcinin de deneyin bir 

parçası olduğunu ve sonuçları değerlendirirken gözlemcinin 

varlığının da hesaba katılması gerektiğini düşünüyorlar.  

Bilim insanları tarafından doğrulanmış olan deney; 

gözlemcinin, kuantum düzeyinde gerçeğin ne olduğunun 

belirlenmesinde temel bir rol oynadığıdır. Bu durum fizikçilerle 

filozofları her zaman şaşırmıştır. Kuantum düzeyinde yapılan 

ölçümde ne ölçüm aletinin, ne insanın dalga özelliğinin göz ardı 
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edilemeyeceği düşünülüyor. Bu modelde kuantum parçacıkları, 

ölçüm aleti ve gözlemci, tek ve bölünmez bir kuantum sistemi 

olarak ele alınıyor. (Bilim ve Teknik Dergisi, Ağustos 1987 ―Hem 

İnsan Hem de Işık Hızında Dalga Olabilir miyiz?‖) 

—İnsanın dalga özelliği dediğin daha önce bahsettiğin 

dalga parçacık ikiliğidir sanırım. Yani her insana küçük de olsa bir 

dalga eşlik eder. 

—Evet, insana eşlik eden dalganın çok küçük olması 

normal yaşantımızda onu ihmal etmemizi gerektirir. Fakat bilim 

insanları bu özelliğin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularlar.  

Ben bu durumun oluşturduğu felsefi sonucu değerlen-

dirmek istiyorum. 

Evrende gözlem yani bilinç çok önemli bir unsurdur. 

Evrenin yapı taşlarından birisidir. Evren planlanırken bilincin 

rolünün hesaplanmış olduğu bellidir. Bu bizim için çok önemli bir 

veridir. Yani evrenin, insanın oluşabilmesi için özellikle 

planlandığı görülmektedir. İnsan derken vurgulanması gereken akıl 

ya da bilincin varlığıdır. Bilim insanları bu sonuca büyük uğraşlar 

vererek ulaştılar ama zaten bu bilgi bütün dinler tarafından 

biliniyordu. Akılla yorum yapan insan, evrenin biri tarafından 

planlandığını kabul ettiğinde içinde farkındalığın olması gerektiği 

sonucuna ulaşır. Öyle ya, bir uğraş verilip de kurulan bir düzende 

amaç yoksa veya yapılan bu düzen bir işe yaramıyorsa, israftan 

başka ne anlamı olabilir. 

Belki, bilim büyük emeklerle din adamlarının bildiklerini 

elde etti, ama o bilgiye gerçek değerini vermiş oldular. Onu, 

hurafelerden ve başka yanlış yan bilgilerden kurtarmış oldular. 

Onun için bilim çok önemlidir. Şimdiye kadar dinler tarafından 

bilinen bu bilgi, ancak inançla ayakta kalabiliyordu. Artık evrenin 

bilimsel bir gerçeği olma yolunda. 

Ben de, din kurucularının anlatmaya çalıştığı şeylerin, 

aslında bilimsel bir söylevin anlaşılamamış hali olduğunu 

vurgulamaya çalışıyorum. Sana anlatacaklarımla, dinlerle bilimi bir 

araya getirmeye çalışacağım.  
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—Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? 

—Önce, bilimin kabul etmediği ama dinlerin vurguladığı 

ruhun varlığını bilimsel olarak anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. 

Aslında zamanı gelmeden o konular hakkında bilgi vermem doğru 

değil. Çünkü temelleri oluşturulmamış bilgiler havada kalacağı için 

uçuk gözükeceklerdir. Onun için lütfen sabırlı ol. 

Bu konuyu hazmetmek için burada keselim. 

 

 

BÖLÜM 06 

Zaman ve mekân 
Evrendeki tüm bilginin bulunduğunu mu sanıyorsun? Senin bulman için bir 

sürü bilgi seni bekliyor. 

 

Metroda giderken, ―Bu haftaki konu geçen haftadan daha 

kolay gibi gözüküyor ama aslında pek farkı yok,‖ diye düşündü. 

Aslında işi zorlaştıran algılama zorluğu… Zaman ve mekânın, 

algılanması zor olgular olduğunu düşünüyordu. Normalde ne 

zaman ne de mekân yaşadıkları gibi değildi. İşin zorluğu da oradan 

gelmekteydi. Çünkü kişiye, tanıdığını sandığı bir olguyu, ―Aslında 

tanımıyorsun çünkü bilim farklı diyor,‖ dediğinizde pek kabule 

yanaşmıyor. Kişinin bir miktar fizik bilmesi gerekiyor.  

Metronun, ―Zeytinburnu…‖ anonsunu duyduğunda kalktı 

ve kapıya yanaştı. Bu istasyondan tramvaya binmesi gerekiyordu. 

Oğlunun okuluna gidebilmek için tramvay güzergâhı daha 

uygundu. Bu hafta oğlu Marmara denizini ayaklar altına alan 

okulun kantininde buluşmak istedi. O da toplu taşım araçları ile 

gitmeyi uygun gördü. 

Tramvayda giderken yine düşünceler kafasından dizi dizi 

geçiyordu. Kendisinin de çok iyi anlayamadığı kavramları 

anlatması gerekiyordu.  

Binanın girişinde oğlu ile buluştu. Sarıldılar. Kantine doğru 

giderken havadan sudan konuştular. Kalabalık insan toplulukları 

gittikçe azaldı. Asansöre binerek yukarı çıktılar.  
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—Genelde kantinler alt katlarda olur sizinki yukarda, dedi. 

—Evet, onun içinde deniz manzarası harika. Ayrıca bugün 

pazar olduğundan kalabalık olmaz onun için burada buluşalım 

istedim. Şu köşedeki masayı ayırdım. Oraya gidelim. 

Oturdular. Elindeki çantayı açarak bazı kitap, dergi ve 

evrakları masanın üstüne koydu. 

— Bugünkü konumuz geçen haftaki konudan daha kolay 

ama yine de zor bir konu. Zaman ve Mekân nedir?  

—Bu konuda da sana katkıda bulunabilirim. 

—O zaman mekân ve zamanı algıladığımız şekliyle sen 

anlat. Ben de benim katacağım farklılıkları ekleyeyim. Ya da 

katılmadığım yönlere vurgu yapayım. 

—Evrenimiz üç mekân, bir zaman boyutludur. En, boy ve 

yükseklik… Evrende bir yeri tanımlarken o yerin koordinatları 

yanında zamanı da belirtmek gerekir. Tanım ancak o zaman 

tamamlanmış olur. Koordinatlar belirlenirken bir başlangıç noktası 

alınır. Zaman için de bir başlangıç noktası olması gerekir. 

Evrenimizin zaman bakımından başlangıç noktası bence Büyük 

Patlamadır. O zamandan beri evrenin hiçbir noktası iki ayrı 

zamanda aynı yerde olmamıştır. Elbette günlük hayatımızda somut 

bir başlangıç noktası gerekmektedir. Onun için her takvim bir 

başlangıç noktası almıştır.  

—Bana zamansızlığı anlatabilir misin? 

—Çok iyi anlatabileceğimi sanmıyorum ama dilimin 

döndüğünce anlatmaya çalışayım. Zaman bizim yaşadığımız 

evrene özgü bir kavramdır. Zamanla öyle iç içe olmuşuz ki, 

zamanın olamayacağını hayal bile edemiyoruz. Zamanın 

olmamasının nasıl bir şey olduğunu algılayamıyoruz. Zamanın 

olmaması demek artık zamanın geçmemesi demektir. Bunun nasıl 

bir şey olduğunu anlamak mümkün değildir. Örneğin insan bir 

nefes alır ve sonsuza kadar bir daha almaz.  

Üç boyutlu evrenimizde üç boyutu tanıyoruz ama dördüncü 

boyutu algılayamıyoruz. Üç boyutun nasıl olduğunu bildiğimiz, 

yani bir dayanak noktamız olduğu halde dördüncü boyutu 
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algılayamıyorsak aynı şekilde zamansızlığı da algılayamıyoruz. 

Örneğin; dört boyutlu bir cismi düşünebilir misin? Yani onu 

kafanda oluşturabilir misin? 

—Birinci boyuttan başlayarak üçüncü boyuta kadar 

algılamak kolay da bu x,y,z eksenlerine bir eksen daha eklemek 

mümkün değil. Bazı bilim insanları dört boyutlu bir cismin üç 

boyutlu gölgesini yapmışlardı fakat ben bir şey anlayamamıştım. 

Çayların gelmesiyle konuşmaya ara verdiler. Hiç sevmediği 

poşet çayı görünce biraz morali bozuldu. ―Poşet çay demli çayın 

zevkini hiçbir zaman vermez,‖ diye düşündü. ―Bundan sonra kahve 

isterim,‖ dedi kendi kendine. Evrakların arasından bir resmi 

çıkardı, oğluna uzattı ve devam etti: 

—Bilim insanları zamanın sürekli olup olmadığını tespit 

edememişlerdir. Yani biz zamanda yolculuk yaparsak dedemizle 

karşılaşabilir miyiz? Zaman sürekli değilse bir kişi zaman makinesi 

yapıp zamanda yolculuk yapamayabilir. Şekil 16‘daki mutlak 

gelecek henüz gerçekleşmediği için mutlak gelecek konileri henüz 

oluşmamıştır. Oluşmamış bir geleceğe yolculuk yapılamaması 

gerekir. Ya da gidilebilinirse bile bu doğru bir gelecek olmayabilir. 

Sanal olabilir. O zamanın gerçek konisi, tüm onu etkileyen 

olayların gerçekleştiği zaman tam olarak oluşur. Ancak o zaman 

gidilirse doğru geleceğe ulaşılır.  

Eğer zaman sürekli ise, geleceğe ne zaman gidilirse gidilsin 

aynı manzara ile karşılaşılır. Yani olması gereken olayların hepsi 

olmuştur. Sen onları atlayarak zamanda bir noktaya ışınlanmış 

olursun.  

Şekil 16‘daki koni geçmişte daha dardı. Örneğin Aztekler 

zamanında Amerika‘da yapılan bir olay Avrupa‘yı ilgilendirmezdi. 

İletişim araçları geliştikçe bu koni büyüyerek tüm dünyayı 

kapsamaya başladı. Artık dünyanın her yerindeki olay dünyanın 

her yerindeki geleceği etkilemektedir. Yavaş yavaş bu koni 

büyümektedir. 
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—Zamanda geri giden bir kişi, eğer dedesini öldürürse, o 

zaman kendisinin hiç var olmaması gerekir. Bu bir paradoks 

oluşturmaz mı? 

—Zaten çok bilinen bir paradokstur ama kuantum 

mekaniğine göre dedeni öldürdüğünde bile sen yaşamaya devam 

edebilirsin. Her olasılık alternatif kuantum dünyalarında mevcuttur. 

Senin yaşadığın bu olasılıklardan sadece biridir. Ama gerçek 

cevabın ne olduğunu bilmiyorum. 

—Nostradamus, Edgar Cayce gibi kâhinlerin geleceği gör-

me konularına ne diyorsun? 

—Eğer kâhinlerin geleceği görme yetenekleri varsa niye 

çoğu zaman yanılıyorlar, diye düşünebiliriz. Söyledikleri tam 

olarak oluşmuyor. Bizler bazı olayları yakıştırıyoruz. 

Söylediklerinden gerçekleşmeyenleri değil de, gerçekleşenleri 

konuşuyoruz. İnsanlarda da onların her şeyi bildiği imajı doğuyor.  

Ben onların geleceği görme yeteneklerinin olup olmadı-

ğından çok, söyledikleri ile ilgileniyorum. Benim düşünceme göre 

kâhinlerin her şeyi tam olarak bilememesinin sebebi zamanın 

süreksiz olduğundan değil de, onların da zamanın içinde 

olmalarından geliyordur. Çünkü tam olarak oluşmamış bir geleceği 

görmeye çalışırlarsa, yanılma ihtimalleri yüksek olur. Olay tam 

olarak gerçekleşmemiştir.  

—Yani, hava tahmini gibi bir tahmin ancak yapılabilir 

diyorsun.  

—Kısmen doğru kısmen yanlış tahminler yapılır. Yani 

zamanın içinde olan biri bir kişinin geleceğini görmeye çalışırken 

yanılması normaldir. Çünkü o andaki kişilerin gelecekleri, kişilerin 

kendi kararlarına bağlı olduğu için, belirsiz olmalıdır. Yani kişinin 

gelecekte yaşayacağı bir olay karşısında vereceği kararın 

belirsizliği, geleceği belirsiz yapar. Fakat dünyanın geleceği 

belirsiz değildir. Çünkü onun yaşaması gereken bir kaderi var ve 

bu kaderi kişilerin kararları değiştiremez. Ondan dolayı dünyanın 

geleceği ile ilgili olarak yapılacak tahminler daha isabetli olabilir 

fakat kişiler üzerinde yapılacak tahminler çok daha tutarsız olur. 
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Bu konuda da daha sonra bir şeyler söyleme imkânımız olacak. Bu 

konular spekülasyon doğuracak 

konular. Ben, bilimin bu konuda 

neler dediği ile daha çok 

ilgileniyorum. Bu konuyu sana 

bırakıyorum. Fizikte görmüş 

olduğunuz bu konuları senin 

anlatman daha doğru. 

—Einstein‘a göre uzay ve 

zaman bir algıdır ve her yerde aynı 

şekilde işlemez. Mutlak zaman 

diye bir şey yoktur. Eğer bir aracı 

hızlandırırsak zaman daralır. 

Hızımızı ışık hızına doğru 

yanaştırdıkça, zaman, duran kişiye 

göre gittikçe daha yavaş geçer ve 

ışık hızında durur. Fakat bir 

maddeyi ışık hızına 

çıkarabilmemiz teorik olarak mümkün değildir. Ancak ışık hızının 

% 98‘ine ulaşılabilir, o da teknolojimiz o kadar gelişirse. 

Varsayalım ki teknolojimiz gelişti ve uzay aracımızı ışık hızına 

yakın bir hıza çıkardık. O zaman uzay aracındaki bir kişi için 

zaman, dünyadaki zamana göre çok yavaş geçecektir. Yani uzay 

aracında geçen her bir yıl için dünyada çok daha fazla yıl geçebilir. 

Bu durumda uzay aracındaki kişi dünyadaki yaşamı hızlandırılmış 

şekilde seyreder. Bir filmin hızlandırılmış hali gibi. Dünyadaki 

kişiye göre uzay aracındaki duruyormuş gibi gelir. Onun bir günü 

boyunca, araçtaki sadece yüzünü yıkayabilmiştir. Uzay aracındaki 

kişi dünyaya döndüğünde dünya kendi bıraktığı gibi olmayacaktır. 

Her şey değişecektir. Uzay aracındaki veya dünyadaki kişilere göre 

zaman, normal olarak sürüp gitmektedir. Her iki gözlemcide 60–80 

 
(ġekil 16) ġimdi olan bir olayın 

etkilediği mutlak gelecek ve 

etkilendiği mutlak geçmiĢ. 

Bunların dıĢındaki öte yerler 

Ģimdiyi etkilemez e etkilenmez. 
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yıl yaşayıp ölmüşlerdir. Her gözlemci kendi zamanının normal 

geçtiğini, diğerinin zamanında sorun olduğunu düşünmüştür.  

—Bu noktada devreye girip, genel olarak kabul edilen bu 

durumu düzeltmem gerekiyor. Bir kere zaman durması diye bir şey 

yoktur. Herkes bu konuda yanılıyor. Zamanın genişlemesi diye 

yeni bir kavramı açıklamam lazım. Biz, tüm, her yerde, ışık hızında 

bile zamanı yaşarız. Fakat Einstein‘ın dediği gibi zaman bir algı 

olduğu için her hızdaki algısı farklı olur. Yani zamanın genişlemesi 

farklı süreyi aynı algılamamızı sağlar. 

Şimdi bunun ne anlama geldiğini açıklamaya çalışayım. 

Şekil 17‘de zaman hız ilişkisi gösterilmiştir. Dünya yüzeyinde yani 

0 km‘de bir olay için 10 birimlik bir algı aralığımız olduğunu düşü-

nelim. Aynı olay için gittikçe daha az birimle aynı olayı 

yaşayabilmekteyiz ve ışık hızında sıfır birimle, yani hiç zaman 

geçirmeden aynı olayı yaşarız. Daha somut anlayabilmek için 

Dünya yüzeyinde 1000 Dünya yılı bir süre yaşadığımızı 

düşünürsek bu süreyi 10×1000=10.000 birimyıl olarak yaşarız. 

Eğer hızımızı 150.000 km/sn çıkarırsak 5×1000=5000 birimyıl 

olarak yaşamış oluruz. Yani 150.000 km/sn‘de 1000 yıl geçtiğinde 

dünyada 500 yıl ancak geçmiş olur. Şekilde 1000 dünya yılı temel 

 
(ġekil 13) Zaman geniĢlemesi ve hızın iliĢkisi. 
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alınarak, diğer tüm hızlarda 1000 yıl geçtiğinde dünyada geçirmiş 

olacağımız süreyi göstermektedir. 270.000 km/sn‘de 1000 yıllık 

süre, dünyada 100 dünya yılı kadar kısa bir sürede geçmiş olur, 

ama kesinlikle yine insanlar normal olarak 1000 yıl geçtiğini 

düşüneceklerdir. Anladığın gibi de, ışık hızında 0×1000=0 birimyıl 

ya da 0 dünya yılı zaman geçer. Yani ışık hızında zaman 

genişlemesi yoktur. Hep ışık hızında zaman yoktur ya da geçmez 

diye bildiğimiz şey doğru değildir. Işık hızında zaman vardır ama 

zaman genişlemesi yoktur. Bu çok önemli bir bilgidir. Çünkü 

zamanla zaman genişlemesinin farklı şeyler olduğunu gösteriyor. 

Yani şekil 18‘de ışık hızında yaşayan da 1000 yıl geçirmiştir ama 

zaman genişlemesi olmadığından hiçbir süre geçirmemiştir. 

Sonuçta herkes hangi hızda hareket ederse etsin, mutlaka zamana 

tabidir. Hiç kimse kendi zamanında bir gariplik hissetmez. Sadece 

birbirleri ile kıyaslandıklarında arada fark görülebilir. Zaman 

genişlemesini şekil 18‘deki gibi hız yavaşladıkça açılan bir yelpaze 

gibi düşünmemiz gerekir. Aynı süre zaman için merkezden dışarıya 

gidildikçe daha fazla genişleyeceğinden, daha fazla zaman 

geçmeyecek, aksine daha az zaman geçecektir. 10 cm 

uzunluğundaki bir lastiği örnek olarak düşünelim. Bu lastiğimizi 

her bir santimden işaretleyelim. İşte bu bizim 150.000 km/sn 

hızımızdaki zamanımıza karşılık gelsin. Dünyamızdaki karşılığı 

için onu 2 katına çıkarmamız gerekir. İşte zaman genişlemesi 

denen şey budur. Lastik yine aynı 10 aralıktan ve aynı sayıda 

atomdan oluşmaktadır ama boyu daha uzundur.  
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Şekil 18‘de gösterildiği gibi 225.000 km/sn‘de 1000 yıl ya-

şayan bir kişiye 

karşılık 150.000 

km/sn deki 500 

yıl 75.000 km/sn 

deki 333 yıl ve 

dünyadaki 250 yıl 

yaşamış olur.  

—O 

zaman görelilikte, 

zamanın farklı 

geçmesi 

örneğinde, uzay 

aracındaki kişi ile 

yerdeki kişi 

arasındaki durum 

nasıl olur? 

—Görelilikte eğer zaman yerine zaman genişlemesi kav-

ramını koyarsan, benim söylediğim sonuçlara ulaşırsın. Yani 

formüllerde hata yok. Hata onu yorumlamakta... Şekil 18‘e tekrar 

dönersek 150.000 km/sn hızda 500 yıl geçirdikten sonra uzay 

aracımızdaki dünyaya gitmeye karar versin. Dünyaya geldiğinde 

dünyada 250 yıl geçtiği noktaya gelmez. O açı ortayı olarak çizilen 

çizgiyi takip eder ve yine 500 yıl geçen noktaya gelir ve zaman 

yolculuğu yapmış olmaz. Görelilik teorisi, ―Işık hızında zaman 

durur,‖ der. Aradaki zamanlarda ona göre gittikçe yavaşlar 

gözükür. Fakat burada kullanılan zaman yerine zaman genişlemesi 

diye bir kavramı koyarsak gerçekler yerine oturur ve zamanın 

evrenin değişmezlerinden biri olduğunu anlarız. Sadece bu 

farklılıklar formüllerde zamanın genişlemesini belirtir ve hangi 

hızda ya da basınçta olursak olalım 60–80 yıl yaşar ölürüz. 

Bulunduğumuz hızdan dünyaya geldiğimizde de aynı zamana 

geliriz. Buna pek de zaman yolculuğu denemez. Kendi sürecini 

 
(ġekil 14) Hız arttıkça zaman geniĢlemesi Ģekildeki 

gibi olmaktadır. 150.000 km/sn'de 1000 yıl 

geçtiğinde dünyada henüz 500 yıl geçmiĢ olur. 
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değişemiyorsun. Ayrıca bu, ışık hızında zamanın durmasının 

mantıksızlığını da düzeltmiş olur. Yani; ışık hızında gidebilen bir 

insan ölümsüz olur gibi bir anlama gelir veya zaman durduğu için 

tüm faaliyetleri durur gibi bir anlam oluşur. Kişinin kalbi atar ve 

bir daha atmaz. Ama ölmemiş olur. Bu mantıksız bir durumdur. 

Peki, ışık niye durmuyor o zaman? Fotonun da bir kütlesinin 

olduğu bilinmektedir. (Bilim Teknik Dergisi, Mart 2003 ―Fotonun 

Kütlesi‖) 

—Bir de kütle çekimli ortamların zaman üstündeki etkisi 

var. Yani dünya yüzeyinde veya uzay boşluğunda zaman farklı 

geçer. Kütle çekimin fazla olduğu yerlerde zaman daha yavaş 

geçmektedir. Ayrıca büyük kütleli cisimlerin, dönüşleri sırasında 

çevrelerindeki uzayı da sürükledikleri ispatlanmıştır. Kütle 

çekiminin ışığı bile kaçırmadığı kara deliklerde zaman ve mekânı 

tanımlamak veya anlamak pek mümkün değildir. Bu konularda ne 

düşünüyorsun?  

—Mart 2005 Bilim Teknik dergisindeki ―Zamanın 

Göreliliği‖ adlı yazıyı alıp değerlendirmek istiyorum. 
―Müteahhitlerimizin çok büyük kütleli bir 

gökcisminde iki katlı bir ev yapmayı becerdiğini varsayalım. 

Buradaki çekim etkisi o kadar büyük olsun ki, alt katta üretilen 

ışık üst kata ulaştığında frekansı tam yarıya düşüyor olsun. Alt 

katta da frekansı 2 Hertz olan ışık üretelim, yani, bir saniyede 

ışık dalgasının iki tepesi gönderilsin (bunun görülebilir ışık ol-

madığı açık, ama deney için bu o kadar önemli değil). Işık üst 

kata ulaştığında frekansı 1 Hertz olacak. Yani, altta saniyede 

iki tepe üretiyoruz ama üst katta saniyede bir tepe sayılıyor. Bu 

nasıl olur? Nasıl olduğunu daha açık görmek için ışığın tam 

olarak bir dakika boyunca üretildiğini sonra da kaynağın 

kapatıldığını düşünelim. Bu durumda, alt kattan toplam 120 

tepe üretilmiş demektir. Hiçbir tepe yolda kaybolamayacağına 

göre, üst katta da ışığın tam 120 tepesi sayılacaktır. Bu 

durumda saniyede bir tepe hesabından üst katta geçen süre 2 

dakika olmalı. Dolayısıyla, alt katta 1 dakika geçtiğinde, üst 

katta tam 2 dakika süre geçiyor olmalıdır.‖ 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 72 

Bu düşünce deneyini ben kendi teorimle değerlendireyim. 

Aynı olayda zaman yerine zaman genişlemesi tanımını koyalım. 

Biz eğer iki olayı aynı anda seyretme imkânına sahipsek bu olayı 

böyle görürüz. Yoksa üst kattaki kişinin yanındaki saat 120 tepe 

geçene kadar 1 dakika gösterecektir ve bir gariplik 

hissetmeyecektir. Zaman genişlemesi sebebiyle saatler farklı 

çalışacak ama olayı ancak iki saate aynı anda bakabilen kişi 

görebilecektir. Yani alttaki saate göre üstteki saat iki kat 

yavaşlayacaktır. Yani zaman genişleyecektir. Bu zaman 

genişlemesi kütlenin arttığı yöne doğru azalacak ve bir noktada 

zaman genişlemesi sıfıra ulaşacaktır. Bunun kişiler üzerindeki 

etkisine yaşlanmaları açısından bakarsan, alttaki kişi üsteki kişiye 

göre daha çabuk yaşlanacaktır. Fakat bir araya geldiklerinde aynı 

yaşta olduklarını göreceklerdir. Alt ve üst katları aynı anda 

seyreden kişiye göre yaşlılık farkı doğacaktır. Üst kattakini alt kata 

gönderdiğimizde alt kata inene kadar aynı yaşa ulaşacak ve 

aralarında bir farklılık hissetmeyeceklerdir. Yani zaman 

genişlemesi dengelenecek ve iki gözlemci bu formüllerdeki 

durumun hiç farkına varmayacaklar. Daha sonra inceleyeceğimiz 

konularda zamanın ne işe yaradığı ve niye böyle düşündüğüm daha 

iyi anlaşılacak. Ayrıca ışığın dalga boyu üzerinden yapılan 

ölçümlerin insanları yanılttığını düşünüyorum. Yani ışığın dalga 

boyunun kendisi de genişlemeye uğradığı için, saat olarak 

kullanılması yanıltıcı olmalıdır.  

— Bizler geleceğimizi değiştirebilir miyiz? Yani kendi-

mizin ve dünyanın geleceğine etki edebilir miyiz? 

— Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek akıp giden zamanın 

elemanlarıdır. Geçmişte yapılanlar, şimdiki zamanı şe-

killendirmiştir. Şimdiki zamanda yapılanlar ve yapılacaklar da 

geleceği şekillendirecektir. Gelecek oluşurken her verilen karar 

yeni bir durum oluşturur. Her şimdiki zamanın geleceği farklıdır. 

Burada dünyanın gidişatında bir değişiklik olmaz, değişiklik 

bağımsız karar veren insanın geleceğinde olur. Diyelim ki bir araba 

almaya karar verdiniz ve araştırma yapıyorsunuz. O anda sizin 
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geleceğinizin bir kesitine bakan kişi sizin arabanız olduğunu 

görebilir. Siz arabayı almadan, başınıza daha önce öngörmediğiniz 

bir olay geldi ve araba almaktan vazgeçtiniz. Bu sefer geleceğinizi 

değiştirmiş oldunuz. Geleceği görmeye çalışan biri o andaki 

kararlara bağlı olarak oluşan gelecekteki bir kesiti görebilir. Zaman 

geçtikçe şartlar değişeceğinden kararlar ve niyetlerde değişecek, 

haliyle uygulama da değişecektir. Yeni şartlar yeni bir gelecek 

oluşturacaktır. Henüz verilmemiş bir kararın geleceği oluşmaz. Bu 

böyle sürüp gider. Onun için gelecek üzerine söylenenlerin bazısı 

tutabilir, bazısı tutmayabilir. Bu yorum tamamen benim vardığım 

bir sonuçtur. Bilim bu konuda henüz yorum yapabilecek veri elde 

etmemiştir. Yalnız, Kahuna öğretisi de buna yakındır. 

—Burada, kişi çok çalışarak çok büyük zengin olup, 

dünyanın kaderinde etki edecek duruma gelirse, dünyanın geleceği 

değişmez mi? 

—Hayır. Çünkü eğer o kişi dünyaya yaptığı katkıyı 

yapmasaydı, bir başkası veya başkaları yapacaktı. O kişi sadece 

kendi geleceğini değiştirmiş oldu. Dünya toplamda o etkiyi yine 

yaşayacaktı. Yani dünyada olması gereken olaylar bir plan gereği 

devam edip gidiyor. Belli sürelerde olması gerekenler oluyor. Yani 

Einstein tek başına bu teorileri oluşturmasaydı yine dünya bu 

teorileri üretecekti ama belki yüzlerce bilim insanı ile… 

—Mekânın da böyle farklı değerlendirilebilecek yönleri var 

mı? 

—Einstein kütle çekimi (yerçekimi) diye bir kuvvetin 

olmadığını söylüyor. Kütle uzayı eğmekte ve kütlelerin eğilen o 

uzay içinde yollarına düz gidiyormuşlar gibi devam etmelerini, biz 

kütle çekimi şeklinde algılıyoruz. Ben bu anlatımı biraz açmaya 

çalışayım. 

Getirdiği evraklar içinden bir resmi oğluna gösterip, (Şekil 

19) bu resimde uzayı eğen kütle gözükmektedir. Eğilen uzayın 

çizgileri, onu takip eden bir cisim için düz olarak algılanır. Bir 

uçağın dünya etrafında düz bir rotada gidip tam bir daire çizmesi 

gibi. Pilota sorduğunuzda kesinlikle düz gittiğini söyleyecektir. 
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Şekil 19‘daki uydu, yörünge boyunca uçak gibi yoluna devam eder 

ve bir daire çizdiğini algılamaz. Uydunun hareket yönüne dik olan 

çizgiler büyük cismin merkezine doğru olur. Teorik olarak, büyük 

cismin merkezinde uzay tek noktaya sıkışmış olur.  

—Şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Bir çarşafı düz 

olarak gerip bunu uzay olarak algılarsak, üstüne koyacağımız 

çeşitli büyüklüklerde bilyelerde yıldız ve gezegenleri oluşturur. 

—Doğru Einstein de böyle tanımlamıştı. Bu bilyelerden 

küçük olanları büyüklerin çevresinde döner ve eninde sonunda 

büyük kütlenin üstüne düşerler. Bu arada milyarlarca yıl geçmiş 

olur. Şu anda biz bu durumu güneşin çevresinde dönerken 

yaşamaktayız. 

Kütlelerin uzayı büktükleri kesin, hatta dönen kütlelerin 

uzay zamanı sürükledikleri ispatlanmıştır. Fakat bizler hesap-

larımızda kütle 

çekimi 

olmadan 

olayları tam 

olarak 

açıklaya-

mıyoruz. 

Einstein‘ın 

genel görelelik 

kuramı olayları 

büyük bir 

hassasiyetle açıklamasına rağmen hep kütle çekimi diye bir şeyin 

var olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu sadece biz değil Einstein 

bile öyle düşünmüştür. Çünkü ömrünün sonuna kadar bir kuvvet 

olmadığını söylediği kütle çekimi ile diğer kuvvetleri birleştirmeye 

çalışmıştır. Fakat aslında Einstein‘ın bile kuvvet olmadığını kabul 

etmediği yerçekimi kuvvetinin ne olabileceğini daha sonra 

inceleyeceğiz 

 
(ġekil 19) Kütle çevresinde bükülen uzay. 
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—Aslında gördüğümüz ve hissettiğimiz hiçbir şey gör-

düğümüz ya da hissettiğimiz gibi olmayabilir. Vurguladığın gibi, 

mış gibi bir dünyada yaşıyoruz. 

—Ben zaman ve mekânın önemine vurgu yapmak isterim. 

Mekân bu yaşadığımız dünyayı bize sunar. Burada yer, içer, yaşar 

ve ölürüz. Zaman ise bu mekânda belli bir süre kalmamızı ve 

olayları belli bir süre ile yaşamamızı sağlar. Aslında mesafenin de 

zamanın bir ürünü olduğunu daha sonra anlayacağız. Yani bu 

dünyada belli bir süre yaşayıp ölmemizi sağlamak için bu düzen 

kuruldu. Fakat bizler bu kadar büyük bir mekânın çok küçük bir 

kesiminde yaşamaktayız. Eğer biz evreni tanıyamayacaksak, bu 

kadar büyük olması anlamlı değil. Daha önce farkındalığın önemini 

vurgulamıştık.  

Yani evrenin tanınabilmesinin kısa bir yolu olmalı. O da 

ancak düşünce hızı ile mümkün olabilir. O zaman insanoğlu 

evrenin her yerine ve istediği anda ulaşabilmelidir. İnsanoğlunun 

sanal uzayı evren yolculuklarında kullanması imkânsız mesafeleri 

yanına getirebilir. Aslında, insanlık var olduğundan beri sanal 

uzaya gidip geliyor. Her ölen bir yere gidiyor ve geri geliyor 

(reenkarnasyon). Biz bunu sadece bilinçli olarak veya makinelerle 

yapamıyoruz. Mutlaka başaracak olduğumuz bir gelişme olarak 

bizi bekliyor. Bu ille de makinelerle olması gereken bir gelişme 

değildir. Bilincin evrenin yapı taşlarından biri olduğunu 

anlatmıştım. Belki de bilinç bize bu konularda inanılmayacak 

katkılar sağlayabilir. 

—Nasıl yani? 

—Demek istediğim, insanoğlu gelişmesini sürdürür ve bir 

gün bedenine ihtiyacı kalmayacak kadar gelişirse ya da istediği 

zaman bedenini terk edebildiğinde, o zaman bu yolculukları 

düşünce hızıyla yapabilme imkânına kavuşacaktır. Bu konulara 

kısaca değindim ama daha sonra bunların nasıl olabilecekleri ile 

ilgili epey bilgi sunacağım. 

Bugünlük bu kadar yeter.  
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BÖLÜM 07 

İnsanın oluşumu 
Dünyada çözülemeyen bütün sorunların çözümü için gerekli güç, 

düşüncelerinde saklıdır. 

 

Cep telefonu titreşip duruyordu. Alıp arayana baktı, oğ-

luydu. Memnun oldu, ―Kalp kalbe karşıymış‖ diye geçirdi içinden. 

Kendisi de onu aramayı düşünüyordu.  

—Buyur oğlum. 

—Baba boğazda Gizem‘lerin orası müsaitmiş, yine orada 

buluşalım mı? 

—Olur, onlar güzel çay demliyorlar. Yarım saat sonra orda 

olurum. 

Park yerine girerken oğlunun gelmiş olduğunu gördü, içeri 

girdiler.  

Sessizce biraz manzarayı seyrettiler. Sessizliği oğlu bozdu. 

—Geçen gelişimizde burada sürekli yaşamak buranın 

güzelliğini yok eder, demiştin. Haklı olduğuna karar verdim, bizim 

okulun manzarası da aynen buna benziyor ama onca yıldır aynı 

şeye bakıyor olmaktan herhalde, artık güzellikleri görmüyoruz.  

—Bir şeyin değerli olması için az bulunuyor olması 

gerekir. Onun için imkânları biraz kısıtlı olanlar sınırsız imkânları 

olanlardan daha şanslıdırlar. Sınırsız imkânları olanlar 

ulaşamayacakları bir şey olmayınca artık zevk alamaz oluyorlar. 

Oysa bu güzellikleri bizim gibi arada bir gören kişi zevkine 

varabiliyor. Burada yaşayan, ancak sıradan bir manzara olarak 

bakar. 

Çaylarını yudumlarlarken oğluna dönerek: 

—İstersen başlayalım... Daha önce canlı oluşumunu 

incelemiştik. Bugünkü konumuz onun devamı niteliğinde. İnsanın 

oluşumuna değinelim. 
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Daha önce canlıların oluşumunu incelemiştik ama modern 

insanın oluşumuna değinmemiştik. Şimdi insanın oluşumuna 

değinmek istiyorum. Tanrı evreni yaratırken gerekli bilgi ve 

kanunları içine koydu, demiştim. Bu kanunlar gereği, dünya diye 

bir gezegende, daha önce bahsettiğim gibi canlı hayat başladı. 

Canlılar evrim sayesinde hem gelişti hem değişti. Zamanın bir 

noktasında ruhun bütünleşeceği bir varlık oluşması gerekiyordu. 

Bu Tanrının kanunları gereği mutlaka, ama tesadüflere bağlı olarak 

gerçekleşti.  

—Yani insan tesadüfen mi oluştu? 

—Burada insanla maymunu ayırmak gerekir. Maymunun 

oluşumu biraz tesadüflere bağlı ama insan ruhunun maymunla 

birleşmesi tamamen bilinçli yapılan bir işlemdir. Aslında 

maymunun oluşumu da ana planlar gereğidir ve tesadüfen ama 

mutlaka gerçekleşmesi gereken bir süreçtir. Yani her şey bir plan 

gereğidir. Fakat planın işlemesi için ille de sizin müdahale etmeniz 

gerekmez. Otomatik çalışan bir fabrikayı düşün, bir taraftan 

hammaddeyi veriyorsunuz diğer taraftan ürünü alıyorsunuz. Aynen 

onun gibi düşün. 

Tanrı katında, ışık hızında olduğu gibi zaman genişlemesi 

olmadığından, tüm süreç anında yaşanmış oluyor. Bu arada araya 

girip müdahale etmemesi gereken bir sistem oluşturduğu için 

kurallar tıkır tıkır işliyor. Niye böyle düşündüğümü ileride etraflıca 

açıklayacağım. 

—Yani evrim teorisinin Tanrının planlarının içinde ol-

duğunu mu anlatıyorsun? 

—Evet, Richard Leakey, ‗İnsanın Kökeni‘ adlı kitabında 

modern insanın çok kısa sayılabilecek zamanda evrimini 

tamamlamasını vurguluyor. Bu evrime -benim düşünceme göre- 

ruhlarımızın katkısı olmuştur. Richard Leakey kitabından önemli 

bulduğum bir paragrafı okumak istiyorum. (Sayfa 104–105) 
―Ama değişim en nihayet geldiğinde, baş döndürücüydü; 

belki de, ardındaki gerçeğe karşı gözümüzü kör edebilecek denli 

baş döndürücü. Yaklaşık 35.000 yıl önce Avrupa‘da insanlar 
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özenle işlenmiş taş bıçaklardan en mükemmel şekilde aletler 

yapmaya başladılar. Kemik ve boynuz ilk kez, alet yapımında 

hammadde olarak kullanıldı. Alet kutularında artık kaba giysilerin 

şekillendirilmesi, oyma ve yontma aletlerini de içeren yüzü aşkın 

alet yer alıyordu. Alet ilk kez sanat eserine dönüştü: Sözgelimi, 

boynuz mızrak atıcıları hayvan oymalarıyla süsleniyordu. Fosil 

kalıntılarında görülen boncuk ve süsler, yeni bir beden süsleme 

uygulamasının başladığını gösteriyor. Ve -en kışkırtıcısı da- derin 

mağaraların duvarlarındaki resimler, bizimkine benzer olduğunu 

hemen fark edeceğimiz bir zihinsel dünyaya işaret ediyor. 

Durağanlaşmanın egemen olduğu önceki dönemlerin tersine, 

kültürün özünü artık yenilik oluşturmaya başladı ve değişim yüz 

binlerce yıl yerine, binlerce yılla ölçülmeye başlandı. Üst 

Paleolitik Devrimi adı verilen bu kolektif arkeolojik işaret, modern 

insan zihninin çalışmasına dair, kuşku götürmez bir kanıttır.‖ 

—Yazarın da vurguladığı bu hızlı evrim konusunda, 

―Ruhlar insan beynine atılım yaptırdı,‖ düşüncen bana da mantıklı 

gözüküyor. 

—Bu konuyu başka bilgilerle de çeşitlendirmek lazım. 

Burada Richard Leakey‘in anlatımını özetlersem, maymun uzun 

yıllar çok az bir değişiklikle yaşamını sürdürürken, bir noktadan 

sonra değişim hızı hızlanmıştır. Modern insan çok kısa 

sayılabilecek bir zamanda evrimini tamamlamıştır. Bu nokta çok 

önemlidir.  

Fosillerle ilgili bilgilere de değinmek isterim. Her ne kadar 

fosillerin açıklanılış şekline katılmasam da daha sonra bize gerekli 

olacaklar. Milliyet gazetesinin 23 Eylül 2006 tarihli yazısındaki 

başlık ―Evrimde dev keşif‖ Reuters ajansın verdiği bilgiye göre 

yeni bir iskelet bulunmuştur. Yeni bulunan iskelet bir insansıya 

(maymun insan) ait... Selam adı verilen 3 yaşındaki bebeğin gövde 

altı insana, üstü maymuna benziyor. Modern insanın uzak bir 

akrabası olduğu düşünülüyor. 4 milyon yıl önce Afrika‘da yaşadığı 

tahmin edilen A.Afarensisin 200 bin yıl önce sahneye çıkan insanla 

aynı anatomik özelliklere sahip. En ünlü insansının 3,2 milyon 

yıllık Lucy adlı fosilden 150 bin yıl daha yaşlı olduğu hesaplanmış.  
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—Ruhun aklı geliştirdiği düşüncesini daha önce duyma-

mıştım. Peki, bu ilk ruh, insansıyla ne zaman birleşti?  

—25.10.2007 tarihinde National Geographic kanalında 

yayınlanan bir program bu konuya cevap oluşturabilecek 

nitelikteydi. ―Erkeklerdeki Y kromozomunun geriye doğru takip 

edilebiliyor olması‖ mantığından yararlanan bilim insanları tüm 

dünyadaki erkeklerden alınan verilerden 60.000 yıl önce yaşamış 

tek ortak atamız olan Âdem‘e ulaştılar. Hatta nasıl bir görünüşe 

sahip olduğunu bile tahmin edebilmektedirler. Bilim insanlarının 

vurguladıkları; bu Âdem‘in diğer hemcinslerinden her yönü ile 

daha becerikli ve daha akıllı olduğu idi. Konuşmaya ve avcılığa 

yeni kapılar açmış olabileceği, böylece kadınlar tarafından tercih 

edilebileceği vurgulanmıştı. Bu sebeple diğer hemcinslerinden 

daha çok çocuğa sahip olmalıydı. Yaklaşık 50.000 yıl önce, Orta 

Doğu Afrika‘dan tüm dünyaya yayılıp bugünkü nüfusu oluşturmuş 

olabileceği anlatılmıştı. Yani bilim insanları dinlerde bahsedilen 

Âdem‘i bulmuş olabilirler. Bu durum insanlığın kesinlikle tek bir 

atadan çoğaldığını gösteriyor. Yani akıl birkaç yerde birden 

oluşmamış.  

—Bu son veriler mantıklı gözüküyor. 60.000 yıl önce 

Afrika‘da oluşan insan 10.000 yıl orada çoğalmış ve 15.000 yıl 

içinde de Avrupa‘ya geçmiş olabilir. Bu durum Avrupa‘da 35.000 

yıl önce niye aklın arttığını göstermiş de olur. 

—Doğru, Richard Leakey‘in anlatımında Avrupa‘da 35.000 

yıl önce akıl gelişti gibi gözüküyor ama akıl Afrika‘dan dağılmış 

olmalıdır. Fakat vurgusu güzel yani akıl Afrika‘da aynı vurgu ile 

fark yaratmış olmalıdır. Ayrıca bu tarihler öyle çok sağlam tarihler 

değillerdir. Bir miktar hataları vardır. Elde ettiğimiz yeni yeni 

veriler bu rakamları tam yerlerine oturtacaktır. 

İlk insansı fosilleri 4 milyon yıl önceye gidiyor ama insanın 

evriminin dev adımlarla ilerlemesi ise en fazla 100.000 yıldır. 

Aslında ilk insansıya ait rakamlar çok çeşitlilik gösteriyor. Bazı 

kaynaklar ilk insansıya 6 milyon yıl biçerken ilk aletlere 700 bin 

yıl biçiyorlar. Bu rakamlar elde edilen verilerle zaman içinde 
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netleşecek. Fakat akıl devreye girdikten sonra kesinlikle zaman çok 

kısalmıştır. 

Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bilim çevreleri genelde in-

sansıların uzun bir süreçte geliştiği ve sonra çok hızla insana doğru 

evrimleştiği doğrultusundadır. Ben bu düşünceyi çok doğru 

bulmuyorum ilerde bu konuya tekrar değineceğim. Aslında 

fosillerde birçok uyumsuzluklar var ama ne olabileceği konusunda 

bir fikir yok. Biz bunun sebebi olan beyin yapısı üzerinde biraz 

duralım. Senin konuların olduğu için istersen sen başla. 

—İnsana bu aklı sağlayan beyindir, ben sana beyinin 

oluşumu ile ilgili biraz bilgi verebilirim. 

Önce bitkiler oluştu. Bitkiler canlı ama beyinleri yok. 

Beynin oluşması için hareket gerekli. Canlılar içinde beyin 

oluşumunun hareketle başladığı tahmin ediliyor. Bitkiler hareket 

etmediklerinden beyine gereksinim göstermiyorlar. Buna 

Ascidiacea sınıfına ait bir tür örnek gösterilebilir. Olgunlaşmamış 

larva iken ilkel beyni, kulağı, gözü var ve hareket halinde. Daha 

sonra geliştikçe bir yere tutunup ömrünü sabit bir yerde geçiriyor. 

Hareketsiz kalınca beyne ihtiyacı kalmıyor ve beynini tüketiyor. 

Evrimde kullanılmayan organ körelir. Beyin hayvanların kumanda 

merkezi konumunda… 

—Elbette. Ayrıca, dünyada planlanan düzeni takip edersen 

beynin oluşumunun hesaplandığı görülür. 

Fakat insandan başka hiçbir hayvan bilinçli değil. Bilinç 

insana verilmiş özel bir yetenek. Aslında bazı hayvanlarda da belli 

bir bilinç var ama onu ihmal etmek istiyorum çünkü insanla kıyas 

edilemeyecek kadar az. 

—Bir çay daha ya da başka bir şey içmek ister misin? 

diyerek oğlu araya girdi. Ben bir su alacağım.  

—Evet, bir çay daha içebilirim, deyip lavaboya doğru 

yürüdü. Lavaboya giderken alınan besinlerin atıklarının olduğunu 

düşündü. ―Böyle bir beslenme düzeni hiç de uygun değil,‖ dedi 

kendi kendine. ―Bence canlılar birçok şekilde enerji alabilirlerdi. 

Sanırım Tanrı, rekabetçi bir ortamın oluşması için şartların böyle 
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oluşmasını sağlamıştır. Eğer güneşin enerjisinden beslenen canlılar 

olsaydık akşama kadar güneşte yatmaktan başka bir şey yapmamız 

gerekmezdi. O zamanda bu mücadele olmazdı. İnsanlık, doğruluk, 

adalet için hiç uygun olmayan bu düzenin sanırım başka çaresi 

yoktu. Rekabet ortamı oluşması için birbirini yiyerek hayatta kalma 

savaşı veren canlılar olmak zorundaydı demek ki. Hem beslenme 

konusunda daha karmaşık, hem de gerçekleşmesi daha karmaşık 

olan bu düzenin daha zor kurulabilmesine rağmen tercih edildiği 

görülüyor. Sanırım Tanrı rekabetçi bir düzenin oluşabileceği 

şartları oluşturdu. O şartlarda bizimki gibi bir dünya yapmış,‖ diye 

düşündü. ―Başka gezegenlerde de canlılar varsa bizi andırıyor 

olabilirler.‖ 

Yerine otururken çayının gelmiş olduğunu gördü. Şekeri 

atıp karıştırdı.  

—Nerde kalmıştık? 

—Beyinden bahsediyorduk. 

—Beyinlerinde hasar olan insanlar, bazı yeteneklerini 

kaybettikleri gibi, kişilik özellikleri de değişebiliyor. Aslında 

bunlar senin konuların ama eğer eksiğim varsa tamamlarsın. 

Sağlıklı bir insan 7,5 saatlik bir uykuda 1,5–2 saat rüya görebiliyor. 

İlginç olan anne karnında da rüya görüyor olmamızdır. 26 haftalık 

cenin tüm zamanını rüya görerek geçirir*(Susan Greenfield İnsan 

Beyni). Bir ceninin rüyasında ne görebileceği sorusu gerçekten 

ilginçtir. 

—Hayvanlarda rüya görür biliyor musun? 

—Evet. Hem hayvanlar hem de insanlar için rüya görmek 

çok önemlidir. Eğer bir kişinin rüya görmesi engellenirse sağlığı 

bozulmaktadır. Uykusunu almış olması yetmemektedir. Mutlaka 

rüya da görmesi gerekmektedir. 

Beyin üzerine yapılan araştırmalar, beynin holografik 

olarak çalıştığını göstermektedir. Yani bir görüntüyü üç boyutlu 

olarak beynimizde canlandırırsak hafızamızda daha iyi yer alır.  

Ayrıca beynimiz iki loptan oluşmaktadır. Sol lop elle 

tutulur bilgilerden, sağ lopsa hayal gücü gibi şeylerden sorumludur. 
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Tony Buzan‘ın Yaratıcı Zekâ Gücü kitabından bir parça okumak 

istiyorum. Yapılan bir araştırmada sağ ve sol loplar arasındaki 

işbölümü şöyleydi 

Sol beyin   Sağ beyin  
Sözcükler  Ritim  

Mantık   Uzaysal farkındalık  

Sayılar   Boyut  

Ardışıklık  Hayal gücü  

Doğrusallık   Hayal kurma  

Analiz   Renk  

Listeler   Holistik bilinç 

Beynimizin sağ ve sol loplarını birlikte kullanarak oluş-

turacağımız beyin gücü en müthişi olacaktır. 

—Sanırım beyninin iki lopunu da kullanabilenlere en güzel 

örnek Einstein‘dır. 

—Genelde dünyaya damgasını vurmuş insanlar iki be-

yinlerini de kullanabilenler olmuştur. En iyi örneklerden biri olan 

Einstein için Tony Buzan‘ın Yaratıcı Zekâ Gücü kitabındaki bir 

pasajı okumak istiyorum. (Sayfa 26–27)  
―Tarihten Örnek: Albert Einstein 

Albert Einstein 20. yüzyılın en büyük yaratıcı dâhisi kabul 

edilmektedir. Aslında kendisi yoksul bir öğrenciydi, hayal kurmayı 

ders çalışmaya tercih ederdi; sonunda ‗huzuru bozduğu‘ 

gerekçesiyle okuldan atıldı. 

Gençken, matematiğin ve fiziğin yaratıcı yönü ona ilham 

verdi. Bu arada Michelangelo‘nun çalışmalarından etkilendi ve bu 

çalışmaları derinlemesine incelemeye başladı. İlgi alanları onu hayal 

gücünü zorlamaya teşvik etti. Sonunda, bugün çok ünlü olan 

―Yaratıcı Zekâ Oyunları‖nı geliştirdi. Burada kendine karmaşık bir 

soru soruyor, sonra hayal gücünü özgür bırakıyordu. 

En ünlü Yaratıcı Zekâ Oyunları‘ndan birinde, Einstein 

güneşin yüzeyinde olduğunu, güneş ışınlarından birini kaptığını, 

hemen oradan uzaklaşıp uzayın derinliklerine doğru yolculuk ettiğini 

hayal ediyordu. 
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Yolculuğu sona erdiğinde, büyük bir şaşkınlıkla, başladığı 

yerde olduğunu fark ediyordu. Bu mantıken olanaksızdı; insan 

sonsuza dek aynı çizgide dümdüz ilerleyip başladığı yere varamazdı. 

Einstein bu nedenle güneşin başka bir tarafından hayali bir 

güneş ışını alıp yola çıktı ve evrenin derinliklerine doğru dümdüz 

ilerledi. Bir kez daha başladığı yere vardığını gördü. 

Yavaş yavaş gerçeği anladı; hayal gücü ona mantığından 

daha fazla doğruları söylüyordu. İnsan sonsuza dek aynı çizgide 

dümdüz ilerleyip sürekli başladığı yere varıyorsa, ―sonsuz‖ en 

azından iki şey olmalıydı: bir şekilde kıvrımlıydı ve bir sınıra 

sahipti.  

Einstein en sağlam görüşlerinden birine işte böyle vardı: 

evrenimiz kıvrımlı ve sonlu bir evrendir. Einstein bu müthiş keşfi 

sadece sol beynini kullanarak gerçekleştirmedi. Sayı, sözcük, düzen, 

mantık ve analiz konusundaki bilgilerini geniş hayal gücüyle, 

uzaysal farkındalığıyla ve resmi bir bütün olarak görme yeteneğiyle 

birleştirdi.  

Onun bu görüşü, beynin iki tarafının kusursuz bir birleşimi 

ve sohbetiydi. Bu, bütün beynin yaratıcı kavrayışına mükemmel bir 

örnekti.‖ 

Görüldüğü gibi Einstein hayal gücünü ve kısıtlı fizik bil-

gisini kullanarak mucizeler yaratmıştır. 

—Bu yetenek her insanda var mı? 

—Aslında her insanda belli bir yetenek var ama 

Einstein‘daki bu olağanüstülük herkeste yoktur. Bu özel bir 

durumdur. Daha sonra bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. İnsanın 

evrimleşmesiyle oluşan en önemli özelliği düşünme yetisidir. 

Düşünme yetisi ve el becerisi onun teknolojiyi geliştirmesini 

sağlamıştır. Bunu ona sağlayan da akıl olmuştur. Aklın türevi olan 

düşünce çok önemli bir meziyettir. Düşünce anlayamadığımız bir 

şekilde başka bir yerlerle bağlantı sağlıyor. Bu bağlantılar insanın 

hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak geleceğini etkiliyor. 

Yani insanların düşünce yapıları kendi geleceklerini şekil-

lendiriyor. Aynı şekilde toplumlardaki hâkim düşünce de, 

toplumların geleceğini şekillendiriyor. Onun için her birey 

cehenneme gerek kalmadan kendi cezasını bir şekilde dünyada 
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çekiyor. Olumsuz düşünmesi ona olumsuzluk olarak geri dönüyor. 

Bunu çevremdeki insanlarda gözlemliyorum. Düşünme yeteneği 

herkeste var ama onu kendinin ve toplumun çıkarlarına 

kullanabilme becerisi çok az kişide var. 

—İnsan düşüncelerini kendi çıkarlarına nasıl kullanabilir? 

—Bu konuda birçok kitap yazılmıştır. O kitaplardan 

yararlanmak gerekir. Bu konuyu etraflı olarak sonraki bu-

luşmamızda inceleyeceğiz. Ben şimdi gelecek konumuza da yardım 

etmesi için bilinçaltını bir miktar incelemek istiyorum. Sen 

biliyorsun ama vurgu yapmak istediğim yerleri öne çıkarmak 

istiyorum. Onun için öncelikle bilinçaltı için yapılan 

tanımlamalardan küçük bir kısım okumak istiyorum. Bilinçaltının 

çalışmasını anlamak açısından önemli… Erhard F. Feitag, Carna 

Zacharias‘sın Düşüncelerin Gücü kitabından iki paragraf yazıyı 

okuyayım. (Sayfa 25) 
―Hepimiz daha bilinçli, daha olumlu ve dolayısıyla da 

daha mutlu ve başarılı olmak isteriz. Evrimin anlamına daha uygun 

olmak... Bilinçaltımız - tam da kelimenin gerçek anlamıyla - 

bilincimizin altındadır. Bilinçaltı kendine özgü çok sayıda vasıfla 

donanmıştır. Sohbet etmeyi, yemek, seks, güneşlenmek gibi 

bedensel işlemleri sever ve sohbetlerin, bedensel işlevlerin 

tekrarlanmasını da sever. Bir teyp kasetinin özelliklerine sahiptir. 

Bu kasetin tek görevi kayda almak, saklamak ve talep edildiğinde 

sakladıklarını güçlenmiş bir şekilde geri vermektir. Bilinçaltını 

banka hesabına da benzetebilirsin. Orada biriktirdiğin her şey 

orada kalır, hem de çoğalarak. Alacak-verecek haneleri için geçerli 

olduğu gibi. Kasetin ve banka hesabının ortak özelliği oraya geçen 

kayıtlara ya da birikime kayıtsız olmalarıdır. Ve bilinçaltında aynı 

fonksiyona sahiptir. O senin düşüncelerini biriktirir, ama ne 

düşündüğün onu ilgilendirmez. Tarafsız ve kişisellikten uzak 

çalışır, neyi nasıl düşündüğün, düşüncen iyi mi, değil mi bütün 

bunları yargılamaya ne hakkı vardır, ne de yeteneği. Sadece ve 

sadece ―üst‖ bilincin hizmetinde olmaya çalışır. Efendisinin 

isteklerini yerine getirmekten başka bir şey bilmeyen sadık bir 

hizmetkâr gibidir. Bilincin kendisine düşünce, arzu ve fikir 

formunda dayattığı emirleri yerine getirmekle yükümlüdür sadece. 
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Buna karşın bilinçli düşünce ise başlı başına bir kontrol 

düğmesidir. Bilincin kendisi bilinçaltına kendi yeteneğine dair 

gerçek olmayan, realite dışı bir tablo ve kendi kusurlarını 

yansıtmıştır. Ve bilinç sadece aydınlık ve olumlu düşüncenin 

hükmüne girerse bilinçaltına yeniden daha başka, daha iyi koşullar 

sunabilir. Salt bu nedenle bile düşüncelerimiz etkilenir ve 

değişebilir. Görüyoruz ki, bilinçaltımız ayırt etme yetisinden 

yoksundur, o yalnızca alır, biriktirir ve geri verir. Ve şimdi işin en 

alıcı, basitliğinden dolayı anlaşılmasının en zor olduğu noktaya 

geldik. Yıkıcı düşünürsen yapılanmasındaki basitlik nedeniyle 

bilinçaltın yıkıcı olmak istediğini algılamak zorundadır. Ve 

yıkıcılığı güçlendirmeye, maddeye dönüştürmeye başlar. 

Hastalıktan söz edersen bilinçaltın bunu istediğine hükmeder. 

Senin düşüncelerini gerçekleştirmek onun görevidir. Sağlıklı 

olmaktan söz edersen bilinçaltın bu kez de aynı yoğunlukla bu 

düşünceleri maddeye çevirmeye başlar.‖ 

Bilinçaltının nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir miktar bilgi 

sahibi olduk. Şimdiki konumuzla ilgili değil ama bundan sonra çok 

kullanacağımız tekâmül kelimesini açmak istiyorum. ―Tekâmül 

etmek‖ demek ruhun yücelmesi Tanrıya doğru değer kazanması 

demektir. Ruhun yavaş, yavaş olgunlaşarak Tanrının seviyesine 

çıkma çalışmasıdır. Nietzsche‘ye göre ruhun kudretinin artmasıdır. 

Buddha‘ya göre Nirvana‘ya ulaşmaya çalışmaktır. Bu konuda 

şimdilik bu kadar bilgi yeterli daha sonra bu anlatımları daha iyi 

kavrayacaksın zaten. Hatta tekâmül etmenin fizikte de bir 

karşılığının olduğunu anlayacaksın. 

Bu haftalık bu kadar yeter. 

 

 

 

BÖLÜM 08 

Üstbilinçaltı nedir? 
Evrende hiçbir sorun yoktur ki çözümü olmasın! Yeter ki çözümü istemesini 

bil. 
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Hafta sonu hep beraber televizyonda bir belgesel progra-

mını izlediler. Canlıların hayatta kalmak için elde ettikleri 

becerileri anlatıyordu. Her canlı ya av ya da avcı konumunda 

yaşamak zorunda… Sürekli bir hayat kavgası içindeler. Bir geyik 

beslenirken hayatta kalmak için de tetikte olmak zorunda. Her an 

bir avcı tarafından yakalanma korkusu var. Avcılarda da durum 

değişik değil. Eğer bir rahatsızlık geçirirse anında av konumuna 

düşer ya da av yakalayamayacağından ölümle burun buruna gelir. 

Yani kısacası ölümün kol gezdiği bir dünyada yaşadığımızı 

vurgulayan bir belgesel… Oğluna dönerek: 

—İnsanın gelişmesini sağlayan bu ortam, hiç uygun bir 

ortam değil. Vahşet kol geziyor ama sanırım başka yol yoktu. Daha 

önce de değinmiştik. Düşün, güneş ışınları ile beslenen canlılar 

olsaydık akşama kadar güneşin altında yatmaktan başka bir şey 

yapmamız gerekmezdi. Hiç rekabet olmazdı ve dolayısıyla gelişme 

de olmazdı. En büyük rekabet güneşi gören en güzel yeri kapmak 

için olurdu. 

—Doğru, şu anda canlılar devamlı kendilerini geliştirmek 

zorundalar. Hep daha iyiye doğru gelişiyorlar. Av bir gelişme 

gösterdiğinde avcı da bir gelişme göstermek zorunda. 

—Bu rekabet ortamının olması bir amaç için planlanmış. 

Canlıların sürekli gelişmek zorunda olmaları istenmiş ama çok 

vahşi bir yaşam tarzı. Demek ki yaratıcının başka alternatifi yoktu. 

İnsanın oluşması için rekabet şartları olmak zorundaydı. Yoksa 

Tanrı, dinlerin dediği gibi insanı topraktan, bugünkü özellikleri ile 

yaptıysa, bu vahşeti açıklamak mümkün değil. 

Bir müddet düşüncelere daldılar. Bu düzenin çok iyi bir 

programlama olduğu belli diye düşündü ama çok gelişmiş bir 

medeniyet acaba bu durumu yaratabilir mi? Sonra bugünkü 

programı aklına geldi. Diğer bütün düşünceleri kafasından kovdu 

ve oğluna dönerek ―Bugünkü konumuza geçelim mi?‖ dedi. 

—Ben konuya başladığımızı sanmıştım.  
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—Yok, o konuşma tamamen belgesel programının so-

nucunda kendiliğinden gelişti. Ben bugün yeni bir kavram 

açıklayacağım. Geçen hafta biraz ipucu vermiştim. 

—Geçen hafta en son bilinçaltından bahsettin, onunla mı 

ilgili? 

—Evet, bilinçaltıyla ilişkili yeni bir kavram... Bizlerin 

hayatını kolaylaştıran insanın ve insanlığın geleceğini şekillendiren 

bir kavram. Bu, evrenin içinde düşüncelerden etkilenen ve 

düşüncelerin yönüne göre geleceği etkileyen bir kavram. Bu 

kavrama üstbilinçaltı ismini vermek istiyorum. Çünkü insanların 

bilinçaltları gibi çalışıyor. Kendisi karar vermeden, aldığı sinyale 

göre geri tepme yapıyor. Bunu bir bilgisayar programına 

benzetebiliriz. Bilgisayara yüklenen program neyse sonuç ona göre 

oluşur. Bilgisayar ona farklı bir şey katamaz. Üstbilinçaltı da 

insanların düşünce istek ve arzularını veri olarak alır. O verileri 

işleyerek kişileri veya toplumu hatta evrenin gidişini etkiler. 

Evrenin şartlarını ona göre düzenler. Sanırım bilinçaltımız 

üstbilinçaltıyla bağlantılı hareket etmektedir. Biz üstbilinçaltının 

kişi üzerindeki etkisini bilinçaltı olarak algılamaktayız. Önceki 

buluşmamızda bilinçaltını incelemiştik bu konuya yardımcı olsun 

diye. Bilinçaltı üstbilinçaltının kişiselleşmiş halidir. Yani özel bir 

durum… Üstbilinçaltı hem bireylerin hem de toplumların 

düşüncelerinden etkilenir. Üstbilinçaltını tam olarak etkilemenin 

yolu “içten isteme‖dir. Bunu şöyle açıklamaya çalışayım: Diyelim 

ki, tavla oynuyorsunuz ve yenmeyi çok istiyorsunuz. Çünkü 

rakibiniz tavlayı iyi oynuyor ve çok övünüyor. Kimse onu 

yenemiyor. Siz tavlayı iyi bilmiyorsunuz ama yenmeyi çok içten 

istiyorsunuz. Ona bir ders vermelisiniz. İşte düşünceleriniz şimdi 

size yardım edecektir. Hemen hemen istediğiniz zarı atacaksınız. 

Diyelim ki yeniliyorsunuz ve 4 – 4 atarsanız avantajlı duruma 

geçeceksiniz ama tek 4 de size yetebilir. O zaman tek 4 atarsınız. 

Eğer tek şansınız 4 – 4 atıp kurtulmaksa 4 – 4 atarsınız. 

Düşünceniz sizi yönlendirir. Minimum ne kadar yeteceğini 

düşünürseniz onu elde edersiniz. Bunu dışarıdan söylemenin bir 
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anlamı yok, içinizden geçmeli. Bu durumda rakibiniz ya zar 

tuttuğunuzu iddia edecektir ya da ―Acemi şansı― diyecektir. Buna 

benzer durumları hepimiz yaşamış veya gözlemlemişizdir. Acemi 

iken yendiği birini ustalaştıkça yenemeyen birçok insan tanıyorum. 

Acemi iken kendine güvenemeyen ama yenmeyi isteyen kişi 

düşüncelerini ―yenmek‖ ve ―gelecek zar‖ üzerine 

yoğunlaştırdığında istediği sonucu alıyor. Üstelik yanlış 

oynamasına rağmen… Ustalaştıkça artık gelecek zarın önemi 

kalmıyor. Çünkü o hangi zar gelirse iyi oynayacağına güveniyor. 

Böylece rakibiyle şartları eşitleniyor.  

—Benim buna örnek olabilecek bir anım var. Bir öğretmen 

ağabeyim tavlayı çok iyi oynadığını ve onu kimsenin 

yenemeyeceğini iddia edip dururdu. Bir gün aynı iddialarda 

bulunarak bana oyun teklif etti. Bende iyi bilmediğim tavlada onu 

yenmek ve bir daha böyle övünmesini engellemek istedim. İçimden 

ona hiç oyun vermeden yenmem gerektiği geçti. Çevremizde 

bulunanlar da aynı şekilde benim onu yenmemi istiyorlardı. Herkes 

övünmesinden usanmıştı. Oyun oynarken hemen hemen hangi zarı 

düşünüyorsam onu atıyordum. Bana lazım olan zarı söylüyordum 

ve zarı attığımda büyük oranda tutturuyordum. Özellikle sıkıştığım 

anlarda müthiş zarlar attım.  

—Hangi zarı atacağını söylemiş olmakla sizi seyredenlerin 

de sana lazım olan zarı düşünmelerini sağladın. Bir de yenme 

isteğinle birleşince, harikalar yarattın. Bu durumlarda yanlış 

oynamanın bir önemi yok. Peki, rakibin zar tuttuğunu iddia etmedi 

mi? 

—Etmez mi? Ben zar tutamayacağımı söyleyince ve ikna 

olunca bu sefer, ―Acemi şansı bu kadar da olmaz ki,‖ dedi. 

—Başka bir savunması kalmadığından rakibin acemi şansı 

olduğunu söyleyecektir. Düşüncemizin bu avantajlarından, 

hastalıklarımızı iyi etmenin yanında sigara, içki, uyuşturucudan 

kurtulmak için yararlanabiliriz. Zayıflamak istediğimizde bunu 

başarabiliriz. Genellikle iradesi sağlam olanlar bu tür işleri daha 

kolay başarmaktalar. Çünkü başarmayı içten isteyebiliyorlar. Yani 
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kesin karar verebiliyorlar. Üstbilinçaltına en güzel örnek senin 

Cerrahpaşa Tıp fakültesini kazanmandır. 

—Nasıl yani? 

—Hatırlıyorsan, ben sınavdan önce sana tıp fakültesinin zor 

olduğunu anlatıp seni caydırmamış mıydım? 

—Evet, benim hiç doktor olmak niyetim yoktu. 

—Peki, sen ne zaman doktor olmak için karar verdin, 

hatırlıyor musun? 

—Evet, sınava çok az kalmıştı, hastalanmıştım. Beni 

doktora götürdünüz, orada sıra beklerken doktorun aldığı parayı 

hesaplamıştım. Bana çok cazip gelmişti, o zaman düşüncelerim 

doktorluğa doğru kaydı. 

—Ben de önceleri sebebin o olduğunu sanıyordum ama pek 

aklım almıyordu. Çünkü sen parayı seven ve çok para kazanmak 

isteyen biri değilsin ki? 

—Haklısın, ben mesleğimi para için seçmeyi hiç düşün-

medim. Beni çocukluğumdan beri bilim adamı olmam için işledin. 

Ben parayla değil de, bilim adamı olabilmek yönüyle 

ilgilenmişimdir. O zaman niye öyle düşünmüştüm bilmiyorum? 

—Çünkü annen senin doktor olmanı çok istiyordu. Sa-

bahlara kadar Tanrıya senin Cerrahpaşa‘yı kazanman için dua 

edermiş. Bana da sonra söyledi. 

—İyi de niye Cerrahpaşa, niye Çapa veya Hacettepe değil? 

—Annen en iyi tıp okulunun Cerrahpaşa olduğunu ve aynı 

zamanda Ankara‘da olduğunu sanırmış. Ankara‘da evimiz var ya, 

onun için Cerrahpaşa‘yı istermiş. 

—İyi ama biz tercihleri yaparken Cerrahpaşa ile Çapa‘yı 

yazmayalım, demiştim. Hazırlıkları olmadığı için. Hatırladın mı? 

—Evet, ben de en sona yazalım, nasıl olsa bir zararları 

olmaz diye düşünmüştüm. Ama farkındaysan onlardan daha düşük 

puanlı genetik ve bilgisayar mühendisliği bölümleri vardı. Onlar 

daha üst sırada idiler ve normalde Cerrahpaşa‘yı kazanma şansın 

hiç yoktu. 
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—Doğru, o yıl mucizeler yaşamışız, ben hiç bu açıdan 

bakmamıştım. 

—Evet, çok ilginç bir tercih yaşamışız. O yıl sınavda aldı-

ğın puanla yaptığımız tercihlerden son dört tercihe puanın 

yetiyordu. Tercih yaparken okulları, bir önceki yıl aldıkları en son 

puan üzerinden değerlendirdiğimizi biliyorsun. Bilgisayar 

mühendisliği ve genetik tercihlerinin puanları senin aldığın 

puandan çok düşüktü. Cerrahpaşa‘nın ve Çapa‘nın da puanı 

düşüktü ama genetik ve bilgisayardan yüksektiler. Tercih 

yaptığımız yıl genetik ve bilgisayarın puanları o kadar arttı ki, 

senin puanın onlara yetmedi. Çapa‘nın ve Cerrahpaşa‘nın da puanı 

arttı fakat genetik ve bilgisayarın puanları kadar değil. Bütün bu 

bölümler bir önceki yıl çok daha düşük puanla almışlardı. Sen de 

son tercihin Cerrahpaşa‘yı kazandın. Normal şartlarda, başka hangi 

yılda bu tercihi yapsaydık, Cerrahpaşa‘yı kazanma şansın hiç 

olmazdı. Sadece o yıl böyle bir puan durumu oluştu. 

—Annem sayesinde olmuş olduğu görülüyor. Üstbilinçaltı 

dünyada hep vardı da, niye kimse fark etmedi? 

—İnsanlar bu kavramı hep biliyorlar ama başka olaylara 

atfediyorlar. Annen Tanrıya yalvardı. Annenin düşüncesine göre 

Tanrı duasını kabul etti. Sen tavla oynarken şans olduğunu 

düşünmüşsündür. Düşüncenin başardığı fakat başka şeylere 

yorumlanan bir sürü olay gerçekleşiyor çevremizde. 

İnsanoğlu olarak üstbilinçaltının varlığını bilmediğimizden 

günlük hayattaki böyle olayları, olması gereken şeyler, tesadüf, 

Tanrının işi veya başka yerlere yorumluyoruz. 

Örneğin büyüye, nazara inanan bir insan, büyüden ya da 

muskadan yarar gördüğünü düşünebiliyor. Yani yaptırdığı 

muskanın iyi geldiğine ve derdinin çözüldüğüne ikna olan insanlar 

var. Bu insanlara, ―Hayır, muska diye bir şey yoktur,‖ deseniz de 

inandıramazsınız. Sonucu kendi düşüncelerinin oluşturduğunu 

bilmezler. Yatırların veya ermişlerin mezarlarından çare uman ve 

bulanların, nereden çare bulduklarını sanıyorsun. Yani, onlara 

ölmüş birisi mi fayda sağlıyor? 
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—Onun için mi bu tür hurafelere her zaman inanan birileri 

oluyor? 

—O olayları yaşayanlar inanıyorlar, onun için hurafe olarak 

görmüyorlar. Toplumun baskısı olmasına rağmen insanlar bu tür 

şeylere inanmaya devam ediyor. Hatta inanmıyorum diyen birine 

hocaya muska yazdırırken rastlayabilirsin. Yaşadığım bir olayı 

örnek vermek istiyorum. Benim çocukluğumda köyümüzde yaşlıca 

bir bayan rahatsızlandı. Birkaç gün bekledi, iyileşmeyince torununa 

biraz para verip, yakın bir köydeki hocaya gönderdi. Kendisine 

nazar değmiş olmalıydı ve onun için hoca ona muska yazmalıydı. 

Fakat çocuk paraya kıyamadı, kendisi bir kâğıda Arapça harflerle 

anlamsız bir şeyler yazdı ve parayı da kendisi yedi. Kadın ertesi 

gün ayağa kalktı. Muskanın kendisine iyi geldiğine inandı. Bu 

aslında muskanın gücü değil, kadının bilinçli olarak ya da 

bilinçaltında iyi olacağını düşünmesinin sonucudur. Böyle şeylere 

inanmayanlar için hiçbir etkisi yoktur. Yatırlardan ya da azizlerden 

fayda gören insanlar bu işi kendi düşünceleri ile başarmışlardır. 

Toplumlarda böyle düşüncelerin kabulü ne kadar fazlaysa, bu 

türden olaylar daha çok görülmektedir. Müslümanlık bu tür şeyleri 

uygun görmemesine rağmen çok fazla insan türbe türü 

ziyaretlerden çare ummaktadır. Bu tür bazı iyileşmeleri kilise 

mucize olarak kabul etmiştir.  

—Çocukluğumda Almanya‘dan gelen bir yakınımız vardı, 

o da hocaya gitmişti. Sen de çok şaşırmıştın. Senin şaşkınlığın 

bende iz bıraktı. 

—O olay da inanmanın olaylara etkisine güzel bir örnektir. 

Derdini hatırlar mısın bilmem? O zaman küçüktün, bu yakınımız 

aslında daha önce böyle şeylere inanmadığını söyleyip dururdu. 

Ailevi bir sorununu çözemeyince sıkıntıya düştü. Ailesi ve 

çevresindeki herkes bir hocanın ismini verip, sorununu çözeceğini 

empoze ettiler. Onlara muska yapılmıştı ve ancak o hoca bunu 

çözebilirdi. Önceleri bu telkinlere karşı koydu fakat zaman 

geçtikçe çaresizlik yüzünden hocaya gitmeyi kabul etti. Bir müddet 

sonra yakınımı gördüğümde olaya ve sorununun çözülmüş 
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olduğuna tamamen inandığına tanık oldum. Onun modern düşün-

celere sahip olduğunu ve böyle şeylere inanmayacağını dü-

şünüyordum. Şok oldum. Daha sonra o hoca sahtekârlık suçundan 

hapse atılınca, durum yine eski haline döndü. Bir müddet için inanç 

sorunu çözmüştü, fakat sahtekârlık ortaya çıkınca eski durumuna 

döndü. Eğer yakınım inanmaya devam etseydi, büyük bir ihtimalle 

sorunu halledilmiş olacaktı.  

Aynı şey ölülerden, yatırlardan veya Meryem anadan medet 

umanların da başına gelmektedir. Burada inanmak işini çevredeki 

insanların telkinleri yaptırmaktadır. Doğru olduğunu ve birçok 

kişiye fayda ettiğini anlatan o kadar hikâye anlatılıyor ki, siz de 

inanmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında olayı biraz incelerseniz, 

gerçekleşmeyen hikâyelerin hiç anlatılmadığı ve özellikle göz ardı 

edildiği görülür. Çünkü buralardan medet umanlar genellikle 

çaresiz insanlardır. Onlar da olumsuz hikâyeleri duymak isteme-

diklerinden, göz ardı edip olumlu hikâyelere hafızalarında yer 

vermektedirler. Bir laf vardır, ―Bir kişiye kırk gün deli derseniz 

delirir,‖ diye. Bu laf doğru bir laftır. Kişiye sürekli aynı şeyi telkin 

ederseniz, artık kişi onun doğruluğuna inanmaya başlar. Çok 

önceleri bir belgeselde seyretmiştim. Bir kız çocuğu, ailesinin ona 

cinsel tacizde bulunduğu anlatılarak büyütülmüş. Önceleri 

inanmayan çocuk sonradan inanmaya başlamış. Artık öyle inanır 

olmuş ki, ailesinden nefret etmeye başlamış. Anıları hep cinsel 

taciz hikâyeleri ile doluymuş. Sonra kendisi üzerinde bir deney 

yapıldığı anlatıldığında çok şaşırmış. ―Ama ben kötü anılarımı 

hatırlıyorum,‖ diye diretiyordu. 

—Burada üstbilinçaltının fonksiyonu ne? 

—Sürekli tekrarlanan olumlu hikâyeler ve hiç olmadığı 

varsayılan olumsuz hikâyeler insanların hafızalarında böyle bir anı 

yumağı oluşturur ve kendilerini inandırırlar. Böylece inançları 

istedikleri olayların gerçekleşmesini sağlar. 

Yani insanlar olmasını istedikleri şey için ister dua etsinler, 

ister hocaya muska yazdırsınlar, ister yatırlara gitsinler aslında aynı 

mekanizmayı çalıştırıyorlar ve olayın gerçekleşmesini sağlıyorlar. 
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Yani olayın özü, kişinin o şeyi istemesidir. Gerçekten isteyen kişi 

kesinlikle istediğini alır. Üstbilinçaltı bu isteme ve düşünme 

eylemlerinden etkilenir ve olaylar gerçekleşir. Kişi de o iyileşmeyi 

muskaya ya da duaya bağlar.  

—İnsanların böyle bir kavramdan haberleri olmayınca, 

gerçekleşen olaylar için başka başka şeylere atıfta bulunmaları çok 

normal. 

—Doğru, Dünya üzerinde oluşan birçok şeye başka kılıflar 

buluyoruz. Bu bulunan kılıflara Tanrı da dâhildir. Onun için böyle 

insanları geri kalmış, yobaz gibi tanımlamalarla küçümsemeye 

gerek yok. Onların algılamaları ve inançları o doğrultuda 

olduğundan, yaşadıkları olaylara yapılan açıklamaları kabul etmek 

durumundadırlar. Örneğin; büyüye inanan insanı yobazlıkla 

suçlamak yanlıştır. Onun değerleri tekâmül seviyesi ile ilgili olarak 

öyle oluşmuştur. İstese bile çok değişme şansı yoktur.  

Bu konuyu açması açısından Erhard F. Freitag Carna 

Zacharias‘ın ‗Düşüncelerinizin Gücü‘ kitabından bir paragraf 

okumak istiyorum. (Sayfa 27)  
―… Belli bir davranış şekline kendini önceden 

hazırlamak onu yürürlüğe koymakla eş değerdedir. Düşünsel 

alıştırma kişiliği mükemmele ulaştırmanın en iyi yöntemidir. Bir 

deneyle kanıtlandığına göre, salt düşünerek ok atma eksersizi 

yapıldığında -yeteri kadar uzun süre- hedefi bulma oranı gerçek 

ok atma işlevi sırasındaki kadar yüksek çıkmıştır. Başarılı 

kadınlar ve erkekler düşüncelerinde canlandırma ve üstlerine 

düşen rolü çalışma yeteneğini kendilerini mükemmelleştirme 

açısından her zaman kullanmışlardır. Napolyon ilk savaş 

komutanlığını yapmadan önce yıllar boyu savaş sanatını hayal 

etmişti. Kendini Korsika adasının kumandanı farz edip, 

milimetrik hesaplarla zihninde savaş egzersizleri yapmıştı. Baron 

Hilton daha ilk otelini bile kurmadan, yıllar boyu dev bir otelin 

hayalini kurarak yaşamıştı. Çocukken oynadığı oyunlarda hep 

otel müdürü olurdu. Sen tabii ki ne Napolyon‘sun, ne de Hilton, 

sen kendi arzularının ve hedeflerinin hayalini canlandıracaksın.‖ 

Hilton da, Napolyon da yıllarca düşüncelerinde oluştur-

duklarının gerçekleşmesini yaşamışlardır.  
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—Yeni bir kitap çıktı. ‗The Secret‘ diye, onun hakkında ne 

düşünüyorsun? 

—O da üstbilinçaltını sır olarak sunmuş ve iyi de satış 

yapmış. Başarısının arkasında kesinlikle yazarının başarıyı istemesi 

yatmaktadır. Onun savunduğu benzer düşünceleri anlatan birçok 

kitap var piyasada. Bu tür kitaplardaki ana mantık, 

―Düşüncelerimiz hayatımızı yönlendirir‖ şeklindedir. Bu düşünceyi 

allayıp pullayıp okuyucuya sunarlar. Elbette çok yararlı kitaplar. 

Bir kişinin düşüncelerini bile değiştirseler iyi bir iş yapmış olurlar. 

En azından yazarlarına faydaları oluyor. 

—Üstbilinçaltının mekanizması nasıl çalışıyor? Bu konuda 

ne düşünüyorsun? 

—Bu konu aslında fizikçilerin çözecekleri bir durumdur. 

Ama yine de bir tahminim var. Ben kuantum konusunu anlatırken 

parçacık dalga ikiliğinden bahsetmiştim. İşte düşüncenin maddeyi 

etkilemesi dalga özelliğine bağlı olabilir. Parçacık küçüldükçe 

dalga büyüdüğünden, düşünce tam bir hâkimiyet sağlamaktadır. 

Yaşadığımız dünya parçacıklardan çok çok büyük olduğundan, 

dalgası da çok küçülür ve düşünceden çok daha az etkilenir. Etkiyi 

artırabilmek için ya içten isteyebilmeliyiz ya da daha uzun süreler 

düşünmeliyiz veya toplu olarak düşünmeliyiz, böylece istediğimiz 

etkiyi elde edebiliriz, diye düşünüyorum. Üstbilinçaltı dediğim 

şeyse, bu parçacık dalga ikiliğinin ismi değil, maddenin 

düşünceden etkilenmesi eyleminin ismidir. 

—Karmaşık bir konu… Düşüncelerimiz bizleri ve yaşan-

tımızı şekillendiriyor ana fikri daha basit ve anlaşılır, ayrıca yeterli 

de. 

Peki, dinlerde dua diye tanımladığımız olgu bu sisteme 

giriyor ama bu konuya ışık tutabilecek başka bir bilgi var mı? 

—Daha sonra bu konuya değineceğim. Ben farklı bir ko-

nuya değinmek istiyorum. Hatırlıyorsan bir akşam beraber sohbet 

ediyorduk. Ben belli bir seviyeye gelen insanların bu konulara 

vakıf olduğunu ama etraflarına anlatamadıklarını, çünkü hazır 

olmayan insanın bunları tamamen saçmalık olarak gördüğünü 
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anlatıyordum. Onun için Mevlana‘nın, ―Belli bir seviyeye gelen 

insanların ibadet etmeleri gerekmez,‖ dediğini anlattım. O insanlar 

belli bir seviyeye çıktıklarından ibadete ihtiyaçları yoktur. Çünkü 

ibadeti, dinlerin, insanların seviyelerini yükseltmek için bir araç 

olarak kullandığını anlatmıştım.  

—Hatırlıyorum, fakat ben seni o zaman tam olarak böyle 

anlamamıştım. Fakat ibadet yapılamaması konusundan 

etkilenmiştim. Ben, ―O zamana kadar yaşadığım hayatta istenileni 

yapabilmiş miyim?‖ diye rüya görmek istemiştim. O rüyamı 

hatırlıyor musun? 

—Biraz hatırlıyorum ama sen yine de anlat. 

—Ben o gece içten ve çocukça duygularla rüyada bana ce-

vap verilmesini istemiş ve uyumuştum. Öteki dünyadaydık. Birçok 

arkadaşımla beraberdim. Herkesin içyüzü ortadaydı sadece ben 

değil, herkes her şeyi görüyor, ufak tefek yorumlar yapıyordu. 

Arkadaşlarımın yüzü ve vücutları bozukluklara uğramış. Korku 

filmlerindeki gibi bir hal almışlar. Sanki o bozuklukların miktarı 

günahlarını temsil ediyormuş gibiydi. Sonra birden okulda oldum, 

çevremdekiler okuldan arkadaşımdı ama normal bir ders değildi, 

çok özel bir dersti ve herkes farkındaydı. Az konuşan ama çok 

anlamlı ve etkileyici konuşan bir asistanımız vardı. Asistanın neler 

anlattığını hatırlayamıyorum ama aslında anlatmıyor, çok etkileyici 

bir şey gösteriyor ve sonra iki üç kelimeyle açıklıyordu. Buradaki 

herkeste de, ben ve asistan hariç, büyük küçük bozukluklar vardı. 

Bizi bir aynanın karşısına götürdü. O hiçbir şey söylemeden, biz 

aynanın insanların günahlarını gösterdiğini biliyorduk, bana aynaya 

bakmamı söyledi. Aynada kendime baktım. Normalde 

görünüşümde bozukluk yokken, aynada filmlerdeki şeytana benzer 

şekilde göründüm. Ayvayı yemişiz, tarzında espriler yaptım. O da 

bir kızı çağırdı, aynaya baktık ve kızı göremedik, bize arkada başka 

bir ayna gösterdi, kızın görüntüsü benim görüntümden çok daha 

beterdi. Arkadaki aynada ise cehennemlik olanların görüntüsü 

çıkarmış. Ben işimizin bittiğini ve karnelerimizi aldığımızı 

gördüm. Benim karnem ortanın biraz üstünde bir dereceye sahipti. 
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Artık uyanmam gerektiğini biliyordum ama bu rüya da olanları 

anlatmam ve insanları ikna etmem için asistandan bana delil 

vermesini istedim. O da bana her isteyenin dünyada istediği kadar 

delil bulabileceğini söyledi. Ben de ikna olmuş bir durumda ve 

karnemin bir ucundan iki elimle tutar vaziyette uyandım. Aslında 

daha önce uyanmam gerekiyordu ama bir delil alabilmek için 

bilinçli olarak uyanmamı geciktirdim ve bu şekilde dünyaya tekrar 

döndüğümü düşündüm. Uyandığımda yorganın üstündeki 

kaplamayı kâğıdı tutar gibi tuttuğumu ve hâlâ kâğıdın elimde 

olduğu hissini taşıyordum. 

—Mevcut dini inanışların çerçevesinde günahkâr olup 

olmadığını öğrenmiş oldun. Senin rüyayı görme isteğin sana bu 

rüyayı göstermiş. Müslümanlar bu yöntemi kullanırlar. Adına da 

istihare derler. Yatmadan önce namaz kılıp dua ederler. Dualarında 

görmek istedikleri şeyi görmelerini Tanrıdan dilerler. Gece 

gördükleri rüyayı yorumlayarak, ne yapacaklarına karar verirler. 

—Sence doğru sonuç verir mi? 

—Bence rüyanın hangi yönde olacağı kişi yatmadan 

bellidir. Kişinin gönlünün istediği cevabı rüyasında gördüğünü 

düşünürüm. Burada benim için önemli olan -dediğin, çocukça 

isteme işi- temiz, saf duygularla istemeyi başarmak. Eşim de, ―Dua 

ederken damarlarımda hissettim,‖ demişti. Bunu başaran her 

istediğini mucizevî bir şekilde elde eder. İyi veya kötü.  

Muhammet Bozdağ‘ın ‗Ruhsal Zekâ‘ kitabında istemeye iyi 

bir örnek olabilecek, kendi hayatından verdiği örneği okumak 

istiyorum. (Sayfa 36) 
―Şu hikâyeye bakın: Doktora sınavına giriyorum. 

Ankara‘daki tek sınav ve kazanmak zorundayım. Bana düşen, 

bütün gücümle çalışmak, yakıcı arzuyla başarıyı dilemek, sonuç 

hakkında Yaratıcımın hükmüne razı olmaktır. ―Düşün ve Başar‖ 

kitabındaki stratejilere uygun olarak üzerime düşeni yaptım. 

Gerçekler şöyle söylüyordu: Ben siyaset bilimi alanında 

çok yetersiz durumdayım. Böyle bir sınavda başarılı olabilmem 

için bir ay içinde en az yüz kitap okumak zorundayım. 
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Yoğun çalışmalarımın son gününde aldığım desteğe 

dikkatinizi çekeceğim: yunan site devletlerindeki demokrasi 

uygulamasını bilmiyordum. Bu konu garip bir sezgiyle zihnime 

takıldı. Ankara Üniversitesinde mastır yapan Fahri Bakırcı‘dan, bir 

saat boyunca sorular sorarak o konuyu öğrendim. Aynı gün akşam, 

üniversitede okuduğumuz iki kitaptan birer bölümü iki saat 

içerisinde inceledim. İçimden akıp geçen sezgilere, uyarılara 

teslim olmuştum. 

Ertesi gün sınavda dört soru soruldu. Hangi soruların 

sorulacağını kesinlikle bilemezdim. Bir sorunun cevabını 

arkadaşımla soru-cevap yoluyla öğrenmiştim. Diğer bir soru ise 

akşam çalıştığım o iki konuydu. Son soru literatürdeki genel 

kavramlardı. 

Çok ciddi bir sınavı kazanmayı hak etmiştim. Elbette her 

zaman bu kadar basit değil. Ama üzerime düşeni bütün 

içtenliğimle yaptım. Özel arabamda, kırmızı ışıkta bile ders 

çalışacak kadar sınavı kazanmayı istiyordum.‖ 

İşin püf noktası işte bu; yeteri kadar isteyebilmek… 

Muhammet Bozdağ, ―Her zaman bu kadar basit değil,‖ diyor, yani 

istemenin her zaman damarlarda hissedilerek yapılmasının 

zorluğunu vurguluyor. 

—Evet, içten istemeyi her zaman başaramayız. İsteğimizin 

hemen gerçekleşmesini sağlamak için başka yol var mı? 

—İçten isteme mucizevî ve hemen sonuç verir. Onun 

haricinde mucizevî sonuç verebilecek benim bildiğim başka pratik 

bir yol yok. Fakat bütün kişisel gelişim kitaplarının bahsettiği, 

―Düşüncelerin hayatını yönlendirir‖ ana fikrini zaten biliyorsun. Bu 

yöntem düşünerek istediğini gerçekleştirme yöntemidir. Bu isteme 

çok etkili, yüreğinin derinlerinden gelen bir isteme değildir, onun 

için sürekli isteğini bir film şeridi gibi zihninden geçirerek 

bilinçaltına yüklemelisin. Sabır ve zaman isteyen bir iştir. 

Sonuçları için uğraşmaya değer. İstediğin şeyi devamlı hayalinden 

geçirmelisin. Özellikle yatarken, uyumak üzere ve uyanınca hemen 

gözünde canlandırmalısın. Yolda giderken, yerken, çalışırken, her 

an. Yeteri kadar isteyince hiç öngörmediğin bir şekilde şartlar 

değişip, isteğinin gerçekleştiğini göreceksin. İstediğinin ne olduğu 
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önemli değil, üstbilinçaltı, doğa kanunlarına ters olsa bile, her 

isteği gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Para, altın, mevki, sevgili, 

icat, başkasını veya kendini iyileştirme, dil öğrenme v.b. her ne 

istenirse elde edilebilinir. Yani ―Düşünüyorum öyleyse varım‖ lafı 

tam olarak doğrudur. Fakat dikkat edilmesi gereken; düşünme 

eylemini yapabilmek değil, düşünmeyi bizzat uygulamak insanı var 

yapar. Yoksa düşünme eylemini yapmayan insanın bilinçli yaşayan 

hayvandan farkı olmaz. En önemli şey; kesinlikle, bu işin 

olmayacağı ile ilgili en ufak bir tereddüdün olmamasıdır. Zihindeki 

en ufak ―acaba‖ olayın gerçekleşmesini engeller. Zaten 

hayatımızda bu tür istemeyi bilinçsiz olarak kullanıp durmaktayız. 

Olumlu ya da olumsuz düşüncelerimiz hayatımıza bu mekanizma 

vasıtasıyla etki edip durur. 

—Yani ben devamlı para istiyorum dersem, param olur 

mu? 

—Eğer istemeyi başarabilirsen ve içinde ―acaba‖ tereddüdü 

yaşamazsan, parayı elde edersin. İnanmak her şeydir. Özellikle çok 

paranın olduğuna inanırsan, para mutlaka seni bulur. Kişilerin 

başarılı olmasına, yapacakları işi başaracaklarına inanmaları, 

olumlu katkı sağlar. Bu katkı kişilerin istedikleri işi 

yapabileceklerine ne kadar çok inandıkları ile doğru orantılı olarak 

etki eder. İnanç ne kadar güçlüyse, insanın ruhuna o kadar güç 

verilecek ve çevresel faktörler de kişinin emrine o kadar çok 

sunulacaktır. Böylece az emekle aynı iş başarılabilecektir. Burada, 

―İnanç ne kadar güçlüyse,‖ dedim. Bu gerçekten önemlidir. İnanç 

eğer suda batarsın şeklindeyse batarsın. Ama eğer inanç suda 

batmazsın şeklindeyse o zaman suyun üzerinde yürürsün. Bunun en 

güzel kanıtı kor üzerinde yürüyebilen insanlar. O insanların inancı, 

ayaklarının yanmayacağı yönündedir. Böylece ayakları yanmaz. 

Başka bir örnekse Hint fakirlerinin başardıklarıdır. Yüzüne veya 

derisine bir şeyler batıran insanlar inançları sayesinde acı 

hissetmezler ve yaraları da çok kısa sürede iyileşir. 

—İnsanın düşünceleri evrende bir şeyleri etkilemekte ve 

onu yönlendirmektedir. Anlaşılması zor bir durum... 
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—Daha iyi anlaşılması için biraz daha çeşitlendireyim. 

Üstbilinçaltı yapısı gereği sadece düşünceden etkilenmektedir. 

Yani düşünülen şeyleri veri olarak alır ve onların sonucunu 

yansıtır. Onun için düşünceden başka bir mekanizma ile devreye 

girmez. Öteki dünya dediğimiz yerin düşünce ile şekillendiğini 

anlatmıştım. Aynı mekanizmanın daha durağan hali, dünyamızı 

etkilemesidir. İçten istemeyle direkt olarak etkilenir ama 

düşünceleri her zaman okur. Belli belirsiz geri tepmeler yapar. Biz 

onları hayatın bir parçası olarak algılarız. Yaşanan olaylarda kendi 

düşüncelerimizin katkısı olduğunu bilmeyiz. Bir bilgisayara 

insanlar olarak devamlı düşüncelerimizle veri göndeririz, o da 

verileri işler, kişinin veya dünyanın geleceğini şekillendirir. 

Dediğim gibi, yargılama yapamadığı için düşünceleriniz olumsuzsa 

olumsuz sonuçlar doğar. Kişi kendisini şanslı olarak düşünürse 

şans her zaman ona güler. Yok, eğer şanssız olduğunu düşünürse 

bu sefer de şansı ona hiç gülmez. İnsan, bunun kendi 

düşüncelerinden kaynaklandığını bilmez 

İsteme işini hayatının bir parçası yaparsan, istediğin gibi bir 

hayat yaşama şansın artar. İnsan zora düşmeyince içten 

isteyemiyor. Ama sahip olmak istediklerini isteyerek, hayatını 

kolaylaştırabilirsin. Eğer bir isteğin varsa ve bir başkası da tam 

tersini isterse, en çok isteyeninki gerçekleşir. İstemeyle ilgili birçok 

kitap piyasada var, okumanı tavsiye ederim. Bazı yazarlar kendi 

inandığı dini ön plana çıkarıp olayı anlatıyor. Onun için seni ikna 

edeceğine inandığın kitapları oku. Bu işte inanmanın rolü çok 

fazla… Fal veya burçlar gibi; inanırsan doğrudur, inanmazsan 

doğru değildir.  

—Einstein‘ı nasıl değerlendiriyorsun? 

—Mucizevî isteklerin gerçekleşmesinde sanırım Einstein 

en başta gelir. Hatta biraz daha ileri bir durum var gibi geliyor 

bana. Genelde bilim insanlarının isteklerinin olması o konuyu 

sürekli düşünmeleri, onunla yatıp kalkmaları sonucu olmaktadır. 

Yani yavaş yavaş ve sezgilere dayalı olarak gerçekleşmektedir. 

Fakat Einstein‘daki durum farklı olmalı, çünkü elde ettiği sonuçlar 
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çağının çok ilerisinde ve zamanına göre hayal edilemeyecek kadar 

olağanüstü. Bir de, bu insan patent enstitüsünde çalışan sıradan bir 

insan yani üniversitede bulunan bir profesör değil. Ayrıca 

kendisine yol gösterebilecek çok az kaynak var. Ayrıca bu 

kaynaklar çok alt seviyede. İlkokuldan kovulan bu başarısız 

öğrencinin gerçekten mucizeler yarattığı ortada. En büyük başarısı 

sezgilerini dinlemesi ve onları mantığının önünde tutması olmuştur. 

Çünkü o zamanki bilime göre onun söylediklerinin hiçbir mantıklı 

açıklaması yoktur. O zamanki geleneksel inanışa göre evren 

sonsuzdan gelip sonsuza gitmekte ve evren esir denilen bir madde 

ile kaplı. Einstein ise hayal gücünü serbest bıraktığında, güneş ışını 

evreni dolanıp yine güneşe gelmekteydi. Einstein‘ın bilimde açtığı 

devrim niteliğindeki yoldan henüz gidiyoruz. Yani bilim insanları 

henüz onun düşüncelerini ispatlamak ve genişletmekle 

uğraşmaktalar. Einstein‘ın son yıllarında mantığını sezgilerinin 

önüne geçirdiğinden çok şey kaybettiğini, bazı bilim insanları 

savunmaktadır. 

Einstein‘ın iki beynini kullanabilme özelliği ona çok büyük 

avantaj sağlamıştır. Zannımca, insanın sol beyni madde evrenle, 

sağ beyni sanal evrenle yani üstbilinçaltıyla daha çok ilişkili 

gözüküyor. Her iki beynini kullanabilen insanlar harikalar 

yaratabiliyor.  

—Üstbilinçaltı hem istekleri yerine getiriyor hem de bilgi 

deposu olarak çalışıyor gibi gözüküyor. 

—Sanırım bilgi deposu değil. Benim düşünceme göre 

üstbilinçaltı, bilgiye ulaşmanın yolunu insan beynindeki bilgileri 

kullanarak oluşturuyor. Yani kişi eğer bir konuda düşünüp duruyor 

ve çözüm arıyorsa, onun beynindeki o konu ile ilgili bilgi kullanılıp 

ona çıkış yolu gösteriliyor. Elias Hove‘un dikiş makinesini yapmak 

için rüyasında ikinci iğneyi çağrıştıracak bilgiler alması gibi. Veya 

Newton‘un çözüm aradığı konulara düşen elma misalini 

oluşturması gibi. Başka bir örnek de suyun kaldırma kuvveti ile 

altının saflığını bulan Arşimet. Arşimet‘in tacın saf olup olmadığını 
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ispatlamayı çok istediği kesindir. Onun için üstbilinçaltından harika 

çözüm almıştır. 

Bilim insanlarının dinin veya başka herhangi bir şeyin 

etkisinde kalmadan, ―Tanrı günah yazar mı?‖ korkusu taşımadan 

düşünce üretmeleri gerekir. Eğer bir konuda bulunan çözüm 

yeterlidir deyip yeni şeyler aranmazsa, yeni çözüm de üretilmez. 

Yani üstbilinçaltı kendisi karar verip sizi bir yöne yönlendirmez. 

Ancak siz, ―Ben başarılı olmak için hangi konuda araştırma 

yapmalıyım?‖ diye düşünürseniz sizi yönlendirir. Bir de, benim 

bilgilerim yetersiz, ben bilimsel veriler alsam bile anlayamam 

diyerek ya da ben kimim ki diyerek düşüncelerini yönlendirirsen, 

elbette sen bir hiç olursun. Büyük düşünmek lazım çünkü dünyada 

çözülmesi gereken çok problem ve hepimizde de düşünme yeteneği 

var. Sadece var olan yeteneğimizi kullanmayı başarmamız gerekir. 

Şu anda hiç kimse Einstein‘dan daha olumsuz şartlarda olamaz. 

Eğer yeni Einstein‘lar çıkaramıyorsak, büyük 

düşünmediğimizdendir. Bu konuda güzel bir örnek Galatasaray 

takımının UEFA kupasını almasıdır. O kupayı almadan önce miydi, 

sonra mıydı hatırlamıyorum, teknik direktör Fatih Terim‘in bir 

konuşmasını dinlemiştim. Bir önceki yıl yaptığı hatayı anlatıyordu. 

Diyordu ki, biz hedefimizi büyük tutmadık, onun için başaramadık. 

Sonraki yıl UEFA kupası şampiyonluğunu hedeflediler ve 

kazanmayı da yeteri kadar istediler. Bu işte seyircinin ikna edilip 

şampiyon olunacağına inanması çok önemlidir. Eğer seyircinizin 

çoğunluğu şampiyon olabileceğinize inanmıyorsa, şampiyon 

olmanızın hiçbir yolu yoktur. Kamuoyu sonucu belirler. İnsanların 

ortak düşünceleri evrenin şartlarını ona göre belirler. Yani 

üstbilinçaltı bu istekleri yerine getirmeye çalışır. 

—İsteme işini gerçekleştiren üstbilinçaltı ama birçok kişiye 

göre bu işi Tanrı yapıyor. 

—Tanrının evrene karışmadığını savunuyorum. Delil 

olarak da dünyadaki vahşeti görüyorum. Eğer dinlerdeki gibi Tanrı 

insanı topraktan yarattıysa, o zaman onun diğer canlıları da 

yaratmış olması gerekir. Bir kartalın rızkını bir tavşanla karşılaması 
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bana doğru gözükmüyor. Hayvanlar ve insanların bu kadar yarış 

içinde olmaları gerekmezdi. Çünkü gelişmelerinin zirvesinde 

yaratılmış olmaları gerekir. Tanrı onları tam olmaları gibi yaratmış 

olmalı. O zaman canlılar niye birbirini yiyerek yaşamak zorunda 

olsun ki? Hep vurguluyorum, Tanrı onların güneş enerjisinden 

yaralanmalarını sağlayamaz mıydı? Çünkü bugün biz bu 

gelişmemişliğimizle bir hesap makinesini çalıştıracak kadar 

enerjiyi ışıktan alabilecek teknolojiye ulaştık. Oysa yediğimiz 

besinlerin hücrede enerjiye dönüşümü için bir sürü işlem gerekiyor. 

Daha basit olan güneş enerjisini kullanmak daha mantıklı değil mi? 

Sanırım Tanrının gücü yeterli olmalıydı. Denilebilir ki, nüfus çok 

artardı ama Tanrı ona da bir çözüm bulabilirdi. Bir insan oluşurken 

hücreler sürekli çoğalır ama sonsuza kadar değil, bir noktaya 

geldiğinde durur. Ona benzer bir sistem kullanılabilirdi. Ayrıca, 

dünyada savaşlar, haksızlıklar niye var? Amaçları ne? İnsanlar 

Tanrıya isyan etti de oldu dersek; şimdi Tanrı nerde, niye 

engellemiyor, neyi bekliyor? Bir hayat yaşayıp ölecek olan birçok 

kişi haksızca hapislerde yattı. O insanlar dünyaya hapiste yatmak 

için mi getirildi? Diktatörler bir milletin zorla başına geçiyor ve 

onların kaynaklarını haksızca sömürüyor. Onlara olmadık eziyetler 

yapıyor. Üstelik o insanlar sizin dininizden olmadığı için, öteki 

dünyada da cennet yüzü göremeyecekler. Hem bu dünyada hem de 

öteki dünyada eziyet görecekler. Bu arada sakat olarak doğanlar 

Tanrının hatası mı? Bu konuları istediğin kadar çoğaltabilirsin. 

Yani dünyadaki mevcut düzenin bu şekilde olması bana göre 

zarurettendir. Daha önce de değinmiştim. Eğer evrimle insanın 

oluşumu planlanmışsa, rekabet ortamının gereği vardır. Yaşama 

içgüdüsü sayesinde canlılar sürekli gelişmek zorunda kalacak, 

böylece ruhun bütünleşebileceği canlının oluşumu garanti altına 

alınmış olacaktı. 

Bu arada Tanrıya inanmanın gerekçelerinden biri de duadır. 

Kişi Tanrının duasını duyduğunu ve kabul ettiğini düşünüyor. Bu 

durumu da Tanrının varlığına delil olarak algılıyor. Oysa 

dualarımıza Tanrı cevap vermiyor. Onların karşılığı 
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üstbilinçaltından geliyor. Üstbilinçaltını bilmeyen insan da, 

Tanrının dualarına cevap verdiğini sanıyor. 

Çevrenizde anne babasından beddua almış insanlar varsa, 

çok büyük bir ihtimalle bedduadan zarar görmüşlerdir. Buna 

üçüncü şahıslar da katkı sağlar. Eğer kişi anne babaya acıyorsa, 

edilen bedduanın gerçekleşmesini de ister. Böylece eyleme katkıda 

bulunur. 

—Yani dua ve bedduanın hayatımızda çok önemli yeri var. 

—Mevcut dinlerin kurucuları bu konuya vakıftırlar. Çünkü 

her din duayı önemli sayar. Toplumların veya kişilerin 

geleceklerini, bireysel veya toplu dini törenlerde dualar yaparak 

şekillendirmeye çalışırlar. Bu işi yapan insanlar bunu bilinçli 

olarak yapmazlar, onlar sadece dini bir kuralı uygularlar ama din 

kurucuları duanın önemli olduğunu bildiklerinden, dini kuralların 

içine koymuşlardır. Yani bir çeşit kamuoyu yaratma yoludur. 

06.03.2005 tarihli Zaman gazetesindeki başlık dikkatimi 

çekti. Başlık aynen şöyleydi: ‗...VE BİLİM ÂMİN DEDİ‘ bu konu 

beni çok ilgilendiriyordu. Duanın insan için önemi dinlerde herkes 

tarafından biliniyordu ama bilim yok varsayıyordu. Gazete haberini 

özetlemek istiyorum. 

Habere göre 1970‘li yıllardan sonra bazı araştırmacılar, 

duanın gücünü klinik deneylerle tespit etmeye çalışmışlar. Elde 

edilen sonuçlar dua edenin de, edilenin de hastalıklarının daha 

çabuk iyileşir olduğu yönünde. İyileşmeler hem kanser gibi 

hastalıklarda hem de psikolojik hastalıklarda görülmüş. Grup 

halinde yapılan duaların daha etkili oldukları tespit edilmiş. 

Kendisi için dua edilen hasta daha çabuk iyileşme eğilimi 

göstermiş. İşin enteresan yanı kendisi için dua yapıldığını bilmeyen 

hastalar bile daha çabuk iyileşmişler.  

Case Western Reserve Tıp Fakültesinde öğrenciler tıp tarihi 

ve hastaya genel yaklaşım konularında ―hastanın inancı‖ konusunu 

da ders olarak görüyorlar. İlaç şirketleri ilaçlarının dua ile daha çok 

işe yaradığını keşfetmiş ve bunu hayata geçirebilmenin yollarını 

arıyorlar. Bu konularda araştırma yapmak için bilim kuruluşları 
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maddi kaynak ayırmaya başlamışlar. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 

de ‗düşünce‘ odaklı tıp için 3,5 milyon dolarlık bir fon ayırmış.  

San Francisco hastanesinde 393 kalp hastası üzerinde 

yapılan bir araştırmada ise 150 hasta için düzenli olarak dua edildi. 

Tanımadıkları kişilerin kendilerine dua ettiği bu hastaların, ilaç 

tedavisine daha çabuk cevap verdiği tespit edildi. ‗Dua ile terapinin 

yoğun olarak kullanıldığı Duke Üniversitesi‘nden kardiyologlar da, 

dua eden hastaların daha hızlı iyileştiğini kanıtladı. Üç yıl süren bu 

çalışmada 795 kalp hastasına dünyanın çeşitli yerlerinden, 

aralarında Amerika‘da yaşayan Müslümanların, Nepalli Budist 

rahiplerin ve Manchesterlı Hıristiyanların oluşturduğu 26 ayrı grup 

dua etti. Yine 1998‘de yayınladığı bir araştırmayla Dr. Elizabeth 

Targ, Afrika‘daki bazı AIDS hastalarının toplu yapılan dualarla 

iyileşme gösterdiklerini kaydetti.  

Görüldüğü gibi dua etmenin kişinin dini inancıyla hiçbir 

ilişkisi yoktur. Çünkü her dinde ve her dilde dua edebilirsiniz. Sizin 

dininizde olmayana da dua ettiğinizde fayda görüyor. Bu da o 

eylemin düşüncelerin tarafından başarılan bir şey olduğunu 

gösterir. Tamamen düşünce gücünün yaptıkları ile ilgilidir. 

Düşüncelerimiz kendimizi tedavi ettiği gibi, bir başkasını da tedavi 

edebilir. Onun haberi olmasa bile. Ayrıca dua etmenin bir kuralı ya 

da sistemi yoktur. Onu dilemek veya istemek yeterlidir. Zihinden 

geçirmek yetmektedir. Tanrıdan veya doğadan istemek arasında bir 

fark yoktur. Fark inançtadır. Eğer doğadan ister de olmayacağına 

inanırsan elbette olmaz. İnanç insanın kimden ya da neyden iste-

yeceğini belirler. Sadece olmasını istiyorum da denilebilir. 

Toplum mühendisleri bir olayı gerçekleştirmek istedikle-

rinde, kamuoyu oluşturup insanların aynı yönde düşünmesini 

sağlamaya çalışırlar. Böylece istenilenin gerçekleşmesi sağlanmış 

olur. Türkiye‘de darbelerin olgunlaştırılıp, halkın askeri yönetimi 

kurtarıcı gibi görmesi bu yolla sağlanmıştır. 

—Tanrı böyle bir mekanizmaya niye ihtiyaç gösterdi? 

Ayrıca evrene karışmadığına göre kim tarafından organize 

edilmektedir?  
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—İnsanların tekâmüllerini tamamlamaları gerekmektedir. 

Bunun için gelişmeleri ve daha iyiye doğru yol almaları 

gerekmektedir. Ayrıca beyinlerini daha iyi kullanmaları önemlidir. 

Bunun sigortası üstbilinçaltıdır. Eğer üstbilinçaltı olmasaydı, 

insanoğlunun bugünkü seviyesine ulaşması mümkün değildi.  

Bu mekanizma otomatik çalışmakta ve kimse tarafından 

organize edilmesi gerekmemektedir. Evrenin içinde bir yapı taşı 

olarak vardır. Yani madde neyse o da aynı şeydir. Akıl gibidir. 

Kendisini göremezsin ama sonuçları dolayısıyla var olduğunu 

bilirsin. Ayrıca öte dünyadaki üst seviye ruhların gerekli yerlerde 

müdahale ettiğini düşünüyorum. 

—Madem bilim insanları üstbilinçaltından yararlanıyor, 

teoriler niye değişip duruyor? Örneğin evren modelleri? 

—Aristoteles de evren modeli oluştururken üstbilinçal-

tından yararlanmıştır. Ama evren hakkındaki bilgilerinin 

yetersizliği ve çağının kalıpları içinde, üstbilinçaltından aldığı 

bilgileri o şekilde yorumlamıştır. Aynı bilgilerle, çağımız bilim 

insanları Big Bang teorisini oluşturmuşlardır. Belki daha sonraki 

bilim insanları daha farklı modeller oluşturabilirler. Aristoteles‘in 

modelinde Tanrı en dış katmana çıkarılmıştır. Büyük Patlama 

modelinde Tanrı evrenin ilk patlama anına çıkarılmıştır. Yani, 

üstbilinçaltı ancak sizin bilgi seviyenizin veya inançlarınızın 

anlayabileceği çözümlere ulaşmanızı sağlar. Onun için insanoğlu 

geliştikçe daha iyi teoriler çıkmaktadır. Yalnız Einstein bu konuda 

çok uç bir örnektir. Ancak onun gibi başka bir düşünce cambazı 

daha çıkarsa, sanırım tekrar mucizeler yaşayabiliriz. 

Beynimizin özellikleri bizi diğer canlılardan ayıran en 

önemli etmendir. Gün geçtikçe beynimizi daha iyi kullanıyoruz. 

Geçmişte yılda bir veya iki buluş yapılırken, günümüzde dakikada 

dört buluş yapıldığı söylenmektedir. Eskiden bir konuda bir şey 

bulabilmek için birçok alanda inceleme yapmak gerekiyordu. Eski 

bilim insanlarımız hem kimya, hem fizik, hem tıp gibi konularda 

uzman olmak zorundaydı. Şimdi herkes tek konuda uzman olup di-

ğer uzmanın fikirlerinden yararlanabiliyor. Birçok kişi bir konu 
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üzerine toplu olarak çalışabiliyor. Bu insanlığın daha hızlı 

gelişmesini sağlayacaktır.  

Önemli bir şey daha var; insanoğlu sürekli zekâ olarak 

gelişmektedir ama kendi zekâsının arttığını anlayamamaktadır. 

Sanki hep bu seviyede zekâya sahip olduğunu sanmaktadır. Zekâ 

artışının en büyük delili bilimdir.  

Sanırım yeteri kadar bilgi sunmuşumdur. Bu konuyu 

burada sonlandıralım. 

 

 

 

BÖLÜM 09 

Tanrı 
Seni sınırlayan düşüncelerinin yerine üstbilinçaltından çözüm iste. 

 
Sezgilerinin ne kadar işe yaradığını düşündü. Takıldığı her konuda 

zihnini serbest bıraktı. Kısa sürede sorularına cevap buldu. ―İnsanın 

bilinçli olarak üstbilinçaltını kullanması çok kolaylık sağlıyor,‖ 

diye düşündü. Yavaş yavaş insanlar bu konulara vakıf olacaklar. 

Böylece dünya daha yaşanılır bir yer olacak. 

Oğlunun gelmesini beklerken yavaş yavaş kalkıp dolaptan 

Kuran-ı Kerim‘i aldı, rastgele bir yer açtı. Oğlu gelene kadar vakit 

geçirmek istiyordu. Okuduğu ayette dikkatini iki kelime çekti. 

Levh-i Mahfuz Ayetin çevresindeki tüm ayetleri okudu, anlamını 

çıkarmaya çalıştı. Daha önce de bu kavramı incelemişti. Bütün 

evrenin bilgisinin olduğu bir kitap olarak tanımlanıyordu. Sanki 

üstbilinçaltının bir tanımı gibi geldi ona. Ayeti tekrar okudu, 

―Göklerde ve yerde göze gözükmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık 

bu kitapta (Levh-i Mahfuzda) bulunmasın.‖(Neml 75) Levh-i 

Mahfuzun geçtiği diğer ayeti de inceledi. Sanırım dedi, 

―Üstbilinçaltının bilgi konusuna atıfta bulunuyor, yani bir kitapta 

tüm evrenin bilgisi yazılıdır,‖ demek istiyor. Tam olarak 
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üstbilinçaltını tarif etmiyor ama kim bilir belki benim tanımımda 

hata vardır, diye düşündü. 

―Bu benim düşündüğüm birçok şeyin doğruluğuna işaret 

ediyor. Birincisi peygamberler kesinlikle yüksek tekâmüllü 

insanlardır. Ancak onlar böyle bir bilgiden haber verebilirlerdi. 

İkincisi Levh-i Mahfuzu ve duayı birleştirdiğimizde üstbilinçaltını 

elde ederiz. Üçüncüsü peygamberlerin verdikleri bilgilerin zamanı 

gelince daha iyi anlaşılacağı anlaşılıyor. Bazı bilgileri tekâmülü 

yüksek insanlara sunmuşlar. Yani mesajlarında bazı gerçeklere 

vurguda bulunmuşlar. Fakat sıradan kişiler için anlamı başka 

olmuş.‖ 

―O zaman, dinlerde olan kabul edilemez şeylerin aslında 

başka anlamları olabilir. Ya da yaşanan hayata cevap oluşturmak 

için günün şartlarına göre mecburi bir cevap oluşturmuşlardır. 

Fakat insanlık gelişince demode olmuştur. Demode olan bilgileri 

insanlar hayatlarından çıkarmadıklarından, geri kalmış bir topluma 

doğru gidilmiştir,‖ diye düşünürken dış kapıdaki hareketlilik onu 

düşüncelerinden ayırdı. 

Dış kapı açılınca gelenin oğlu olduğunu gördü. Oğlunun 

okumak için okula yakın ayrı bir evde kalıyor olması hoşuna 

gitmiyordu. Hem oğlundan uzak kalmak, hem de ekonomik olarak 

külfet getirmesi onu sıkıyordu. Bu saate kadar onu beklemesi 

gerekmişti.  

—Günaydın baba, nasılsın? diyerek çantasını portmantoya 

yerleştirirken seslendi. 

Cevap vermeden odanın kapısına kadar gitti. Orada 

tokalaşıp, 

—Hoş geldin, diyerek öpüştüler. Daha oturmadan oğluna, 

—Levh-i Mahfuz diye bir şey duydun mu? dedi. 

—Kuran‘da geçiyor ama nedir tam bilmiyorum. 

Ona ayeti okuyarak, sordu: 

—Sana bir şey çağrıştırıyor mu? Yalnız dua ile beraber 

düşün. 
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—Eğer bilgi ve istek birleşirse tam olarak üstbilinçaltı 

kavramı ile örtüşür. Baksana baba, üstbilinçaltı kavramı senden 

önce kullanılmış. 

—Benim söylediğim her şey birileri tarafından parça parça 

ve farklı zamanlarda söylenmiş olabilir. Ben tüm o düşünceleri işin 

içine bilimi de katarak bir bütünlük içinde ve sistemli hale 

getirmeye çalışıyorum. Yani birileri çıkıp; atıyorum, ―Ben sanal 

evren konusunda falan tarihte şöyle bir yazı yazmıştım,‖ diyebilir. 

O yazıyı ben okumuşsam alıntı yapıyorum ama okumamışsam 

kendi düşüncelerimi oluşturuyorum. Bilim tarihi birbirinden 

habersiz aynı şeyi söyleyen insanlarla doludur. 

Daha önce dinler üstbilinçaltı konusunda ne diyor, diye 

sormuştun. Ben bu konuyu özel olarak incelemedim. Yalnız Levh-i 

Mahfuz diye bir şey duymuştum. Bugün tesadüfen bu kavrama 

rastladım. Diğer dinlerde bilgi var mı, bilmiyorum. 

—Bugün de üstbilinçaltı konusuna devam mı edeceğiz? 

—Hayır, bu günkü konumuz farklı. Bugün Tanrı kavramını 

incelemek istiyorum. 

Mevcut Tanrı kavramına biraz değinerek başlamak istiyo-

rum. Bunun için Jack Ensing Addington‘un ‗%100 düşünce‘ 

kitabındaki bir paragrafı okuyayım. (Sayfa 47–48)  
―Tüm insanlık ortak bir bilince sahiptir; bu evrenin Ya-

ratıcı Bilinci‘dir. Buna Emerson, ‗Ruh Üstü‘; İsa, ‗Baba‘; doğu 

dinlerinin büyük öğreticisi Paul Brunton, ‗Üst Ben‘; büyük 

sosyolojist Dr. Pitirim Sorokin, ‗bilinçüstü‘ diyor. Diğerleri de 

bunu ‗Süper Bilinç‘ ya da ‗Tanrı‘ olarak adlandırıyorlar.‖ 

Sen bu tanımdan ne anladın? 

—Bu tanımda insanlığın ortak bir bilince sahip olduğu ve 

farklı farklı isimlerle adlandırıldığı söyleniyor. Bu bilincin 

bazılarına göre Tanrı olduğu vurgulanıyor.  

—Doğru, Yaratıcı bilince verilen çeşitli isimlerden bah-

sediyor. Mevcut inanışlara göre bu bilinç hem evreni yaratmıştır 

hem de ondan sonraki olaylara etki etmeye devam ediyor. Benim 

düşünceme göre bu tanım benim üstbilinçaltı diye vurguladığım 
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şeyin insanlar tarafından algılanmasıdır. Tanrı evreni yarattıktan 

sonra evrene karışmıyor. Evrene karıştığına dair elimizde hiçbir 

veri yok. Aksine, evrenin gidişatını anladığımızdan dolayı, 

karışmadığı konusunda epey ciddi verilerimiz var. 

—Tanrının yaptığı bir sürü olaydan bahsediliyor. 

—Bahsediliyor ama onları Tanrının yaptığının delili ne? 

Gerçekleşen olayı ancak Tanrı yapabilir düşüncesinden başka bir 

delil yok. Benim düşüncem insanların düşünceleri ile üstbilinçaltını 

etkilediği. O etkinin dünyadaki yansımasını; Tanrı ya da yaratıcı 

bilinç yaptı şeklinde düşünüyoruz. Böyle bir kavramın olmadığı 

yerde ancak Tanrı ile açıklama getirebiliyoruz. Tanrıya en büyük 

delil dualarımızdır. Duaların gerçekleşmesi bilimsel bir delil 

oluşturmuyor ama insanları kesin olarak ikna ediyor.  

Hemen hemen bütün dinlerdeki Tanrı kavramı birbirine 

benzer. Ortak tanıma göre; irade sahibi olan sonsuz bir güçtür. 

Fakat yaptığı işler hiç de sınırsız gücü olduğunu göstermiyor. En 

basit örneği ile yarattığı dünya çok vahşi. Kulları ona karşı 

gelebiliyor. Bilerek buna müsaade ediyor. Evreni yaratmak için 

zaman harcayabiliyor. Kullarına ulaşmak için hiç güvenli olmayan 

bir yol izliyor. Yarattığı kulların bazılarını -en azından din 

kurucularını- diğerlerine üstün kılıyor. Adaletin, eşitliğin olmadığı, 

güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünya yaratıyor. Yarattığı kullarını 

cehennemde cayır cayır yakmakla tehdit ediyor. Böyle bir 

yaratıcımın olmasını hiç tercih etmem. En azından beni varlığına 

ikna edebilmeli. Araya peygamber koymasına ne gerek var? Niye 

kullarına kendisi ulaşmıyor? Örneğin telepati ile tüm kullarına 

kendisini anlatması mümkünken başarısız peygamberler 

göndermeyi niye tercih etsin? Niye dünyada bu kadar din var? 

İnsanı yaratan Tanrı tekse, tek din olması gerekmez mi? Sonsuz 

güce sahip bir Tanrının böyle aciz kullar yaratıp sonra onlardan bir 

şeyler beklemesi makul değil. Bu örnekler çok fazla çoğaltılabilir. 

Ben daha sonra evrenin işleyişine yeni bir açılım ya-

pacağım, onun için Tanrının evrenin içine karışmaması gerektiğini 

de anlatacağım. Ben Tanrıyı evrenin başlangıç ve sonuna 
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koyuyorum. Arada Tanrı yok, yani karışmıyor. Üstelik ona inanıp 

inanmamak kesinlikle insanın değerini etkilemiyor. Yani Tanrıya 

inanan daha değerli, inanmayan değersiz olmuyor. Tanrı sadece 

evrenin başlangıç şartlarını oluşturmuş ve kenara çekilmiştir. 

Aradaki olaylara karışmasını gerektirecek bir durum yoktur.  

—Tanrı, evrene karışmıyor demekle, Tanrı yoktur demek 

arasındaki fark nedir? 

—Zaman faktörüyle bakarsan, ―Tanrı evrene karışmıyor‖ 

sözü ile ―Tanrı yoktur‖ aynı kapıya çıkabilir. Ama zaman 

genişlemesinin olmadığı bir durumda, bizim evrenin başlangıcı ile 

bitişi aynı noktadadır. Evreni oluştururken sonunu da 

görebiliyorsan… Yani istediğin sonucu elde edecek bir sistemi 

oluşturmuş ve neticesini de görmüşsen niye içine girmemen ve 

müdahale etmemen gerektiğini anlarsın. Buna bir bilgisayar 

programı örnek verilebilir. Programdan biraz anlıyorsan ne demek 

istediğimi daha iyi anlayacaksın.  

Bir program yapıyorsun. Satır satır programı oluşturu-

yorsun. Basit olsun diye Basıc dilini düşün. Program içinde birçok 

döngü, alt programlar veya işlemler öngörüyorsun. Programı 

çalıştırdığında ilk olarak yola çıkan elektrik akımı milyonlarca bit 

yol kat eder. Sen bilgisayarın hızına bağlı olarak 1 veya 2 saniye 

sonra sonucu görürsün. Eğer elde ettiğin sonuç beklediğin değilse, 

hatanın nerede olacağını tahmin ederek yazılımın içine girersin, 

problemi çözersin. Bu arada bütün alternatifleri hesaba katıp, her 

şartta doğru sonuç vermesi için gereken kontrol mekanizmalarını 

programın içine koyarsın. Program bittiğinde, her çalıştırılışında 

ona ilk olarak verdiğin giriş bilgilerini alarak sana sonuç üretir. 

Eğer ilk verdiğin bilgiler aynıysa, her zaman aynı sonucu verir. 

Programı şifreler ve bir daha da içine girip müdahale etmezsin. 

Doğru sonucu vereceğini bilirsin. 

İşte bizim evrenimizi yaratan Tanrı, sonucunu göre göre bu 

evreni planladığı için, içine girmesi ve müdahale etmesi 

gerekmemektedir. Burada yanlış anlaşılmayı engellemek için 

Tanrıyı evrenin dışında gibi düşünmemek gerek.  
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—Yani Tanrı evrenin içinde mi? 

—Standart bir tanımlama olacak ama Tanrı her yerdedir. 

Bu her yer evrenin içini ve dışını veya başka neler varsa hepsini 

kapsar. Bu konuyu ilerde daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Ben 

Tanrının evrene karışması durumunu biraz daha irdelemek 

istiyorum. 

Tanrı evrene karışıyor fikrini bütün din kurucuları sa-

vunmuşlar ve insanları ikna etmişlerdir. Ayrıca dünyada yaşanan 

olaylarda sanki ilahi adalet gerçekleşiyor; birileri haksızlık 

yaptığında sonunda ona bir musibet bulaşıyor ya da dualara verilen 

cevaplar sanki Tanrını işi gibi algılayış var. Bana göre bu 

durumların Tanrı ile ilgisinin olmadığının delili, her dine mensup 

veya ateist olan insanların dualarına cevap almalarıdır. Oysa Tanrı, 

kendine inanan kullarının dışındaki kulların dualarını kabul 

etmemeli. Yani sizin dininizden olmayanların duasını Tanrı kabul 

ediyorsa size kadirlik olmuyor mu? O zaman sizin inancınızın 

değeri de ortadan kalkmaz mı? 

—―Bu evrendeki harikulade düzen ve işleyiş kendi kendine 

olmadı ya, Tanrı onu düzenlemiyor mu? Canlıları inceleyin, 

mucizelerle doludurlar,‖ deniyor.  

—Evet, bizim aciz algımız ve teknolojimize göre öyle ama 

bence Tanrı için bir bilgisayar programından başka bir şey değil. 

Bir programda sırası gelen şey yapılır. Evrende de sırası gelen şey 

oluyor. Yani Tanrı sırası gelen şeyi kendisi yapmıyor. Program 

gereği kendiliğinden oluyor. Onun için canlı oluşumu veya insanın 

oluşumu kendiliğinden olup gitmektedir. Tanrının programı öteki 

dünyayı da içermektedir. Bizim zamanda geriye, ilkel insanların 

olduğu bir yere gittiğimizi düşün. Avcılık ve toplayıcılıkla geçinen 

insanlara bizler birer Tanrı gibi gözükmez miyiz? Uçabilen, 

istediği yere hızla gidebilen, bir kutunun içinde insanları 

seyredebilen, başka bir kutunun içinde bir dakikada yemek 

pişirebilen, üstelik ateş yokken v.b. bir sürü şey onlar için ancak 

Tanrıların yapabilecekleri şeyler. Siz onlara, biz Tanrı değiliz, 

deseniz bile yine de ikna edemezsiniz. İşte biz de aynı durumdayız. 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 112 

İnsanı veya evreni mucize olarak görüyoruz. Gayet normal... Fakat 

bilim geliştikçe evren mucize olmaktan çıkmaktadır. Artık evrende 

neler olduğunu anlayabilmekteyiz. Biraz bilimle ilgilenen kişi için 

evrende mucize diye bir şey yoktur. 

—Tanrının evreni yaratmasının amacının insanların 

tekâmül etmelerini sağlamak olduğunu anlıyorum da, niye? 

—Elbette Tanrının bu evreni yaratmasının bir nedeni ol-

malı. Özellikle de insanın bu işte iyi bir rolü olmalı. Sanırım 

ruhlarımız Tanrının küçük enerji parçaları ve bu parçalar bütünle 

tam uyuşmuyor. Onların Tanrının düzeyine ulaşmaları gerekir. 

Tanrı bununla ya daha büyümeyi, güçlenmeyi veya kusurlarını 

düzeltmeyi amaçlamış olmalı. Bu küçük enerji parçacıklarını 

ermeleri için dünya (Evren) okuluna gönderilip eğitilmeleri gerekir. 

Sebep ne olursa olsun şu anda evrende ruhların tekâmülleri için 

okullar açılmış. (En azından bizim gezegenimizde.) Bu durum 

garip gelebilir, ama bizler, dünya adını verdiğimiz bu gezegende 

bin bir zorlukla yaşamaya çalışıyoruz. Ruhlarımızın Tanrının 

kusursuzluğuna ulaşmaları için tekâmül etmeleri gerekmektedir. 

Tekâmülün devamı için bedeni ölen ruh yeniden bedenleşiyor. Bu 

erme süreci, tüm ruhların Tanrının kusursuzluğuna ulaşmasıyla 

sona erecek. Bu sürecin hepsinin dünyada olması gerekmez.  

—O zaman ruhlarımız Tanrının bir parçası. 

—Bence Tanrının kusurlu enerji parçacıklarıyız. Yani 

olgunluğumuz, algılayışımız, kalitemiz, zekâmız veya seviyemiz 

çok düşük. Bizler kusurumuzu veya kusurlarımızı düzelttiğimizde 

Tanrıyla bütünleşeceğiz. Tanrı - ruh ilişkisini daha iyi 

anlayabilmen için bir örnek vermeye çalışayım. Dünyadaki 

okyanusları Tanrı olarak düşün. Buharlaşan su eninde sonunda yine 

okyanusa döner. Buharlaşan suyu Tanrıdan ayrılan ruhlar olarak 

düşün. Tekâmülünü tamamlamak için ayrılan su buharı çeşitli 

aşamalardan geçer. Önce bulut olur. Uzun yollar kat eder. Sonra su 

damlası, kar tanesi veya dolu tanesi olarak dünya yüzeyine iner. Bir 

kısmı yüzeyden akarak okyanuslara döner. Bir kısmı bitkilerin 

veya hayvanların içinde veya başka yerlerde uzun zamanlar geçirir. 
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Bu arada defalarca buharlaşır ve tekrar yağar. Bu süreci ruhların 

tekâmülü için geçirecekleri zaman olarak düşün. Görevini bitiren 

su okyanusa döner. Tekâmülünü sağlayan ruh da Tanrıya döner. 

Nasıl ki, okyanusun içinde su damlası ayırt edilemezse, ruh da 

Tanrıyla öyle bütünleşir. Orada bireysellik yoktur. Okyanusu su 

parçalarından oluşan bir bütün olarak değil de okyanus olarak 

düşünüyorsak, Tanrıyı da bir bütün olarak algılamalıyız. Tanrı 

kavramıyla; evrenin içinde ve dışında, her zerresinde olan ortak 

enerjiden bahsediyorum. Bu enerji evrenin dışını ve içini ayrıca 

tüm boyutları ya da başka ne varsa; hepsini kapsar. Evrenimizdeki 

maddenin de bir enerji olduğunu unutma. (E=mc2) 

—Yani bizler Tanrının kusursuzluğuna ulaşmak için 

uğraşan ruhlar mıyız? 

—Ana mantık öyle. O zaman insanın niye var olduğu 

anlamlı oluyor. Daha önce de değinmiştim, evrenin bir sonu olmalı. 

Ruhlar tekâmüllerini tamamlayıp Tanrıyla bütünleştikten sonra 

evrene artık ihtiyaç kalmayacaktır. O da ömrünü doldurup Tanrıya 

dönmelidir. 

—Şimdi benim rahmetli büyükbabam Tanrıyla bütünleşti 

mi? 

—Hayır, Tanrının kusursuzluğuna ulaşmak için çok defalar 

daha dünyaya gelmek gerek. Ayrıca öteki dünyada da ermeye 

devam etmekteyiz. Dünyada bedenleşen ruhlar henüz işin 

başındadırlar. Onların daha çok yolları vardır. 

—Tanrıya kusur atfediyorsun. Pagan inancıyla paralellik 

gösteriyorsun, sanki kendinle çelişiyorsun gibi. 

—Benim Tanrıya kusur atfetmem sebep sonuç ilişkisin-

dendir. Eğer insanların (ruhların) Tanrının kusursuzluğuna 

ulaşmaya çalışan enerji parçacıkları olduğunu kabul ederseniz, 

buna bir gerekçe de bulmak gerek. Niye ruhlar doğup tekâmül 

etmek zorundalar? Niye Tanrının seviyesine ulaşmak için bu kadar 

emek veriliyor? İnsanlar bu düzeni kurmadığına göre düzeni kim 

kurduysa o faydalanacak demektir. Eğer evreni yaratan Tanrı ise 

faydalanacak olan da odur. Bu da ya onun yetersiz olduğunu ya da 
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parçacıklarının yetersiz olduğunu gösterir. Yani tekâmülünü 

tamamlayan parçacıklar bir açığı kapamaktadırlar. 

Tanrının kusurlu olması acayip gelebilir. Biz kullarına göre 

çok büyük güce sahiptir. Onun gücünün aklımızın alamayacağı 

kadar azametli olduğu kesindir. Ama kendisi üzerinde herhangi bir 

tadilat yapmamaktadır veya yapamamaktadır. Yani ruhlara, ―Ol‖ 

deyince ruhlar olamamakta ya da insana ―Ol‖ deyince insan 

olamamaktadır. Bunun için belirli kurallara uyması gerekmektedir. 

Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım: Kalabalık bir ailenin 

reisisiniz. Siz reis olarak tüm meziyetlere ve güce sahipsiniz. Fakat 

sizin parçanız olan çocuklarınızdan bazıları sizin 

mükemmelliğinizden uzaklar. Bu çocukların eğitilmesi gerek. 

Bunun için onları okula gönderiyorsunuz. İşte dünya, bu dediğim 

okuldur. Çoğunlukla dinler de bunun böyle olduğunu 

söylemektedir. Çok kaba ve insanca bir örnek oldu ama ne demek 

istediğim anlaşılmıştır. Dinler Tanrının mutlak olduğunu belirtilir 

ama sonra da evreni 6 veya 7 günde yarattığını belirtmişlerdir. 

Mutlak olan Tanrının, ―Ol‖ deyince evreni yaratabilmesi gerektiği 

meydandadır. Hiçbir süreye ihtiyacı yoktur. Peygamberler insan 

kriterleriyle Tanrının mutlak olduğunu anlatmaya çalışmış. Mutlak 

olmadığını da mesajlarına gizlemiştir. Her dinde Tanrının mutlak 

olmadığını ima eden bir sürü örnek bulabilirsiniz. 

—Sence Tanrı nasıl bir şeydir? 

—Ben Tanrının tarif edilmesine biraz bilimsel bakmak 

isterim. Yani öyle ―sonsuz güce sahip‖ gibi tanımlardan daha elle 

tutulabilir bir şey var mı, onu anlamak isterim. Bu konuda da daha 

sonra iyi bir şeyler söyleyebileceğimi sanıyorum. Dinler tarafından 

yapılan tarifler insan algısının sonucundaki sınırlı tanımlar 

olmaktan öteye gidemez. Yapılan her tanım belki Tanrının bir 

kısım özelliklerini tarifliyor olabilir. Yani bizim Tanrıyı 

tarifleyebilmemizin sınırı, evrenin içine yansıttığı özellikleri 

kadardır. Evrenimize yansımayan özellikleri var demek tamamen 

desteksiz atmaktır. Yani bizler öyle bir özelliği bilemeyiz. Sırf 

canımız istediği için olmasını isteriz, o kadar.  
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—Tanrı evrenin içine karışmıyorsa ruhun maymunla 

birleşmesine kim karar verdi? Niye maymun seçildi? 

—Bu konuda daha sonra bir şeyler söyleyeceğim fakat şu 

kadarını belirtmeliyim evrende ilk şartlar oluşturulmuş ve gelişme 

beklenmiştir. Sonunda doğa cevabını oluşturmuş ve ruhun 

bütünleşebileceği maymunu meydana getirmiştir. Aslında 

dinozorlar yok olmasaydı dünya üzerindeki hâkim canlı onlar 

olacaktı. Belki de maymunun gelişmesini engelleyeceklerdi. O 

zaman akıllı canlı olmayacaktı diye düşünülebilir ama hayır, 

kesinlikle akıllı canlı yine olacaktı. Maymun olmazdı da ayı olurdu 

veya başka bir canlı. Çünkü Tanrının planları gereği, bir canlı o 

mertebeye erişecekti. Bunun hangi canlı olacağı pek önemli değil. 

Daha önce de değindim, evrimin getirdiği rekabet şartları, ruhun 

bütünleşeceği bir canlının oluşumunu garantiledi. Fakat ruhların bu 

konuda seçim hakkının bulunduğunu sanıyorum. Çünkü teknolo-

jinin geliştirilebilmesi için ellerini kullanma potansiyeli olan 

canlıları tercih etmelilerdi. Öyle olmasaydı denizdeki canlılar çok 

daha önceden hazır hale gelmiş olmalıydı. Özellikle yunus balıkları 

tercih edilebilirdi, ama o zaman teknoloji nasıl geliştirilecekti? 

Yani Tanrı oturup bizim şeklimizi hesaplamadı. He-

sapladığı; hayatın başlayıp evrimleşebilmesi için gereken şartların 

olacağı evren. Nasıl olsa kurallar işleyip evrenin bir veya birçok 

yerinde hayatı başlatacaktır. İnsanın gelişimi tesadüflere bağlı 

olarak gelişti. Duyu organlarımız evrimsel süreç içinde bugünkü 

halini aldı. Olumlu yetenek kazanan canlı, diğerlerine göre daha 

elverişli şartlarla yaşama şansını artırdı. Canlının değişim gösterme 

yeteneği çok önemli bir özelliktir. Onun için her ortamda 

yaşayabilen canlılar vardır. Yeter ki, bir miktar kullanılabilir enerji 

olsun. Duyu organlarımız da bizlerin daha iyi yaşama şansını 

artırmış, maymun atalarımızdan bize kalan miras olmuşlardır. 

Görme haricindeki duyularımız eskisi kadar keskin değildir. Çünkü 

onlar olmadan da yaşama şansımız vardır. Akıl, evrimde haksız 

rekabet oluşturmaktadır. Fakat bir üst kademedeki ruhlar evrimin 

gidişine ve yönüne etki etmiş olabilir. 
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—Dünyada sadece insanın yaratılması için çok fazla canlı 

yaratılmış yani israf yapılmış gibi gözükmektedir. Bu senin 

ekonomik Tanrı düşüncenle uyuşmuyor. 

—Önce mevcut inanışı ele alalım; dinlerde anlatıldığı gibi 

Tanrı her canlıyı tek tek yarattıysa, dünyada gerekenden çok fazla 

canlı türü olduğu konusunda hemfikiriz. Sadece bir insan yaratmak 

için bu kadar canlının yaratılması mantıklı değil. Daha mühendisçe 

bir çözümle, çok daha az canlıyla dünyadaki hayat devam edip 

gidebilir. Hele nesli tükenen canlıları yaratıp da sonra onları yok 

etmek hiç mantıklı değil. Sonsuz kudretli Tanrı kavramıyla 

uyuşmuyor. Eğer evrimle insan oluşumu hesaplandıysa, o zaman 

bu kadar çok canlı olması anlamlı oluyor. Çünkü insanın 

oluşabilmesi için çok fazla alternatif gerekliydi. Olasılık hesabına 

göre insanın oluşabilmesi için, yani sonuç alabilmek için milyar 

kere milyarlarca deneme yapılmalıydı. Böylece insanın oluşumu 

garanti altına alınmış oluyordu. Elbette bu düzen insanı 

oluşturduğu gibi bir sürü başka canlının da oluşumunu zorunlu 

kılmıştır. Dünyanın çeşitli türde canlılarla dolmasını sağlamıştır. 

Evren yaratılırken bu durumun göz önüne alınmış olduğu 

gözüküyor. Ayrıca daha sonra, acaba dünyada tek zekâ sahibi biz 

miyiz, diye sorgulayacağız. Belki de zekâmız yüzünden 

etrafımızdaki gerçekleri göremiyoruz. Yani kendimizi çok 

abartıyor olabiliriz. 

—Peki, insan tekâmül etmek istemezse ne olur? 

—Tekâmülün sekteye uğramaması için Tanrı kontrol 

mekanizmaları oluşturdu. Tanrı evreni planlarken insanlara 

istedikleri gibi hareket özgürlüğü öngörmedi. Yani bizler Tanrının 

istediği gibi tekâmülümüzü tamamlamak için var gücümüzle 

uğraşıyoruz. Bunu sekteye uğratacak davranışlarda bulunamıyoruz. 

Zaten dünyadaki annelik duygusu ve yaşama içgüdüsü yani yaşama 

isteği bu işi garanti altına almaktadır. Mevcut inanışın aksine, 

insanoğlu Tanrıya isyan edemez. 

—Yani, Tanrıyı inkâr eden veya ona küfreden günahkâr 

olmaz mı? Yani isyan etmiş olmaz mı? 
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—Konunun anlaşılabilmesi için bir örnek vereyim. 

Robotlardan bir dünya yarattınız. Bir robot kızıp diğerine 

küfrediyor. Robotlar nasıl küfredebilir. Ya ―Paslanasın,‖ veya 

―Cıvataların sökülsün,‖ ya da ―Yağsız kalıp parçalanasın,‖ 

diyebilir. Elektronik devrelerine de atıfta -kısa devre gibi- 

bulunabilirler. Aynı şekilde, ―Seni yapanın yağı eskisin,‖ de 

diyebilirler. Bu tür küfürler insan için bir anlam taşır mı? Aynı 

şekilde insanın Tanrıya küfretmesi de bir anlam taşımaz. Tanrı için 

dışkılaşmak veya cinsel birleşme isteği hiçbir anlam taşımaz. Tanrı 

için bunlar tanımsız şeylerdir. Tamamen dünyaya özgü davranış 

biçimleridir. Bu küfürler tamamen insanlara özgüdür ve insanın 

zoruna gidebilir. Eğer yarattığınız robotların sizin kurallarınızla 

yaşamasını istiyorsanız, onu programları içine koyarsınız. Yani 

aralarından birini seçip ona telsiz aracılığı ile bilgiler 

aktarmazsınız. Eğer öyle bir şey yapmanız gerekirse hepsine 

ulaşırsınız. İçlerinden birilerini diğerlerine üstün kılmazsınız. 

Ayrıca programınızın dışında hareket eden bir robot varsa onun 

programının bozulduğunu düşünür ve onu cezalandırmak yerine 

tamir edersiniz. Tamir edilemeyecek durumdaysa onu acı 

çekmeyecek şekilde imha edersiniz. Yaptığı şeylerden ötürü onu 

sorumlu tutmazsınız. Hele hele sonsuza kadar kesinlikle 

yakmazsınız. Aynı şekilde bizler de yaptığımız şeylerden ötürü 

sorumlu tutulamayız. Tam olarak robotlar gibi programlıyız. 

Tanrıya veya kurallarına karşı gelemeyiz. Sadist insanların 

programlarının bozuk olabileceğini düşünüyorum, öteki dünyada 

yoğun bir tedavi aldıklarını zannediyorum.  

Tanrıyı inkâr etmek ya da onu sorgulamak aklın sonucudur. 

Onun için, sorgulayan insan ne günah işlemiş ne de isyan etmiş 

olur. Akıl varsa araştırmak ve soruşturmak gerekir. Yani olması 

gereken bir şeydir. Tanrı bundan gocunmaz, bence memnun bile 

olur. Ateist olarak bile ölseniz fark etmez. Hatta ateistleri bir aşama 

almış insanlar olarak görüyorum ama oldukları yerde kalmamaları, 

araştırma ve düşünmeye devam etmeleri gerekir. 
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Konumuza dönersek, yaptığınız robotların kendilerini 

özgür hissetmesini istersiniz. Çünkü özgür olduklarını hissetmeleri 

onlardan daha iyi sonuç alınmasını sağlayabilir. Yoksa kişi kendini 

robot olarak hissederse kişiliği oluşmaz. Bunu da robotlarınızın 

programları içine koyarsınız.  

—İyi de, daha önce özgür irademizle tekâmül etmeye 

çalışıyoruz, demiştin. 

—Doğru, kendimle çelişiyor gibi gözüküyorum. Müslü-

manlar bunu külli irade ve cüzi irade diye ayırmışlar. Külli irade 

insanların etki edemeyeceği, evrenin işleyişi ile ilgili kader. Cüzi 

irade insanın kendisi ile ilgili iradesi ve ona karışabiliyor. Bu 

konuyu biraz daha açmam gerek, aslında robotlar gibi 

programlıyız. Bu programımız evrenin gidişini etkileyemez. Onu 

değiştiremeyiz. İnsan olarak kendi kararlarımızı verebiliriz. Bu 

kararlar da çok sınırlıdır. Örneğin teknolojimizi geri getiremeyiz. 

Çünkü mantıklı bulmayız. Bizim irademiz ileri doğru gitmek için 

alternatifler sunar. Bu alternatifler içinden birini seçme 

özgürlüğümüz vardır. Alternatiflerin hiç birini seçmemek gibi bir 

alternatifimiz yok. Fakat bizi hedefe ulaştıracak yollardan en iyisini 

veya en kötüsünü seçme özgürlüğümüz var. Onun için bizlere 

verilen programı uygulayıp, belli bir hedefe gitmemiz öngörülüyor. 

Bu yolu kısadan gitmek veya uzatmak elimizde ama gitmemek gibi 

bir alternatifimiz yok. Yani bakış açısı özgür olup olmadığımızı 

belirler. Elbette insan, sigara içip içmeyeceğine, akşam kaçta 

yatacağına veya ne kadar yemek yiyeceğine kendisi karar verir. 

Fakat insanlığın veya bilimin gelişmesini geri götüremez. 

İnsanoğlu istese de tekâmülünü durduramaz. Bunun için ya 

gelişmemesi ya da yaşamaması gerekir. İnsan daha iyi yaşam 

şartları elde edebilmek için gelişmeye çalışır. Yani gelişmemek 

gibi bir düşünceyi mantıklı bulmaz. Yaşama içgüdüsü, çoğalma 

içgüdüsü ve annelik duygusu insanoğlunun dünya üzerinde sürekli 

var olmasını sağlamaktadır. Bu da onun yok olmasını engeller. 

Böylece tekâmül devam eder. İleride bu özgür irade konusunu 

tekrar irdeleyeceğim. 
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Ruhlarımızın ana hedefi, Tanrı mertebesine çıkana kadar 

olgunlaşıp Tanrı ile bir olmaktır. Ruhlar Tanrıyla birleşmek için 

yanıp tutuşmaktadırlar. Yani ruhlarımız Tanrıyla birleşmek için her 

şeyi yapmakta özgürdürler. Bu Tanrıyla bir olma isteği var 

olmamıza anlam katmaktadır. İnsanın veya ruhun sırf yaşamak için 

yaşaması anlamlı değil, bir hedefi olması gerekir. Nihai ve ilahi bir 

neden... Genelde felsefi görüşlerde insanı daha üst kademelere 

çıkarmak ve ona hedef oluşturmak öngörülmüştür. Yani Nietzsche 

gibi, insanın önüne üstinsan modelini hedef olarak koymak veya 

Budizm‘de Nirvana‘ya ermek gibi… 

Sanırım çok uzadı, bugünlük de bu kadar yeterli. 

 

 

 

BÖLÜM 10 

Ölüm ve yeniden doğuş 
Sezgiler sadece Einstein‘a yol göstermez, istediğiniz takdirde size de 

yardımcı olur. 

 

Oturduğu yerden dışarıdaki sonsuz hareketi görebiliyordu. 

Üstünkörü sanki hareket yokmuş gibi gözüken yere inceden 

baktığında her tarafta hareket olduğu anlaşılıyordu. Karşı binanın 

çatısında duran güvercinler hareketsiz gözükmelerine rağmen 

sürekli ötüşlerinden hareket ettikleri belli oluyordu. 

Yükseklerden bir kuşun hızla alçalarak küçük bir kuşa 

çarpmasını hayretle izledi. ―Av avcı ilişkisi,‖ dedi kendi kendine 

bu dünyanın kaderi, ölüm ve doğum yan yana. Yaşayan herkesin 

bir gün ölecek olması içini burktu. Ölümden korkmasa da yaşama 

içgüdüsü ölümü soğuklaştırıyordu. Ölümle ilgili düşüncelerinin 

epeyce değişik olmasına rağmen ölüme soğuk bakmasına şaşırdı.  

Oğlu da kuşlar arasındaki yaşam mücadelesini görmüştü.  

— Savaş uçağı gibi pike yaptı ama galiba öldüremedi, 

çünkü küçük kuş hala uçabiliyor.  
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— Bu av avcı işine hangi yönden bakarsan bak, iş iyi değil. 

Diyelim ki avın kurtulduğuna sevindin. Ama o av, avcı kuşu ve 

onun yavrularını besleyecekti. Eğer avcı kuş avlanamazsa kendisi 

ölür. Avı yakalarsa bu sefer de av ve varsa yavruları ölecek. Yani 

her durumda ölüm kaçınılmaz. 

— Evet, daha önce bahsetmiştin bu düzen gelişmenin 

garanti altına alınmasını sağlıyor. Ama epey vahşi bir düzen... Her 

dakika dünyada belki de milyarlarca ölüm yaşanmaktadır. 

— Ölüm bu dünyada normal bir eylem… Yiyecek 

yemek veya uyumak gibi olağan bir davranış... Bugünkü 

konumuzda bu konuya ışık tutacak nitelikte. Ölüm ve 

yeniden doğuş konularını incelemek istiyorum.  

— Ölüm hakkında elimizde bilimsel veriler var mı? 

— Ölüm ve ötesi için elimizde varsayım ve inançlardan 

başka bir şey yok. Bugüne kadar öteki âlemden bilimsel kabul 

görebilecek hiç bilgi edinemedik. Çünkü bilim öte âlemi yok 

varsaymaktadır. Fakat biz ölümü değil de, ölüme yakın deneyimleri 

inceleyerek başlayabiliriz. Çünkü öte âlemden gelen yok ama gider 

gibi yapıp geri dönenler var. Öncelikle 15 Mart 2004 tarihli Vatan 

 
(ġekil 20) 15 Mart 2004 Vatan gazetesi. 
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gazetesi manşeti aynen şöyle idi. ―Ölüm korkulacak bir şey değil.‖ 

Sayın Metin Münir beyin 2001 Mayıs ayında kalbi dört dakika 

durmuş. O da yaşadıklarını yazmış. Metin beye göre ölüm 

korkulacak bir şey değil. İnsan öldüğü anda müthiş bir huzur 

hissediyor. Bu dünyayı terk ederken müthiş bir zevk alıyor. Kendi 

kelimeleri ile aktarayım. ―Ölüm tahmin edilenin, korkulanın, farz 

edilenin tam tersiydi. En şaşırtıcı olan harikuladeliği idi. Ölmek 

kelimelerle tarif edilmesi mümkün olmayan bir zevki tatmaktı.‖  

Aslında öteki dünyadan hiç bilgi edinemedik demiştim ama 

bu konularla ilgilenenler için birçok bilginin olduğu görülür. Bu 

örnek gibi binlerce olay yaşanmış. İnsanlar genellikle bu konularda 

fazla yorum yapmıyor; bu konunun kutsal olması ve dinlerin 

söyledikleriyle uyuşmaması göz ardı edilmesine sebep oluyor. 

Dinlerin amacı da zaten insanları böyle şeylerden uzak tutmak 

olduğundan, herkes memnun yaşayıp gidiyor. Aslında bu konunun 

yeniden doğuşla bir ilişkisi yok ama ölümün bir yok oluş olmadı-

ğını anlatması açısından önemli. Bu konu ile ilgili olarak gazetelere 

çıkan birkaç olayı aktarmak istiyorum. 

Aşağıda 17–18 Mart 2004 tarihli akşam gazetesinden iki 

yazıyı aynen okuyorum. 
―Dannion Binkley (yazar) 

Dannion Brinkley 1975‘te fırtınalı bir günde, evinin 

yakınındaki bir telefon kulübesindeyken düşen bir yıldırıma hedef 

oldu. Dannion‘un kalbi binlerce voltluk elektrik yüzünden durdu 

ve vücudunun yüzde 30‘u yandı. Hemen hastaneye kaldırılan 

Brinkley‘in kalbi tam 28 dakika çalışmadı. Brinkley bu süreyi 

şöyle anlatıyor. ‗Tam anlamıyla parlak ışıklardan oluşan bir 

okyanusta yüzer gibiydim. Işık dalgaları beni sağa sola 

savuruyordu. Hayatımda daha önce duymadığım güzellikte bir 

melodi kulaklarımda yankılanıyordu. Büyük bir sıcaklık etrafımı 

sarıyordu ama bu beni bunaltmıyordu. İnanılmaz derecede 

ferahlamıştım. Bu ışık okyanusunda sürüklenirken kendimi sanki 

yıllardan beri görmediğim ve çok özlediğim bir şeye kavuşmuş 

gibi hissediyordum. Etrafta sadece ben ve ışıktan oluşan dev enerji 

dalgası vardı. Gürültü koptu ve bu tarif edilemeyecek kadar güçlü 

enerjiden uzaklaştım. Gözümü açtığımda kendimi hastane 
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odasında buldum. Ölümden geri döndüğüm için seviniyordum ama 

o güçlü huzur duygusunu hayata döndüğüm ilk dakikada özlemeye 

başlamıştım bile...‘ 

Brinkley bu deneyimi yaşadığı 1975 yılından bu yana 

100‘den fazla kişinin gelecekte yapacağı büyük olayları gördü ve 

bunlar kayda geçti.‖ 

―Spencer Christian (Meteorolog) 

ABD‘nin ünlü hava durumu sunucularından olan Spencer 

Christian, Dr. Melvin Morse ve Paul Perry‘nin kaleme aldığı 

‗Ölüm Sonrası Deneyimler‘ adlı kitapta, 5 yaşında geçirdiği ölüme 

yakın deneyimi şöyle anlatıyor. ‗Virginia‘da, Newport News‘te 

oturuyorduk ve basit bir işlem diye nitelendirilen bir bademcik 

operasyonu için hastaneye yatmak zorunda kalmıştım. Bayıltmak 

için eter kullandılar. Ameliyat sırasında tehlikeli bir kanama 

başlamış ve çok kan kaybetmiştim... Diğer taraftan ameliyat 

masasında olup bitenlere dair hatırladığım şey, operasyonun 

ortasında bilincimin yerine geldiğiydi. Doktor ve hemşirelerin kan 

ter içinde boğazımı çekiştirdiklerini gördüğümü hatırlıyorum. 

Bundan sonra hatırladığım bedenimin dışında olduğumu 

hissetmem ve etrafı ameliyat masasının üstündeki bir noktadan 

görebilmemdi. 

Tavana yakın bir pozisyondaydım ve aşağı bakıyordum. 

Korku ve panik duygusunu yitirdim. Eksiksiz rahatlık ve güven 

duygusu içindeydim. Annenizin sizi kollarının arasına aldığını ve 

hafif hafif salladığını düşünün, öyle bir şey. Tanrı diye 

nitelendireceğim bir varlıkla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Fakat 

geri gitme ya da orada kalma konusunda tercih yapabileceğim gibi 

bir duygu vardı.‖  

Sanırım bu kadar örnek yeterli… Daha çok bilgi istersen 

ilgili kitapları okuyabilirsin. Bu konuda bir sürü kaynak var. 

—Bütün bu insanlar ölü zannedilip şizofrenler gibi hayal 

görmesinler? 

—Senin de düşündüğün gibi kimilerine göre bu dene-

yimler, başka âlemden değil de kendi beyinlerinde oluşan 

halüsinasyonlardan kaynaklanmaktadır. Kişi aldığı ilaçlardan veya 

beynin faaliyetinin kesintiye uğramasından bu tür hayaller görüyor. 

Oysa birçok vakada hastanın EEG aygıtında düz bir çizgi oluştuğu, 
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yani hiçbir beyin faaliyetinin olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca bu 

deneyimi yaşayan birçok insan ilaç almamıştır. Bu bilgileri 

Costance Jones ‗Ölüme dair her şey‘ ve Ergun Candan‘ın 

‗Ölümden Sonra Neler Oluyor‘ adlı kitaplarından edindim. 

Bu konuyu araştıran Costance Jones, Ölüme dair her şey 

adlı kitabında ölüme yakın deneyim geçiren insanların ortaya 

koyduğu ortak noktaları belirledi. Bunları onun kitabından okumak 

istiyorum. Yalnız yanlış anlaşılmayı engellemek için, herkesin bu 

okunanların tamamını yaşadığını düşünme.  
Yazar 14 madde altında toparlamış. Sırasıyla şöyle. 

1. Hiçbir acı hissetmeksizin, ruhsal öz‘ün, bedenden 

ayrılması. 

2. Sakat bir bedenden ‗ayrılmış‘ bile olsa, beden dışı 

öz‘ün, fiziksel anlamda sağlıklı hissedilmesi. 

3. Bedenin dışındaki ruhun ölüm sahnesinin üzerinde 

dolaşması ve o sahneden kopacakmış gibi olanları izlemesi.  

4. Yaşanan durumla ilgili hiçbir olumsuz duygu besle-

meksizin, kişinin bedeni üzerinde çalışan insanlar dâhil olmak 

üzere, onların düşünceleri, kendi aralarında yaptıkları konuşmalar, 

davranışları ve kıyafetlerin, her şeyin farkında olmak. 

5. Kübler-Ross‘un ‗geçici, etherik beden‘ olarak adlandır-

dığı, fiziksel olarak mükemmel hissetme duygusu. Bacağı olmayan 

insanın bacağını hissetmesi, sağır-dilsizlerin, duydukları iddia 

ettikleri sesleri ve konuşmaları doğru olarak nakletmeleri, görme 

engellilerin, gördüklerini kusursuz biçimde ayrıntılarla tarif 

etmeleri.  

6. Etrafın, ‗melekler‘ ve sevilen, ölmüş aile bireyleri ve 

arkadaşlar tarafından sarılması. 

7. Zaman kavramının olmaması ve tamamıyla yaşanan bir 

genişlik duygusu... Bu var oluş içinde kişinin istediği herhangi bir 

yerde bulunabilmesi, düşünce hızıyla oraya ulaşabilmesi. 

8. Bazen bir nehir veya kapı olarak ama çoğunlukla bir 

tünel olarak tarif edilen bir geçitten geçilmesi...  

9. Bir kozmik bilinç olarak, unutulmaz, inanılmaz dere-

cede bir ışık kaynağına ulaşmak. 

10. Birçok batılı insanın Hz. İsa veya Tanrı diye niteledik-

leri, ışığın varlığının getirdiği koşulsuz sevgi, anlayış ve şefkat 

duygusu. Bu deneyimin yaşandığı anlarda, deneklerin kendi 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 124 

potansiyellerinin veya neleri başarabileceklerinin farkında 

olmaları... 

11. Her şeyi biliyor ve her şeyi algılıyor duygusu içinde, 

kişinin tüm var oluşunu gözden geçirmesi ve değerlendirmesi. 

12. Kişinin, kaderinin tayin ettiği sonla karşılaştığında, et-

herik bedenini terk etmesi ve doğumdan önceki kaynağı ile -Tanrı 

ile- karışıp, birleştiği biçime geri dönmesi. 

13. Işığın, ölen kişiye yaşama geri dönmesi amacıyla, be-

denine geri dönmesi talimatını vermesi duygusu. Deneğin bunu, 

arkada bıraktığı sevdiği kişilerin hatırına, isteksizce 

kabullenmesi... 

14. Fiziksel bedene geri döndükten sonra, deneklerin çok 

farklı yaşam sürmeleri... Deneklerin artık ölümden korkmamaları 

ve daha önce yaşamadıkları şekilde sevginin değerini anlamaları… 

Tüm diğer canlılarla ve diğer insanlarla bütünleşme ve onlara yol 

gösteren hayatın gerçek anlamına karşı duyulan minnet duygusu. 

Anlaşıldığı gibi, ölünce insan yok olmuyor. Bedenin 

içindeki bir şey yaşarken, algılayamadığımız bir âleme doğru 

gidiyor. Ruh dediğimiz bu şey aslında insanı oluşturan asıldır. 

Burada bahsedilen etherik bedeni manyetik beden olarak 

adlandıracağım ve ne işe yardığını daha sonra açıklayacağım. 

Ergun Candan da aynı konuyu aynı paralellikte işlemiştir. 

—Genellikle insanlar ruhlarının var olduğuna inanır. Dinler 

bunu vurgular. Sen de ruhun var olduğunu anlatmak için mi, bu 

örnekleri veriyorsun? 

—Bazı dinlerde ruhun varlığından bahseder ama hakkında 

açıklama yapmaz. Bazıları ise etraflıca anlatır. Ruha az yer veren 

dinler, daha önce de bahsettiğim gibi, insanların manevi yöne değil 

de maddi yöne yönelmeleri için mistisizm ön plana çıkarılmamıştır. 

Bu durum bu tür bütün dinlerde buna benzer şekilde ele alınmıştır. 

Bazı dinlerse yeniden doğuş konusunu tam olarak açıklamaktadır. 

Eğer kendi din adamlarından biri ölürse onun yeniden doğuşunu 

bekler hatta arar bulurlar. Bu konuda bilgi almak için Budizm ile 

ilgili yazılmış kitaplara bakabilirsin.  

—Ruhun varlığı üzerinde niye bu kadar duruyorsun? 
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—―İnsan niye var?‖ sorusunun cevabı önemlidir. Din-

lerdeki açıklamalar yeterli değildir. Bu kadar canlı çeşitliliği ve 

akıllı yaratık oluşturmak niye? Tanrının canı sıkıldı da oldu 

diyebilir miyiz? Ya da Tanrı insanı, ―Kendini tanısın ve kendine 

tapınsın diye yarattı,‖ gibi Tanrıyı bencil bir pozisyona sokan 

düşünce makul mü? O zaman bu kadar Tanrıya inanmayan veya 

tapınmayan insanın dünyada işi ne? Bir amaç olmalı hem de doğru 

dürüst, mantıklı ve ilahi. Çünkü insanların yaşadıkları eziyetlere 

değmeli. Şeklen bazı hareketler yapıp ibadet etmek ve Tanrıyı 

tatmin ettiğini düşünmek veya ölüp yok olmak çok basit kalır. 

Şahsen cehennemde yanmayı ölüp yok olmaya tercih ederim.  

—Sıraladığın o soruların cevabı ne? 

—O soruların cevabını sırası geldikçe vereceğim, şimdi 

konumuza devam etmek istiyorum. Yukarıda verilen örnekler 

yeniden doğuşa değil de, ruhun var olduğuna işaret etmektedir. Bir 

tarihler televizyonda reenkarnasyonla ilgili bir program yayınlandı. 

Türkiye‘nin güney illerinden Hatay ve çevresinde, önceki 

hayatlarını hatırlayan birçok insanın olduğunu vurguluyordu. Bir 

çocuğun önceki yaşamındaki ailesini ve akrabalarını etraflıca tarif 

etmesi, hatta karısıyla özel sırlarını açıklaması çok ilgi çekiciydi. 

Kendisinden çok büyük olan çocuklarına vermiş olduğu bazı sırlar 

o insanları ikna etmişti. O çocuğun kendi babaları olduğuna 

inanmışlardı. Bir de, Türkiye Yahudilerinden bir kişinin, İbrani‘ce 

bilmemesine rağmen, İsrail‘de gezerken birdenbire İbrani‘ce 

konuşmaya başlaması ve gezdiği sokakları hatırlaması beni çok 

etkilemiştir. Ayrıca o kişi bu gün konuşulan şive ile değil de, 

unutulmuş olan eski bir şive ile konuşmaya başladığından, bu, 

onun eskiden orada yaşadığına delil olabilir. 

Böyle olaylara temkinli yanaşmak gerekir. Normalde 

kimsenin önceki hayatlarını hatırlamaması gerekir. Her 

hayatımızda yeni şartları deneyimlememiz gerekir. Eski ha-

yatlarımızla ilişkimizin olmaması gerekir. Fakat Hatay bölgesinde 

sanki bir kaçak varmış gibi gözükmektedir. Fox ve Star 

televizyonlarında 11.10.2007 tarihinde yayınlanan bir programda 
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kendisinin Barış Manço olduğunu iddia eden bir çocukla 

konuşulmuş ve çocuk sorgulanmıştı. Spiker hararetle onun Barış 

Manço olduğunu vurgulayarak anlattı. Eğer bu vakalardan bir teki 

bile doğruysa yeniden doğuşa delil oluşturur.  

—Niye bütün dinler yeniden doğuşa inanmıyor veya kabul 

etmiyor? 

—Bu konuyu anlayabilmek için dinleri iki kısımda ince-

lemek gerek. Mistisizme önem veren Budizm veya Hinduizm gibi 

dinlerde ana inanış yeniden doğuş üzerine kurulmuştur. Bazı din 

kurucuları insanların bu dünya ile daha çok ilgilenmeleri için 

yönlendirme yapmışlardır. İnsanlığın kurtuluşunu o yönde 

gördüklerini düşünüyorum. Ayrıca benim de düşüncelerim aynı 

yöndedir. Tekâmül, mistisizmden çok, beynin gelişmesi ile zirve 

yapacaktır.  

Eğer yeniden doğuşa inanırsan dünyadaki adaletsizliklere 

bir açıklama getirebiliyorsun. Tek bir hayatla insanlar için eşit şans 

veya eşit adaleti sağlayabilmenin mümkün olmadığını 

düşünüyorum. Yani bir insan zengin birinin, öteki fakir birinin 

çocuğu oluyor. Biri sağlam, öteki sakat doğuyor. Biri akıllı, öteki 

aptal oluyor. Bir yaşam boyunca bunları nasıl eşit yapabilirsin? 

Mükâfatı öteki dünyada olsa bu sefer doğru bir hayat yaşamış olan 

sağlam ve sakatı aynı derecede değerlendirsen de, 

değerlendirmesen de bir tarafa kadirlik oluyor. Papus‘un (Dr. 

Gerard Encausse) Reenkarnasyon kitabında bu konu vurgulanıyor. 

―Reenkarnasyon kavramı olmadan, sosyal hayat büyük bir 

haksızlık haline gelir,‖ diyor.  

—Papus yeniden doğuşa inanan biri galiba? 

—Evet, bu konuda kitaplar yazmıştır. Kendine göre bir 

düzen oluşturmuştur. Ben onun düşüncelerinin çoğunu 

paylaşmıyorum. Fakat bir fikir vermesi açısından anlatmalıyım. 

Papus‘a göre bir insanın yaşadığı hayat, daha sonraki hayatını 

etkiliyor. Bunu şöyle örnekliyor: Servetini kötüye kullanmış olan 

zengin, elindeki kudreti kötüye kullanmış bir iktidar sahibi, tüm 
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yaşamı boyunca ters bir talihle mücadele etmek zorunda kalacak 

olan bir insanın bedenine reenkarne olur. 

Bu kara talih Tanrıdan kaynaklanmaz; ölümsüz ruhun 

önceki yaşamlarında iradesini nasıl kullanmış olduğuna bağlıdır. 

Ama bu enkarnasyonu sırasında ruh, yaşamındaki sabrı ve 

mücadeledeki 

direnci 

sayesinde, 

yitirmiş olduğu 

mevkii kısmen 

yeniden elde 

edebilir. Bunu 

da aşağıdaki 

şekille 

açıklamaya 

çalışmıştır. (Dr. 

Gerard 

Encausse, 

Reenkarnasyon 

kitabı Sayfa 98)  

Şeklin Açıklaması:  
1. İlahi (Tanrısal) âlemdeki ruh (büyük mutluluk hali). 

1‘den 2‘ye – Ruh‘un Enkarnasyon‘a doğru ruhun envolüsyunu 

(doğumu) 

2. Zengin ve kudret sahibi bir insan bedenine enkarnas-

yon. Bu insanın yaşamı boyunca oluşturmuş olduğu Yazgı, 

tiksindirici boyuttadır. 

3. Ruh‘un ilahi âleme doğru evülasyonu (ölüm). Yaşamı 

sırasında düzenlemiş (tasarlamış, çatısını kurmuş) olduğu alt 

idealin gerçekleşmesi. 

4. Ruh‘un kara baht (ters talih) nedeniyle beli bükülen bir 

adamın bedenine enkarnasyonu: Bu, geçmiş hayatın sonucudur.  

5. 4‘den 5‘e – Ruh, reenkarnasyonu sırasında kendisine 

ilk başta tahsis edilmiş olandan daha yüksek bir sosyal sınıfı 

yeniden elde eder. 

 
(ġekil 21) Ġlk planda doğum, ruhsal plan beyaz dağda 

ölüm. 
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6.İlahi âleme doğru evilasyon (ölüm). Çekilen acı içeri 

sinde tasarlanmış olan idealin gerçekleşmesi. 

7. En büyük sosyal sınıf ortamına reenkarnasyon.  

Papus intiharları, ölü doğmuşları veya küçük yaşta ölen-

lerin durumlarını da aynı çizelgede incelemiştir. Merak edersen 

geniş bilgiyi oradan alabilirsin. Yalnız o televizyon programında, 

Papus‘un küçük yaşta ölenler daha yüksek bir kademede yeniden 

doğarlar teorisini desteklemeyen bir vaka olmuştu. Hatay 

bölgesinde küçük yaşta öldüğünü hatırlayan bir çocuğun yeniden 

doğduğunda anlattıklarına göre, iki ailesi de sosyal ve ekonomik 

yönden birbirlerinden farklı değillerdi. Ama bu örnekte Papus‘u 

destekleyen olay çocuğun ölümüyle yeniden doğuşu arasında fazla 

bir zamanın geçmemiş olmasıdır.  

Ben Papus‘un bu konular hakkındaki düşüncelerini ak-

tardım. Bu düşünceler ona aittir. Doğru olup olamayacakları 

konusu insanların takdirlerine kalmış. Bir fikir vermesi açısından 

bilmekte fayda var. 

—Papus‘la senin düşüncen arasındaki fark ne? 

—Ben de öteki dünyada ruhların kademelendiğine ina-

nıyorum ama kademe sadece tekâmülde olmaktadır. Ruhlar 

arasında sadece tekâmülde kademe mevcuttur. Tekâmülde daha 

yüksek veya düşük ruhlar olmaktadırlar. Dünyada tekrar 

bedenleşmeye niyetlenen ruh, kendisi için en iyi tekâmülü 

sağlayacağını umduğu bedeni ve hayatı tercih ediyordur. Bedenin 

zengin veya fakir olmasından çok, yaşayacağı hayat onu cezp 

ediyor olabilir. Bu konuda Michael Newton ‗Ruhların Yolculuğu‘ 

ve Ergun Candan‘ın ‗Ölümden Sonra Neler Oluyor‘ adlı kitaplarını 

okumanı tavsiye ederim. Onların yazdıkları bana daha olası 

gözüküyor. 

Papus‘un teorisinde, zengin ve kudret sahibi bir bedene 

enkarnasyon o kişiyi daha mutlu edecek, tersi olarak fakir doğan 

daha mutsuz olacaktır. Bu mantık doğru değildir. Zengin olup da 

mutsuz olan birçok insan mevcuttur. Mutluluk tamamen kanaatkâr 

olmaya bağlıdır. Bulduğuyla yetinen insan, en olumsuz hallerde 
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bile mutlu olabilir. Yani Polyanna mantığı her durumda işe yarar. 

Sadece Avrupa‘da doğmak bile Afrika‘da doğan bir kişiyle 

kıyaslandığında şartları bakımından daha avantajlıdır. Tabii ki, 

Avrupa‘da doğan kişinin daha rahat bir hayat geçirebilme olasılığı 

çok daha yüksektir. Ama Afrika‘da pek çok insan Avrupa‘daki 

birçok insandan daha mutludur. Yine televizyonda seyrettiğim, 

ismini unuttuğum bir bayanın, köydeki imkânları, kendi 

imkanlarına göre çok daha az olan hemcinslerine özenmesi iyi bir 

örnek teşkil ediyor. Kısa bir süre kaldığı köyde bayanların çok 

mutlu olduklarını, kendi yaşadığı sıkıntılarının hiç birini 

yaşamadıklarını anlatıyor, ―Bulduklarıyla yetiniyorlar ve 

yüzlerinden gülümseme hiç eksik olmuyor,‖ diyordu. Hatta 

kendisinin de o köye yerleşmeyi planladığını söylüyordu. 

—Papus‘a göre yeniden doğuş yoksa dünya düzeni tam bir 

adaletsizliktir. Sen de katılıyor musun bu görüşe? 

—Papus‘un bu görüşüne aynen katılıyorum. Reenkarnas-

yonu kabul etmeyen dinlerde, insanlara eşit başlangıç şartları 

sunulmadığı halde nasıl adil olunabileceğiyle ilgili getirilen çözüm 

cennet ve cehennemdir. Fakat bu çözüm ilahi adaleti sağlamaktan 

uzaktır. Bir insanın kaynakları bol ve zengin bir yerde doğması ile 

kıraç ve verimsiz bir bölgede doğması aynı şey değildir. Zengin 

olan daha çok iyilik yapıp hayır işleyebilir. Ötekinin kaynakları 

olmadığından aynı imkânlara sahip olmaz. Hatta zar zor 

geçinmektedir. Günah işleme potansiyeli çok daha fazladır. 

İmkânları kısıtlı olduğundan çoluk çocuğunun ihtiyaçları için 

günah işleyebilir. Oysa aynı kişi diğerinin yerinde olsaydı hiç suç 

işlemeyecekti. Bu mantıkla düşündüğün zaman dünya ve ahiret 

hayatında eşitliği sağlama imkânının olmadığını göreceksin. 

Konuyu çok dağıtmamak için çok çeşitlendirmek istemiyorum, 

zaten ara ara bu eşitsizliği vurgulayan örnekler sunacağım. Anlaya-

cağın gibi, bu dünya düzeninde, bir insana sunulan tek bir hayatta 

ilahi adaleti sağlamak mümkün görünmemektedir. Dinlerdeki, 

―Tanrı ilahi adaleti sağlar,‖ cevabı tatmin edici değildir.  
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Eğer olaya ruhun kudretinin artması yani tekâmül etmek 

gereği yönünden bakarsan, eşitlenemeyecek hayatları ruhların 

kendilerinin tercih ettiğini kabul etmek durumundasın. O zaman da 

adil olunmasının gerekmediği ortaya çıkar. Zaten tekâmülü 

yükseltmeye çalışan kişi için bulunduğu şartların hiç önemi yoktur. 

Öteki dünyada ruhlar zenginliğe, şana, şöhrete özenmezler. Onların 

ilgilendikleri konu sadece tekâmülleridir. Ayrıca zengin veya fakir 

olmak tekâmülde belirleyici değildir. Kişinin insan olarak 

yaptıkları belirleyici olur. Bu konuya 18 Haziran 2007 Sabah 

gazetesindeki haber tam bir örnek oluşturabilir. 

Guatemala‘nın Muyorco köyünde üç bayan, 9 yaşındaki bir 

kız çocuğunu öldürüp organlarını satmışlar. Halk da onları linç 

etmeye çalışmış. Birini asmışlar, birini diri diri yakmışlar, 

hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Biri de linç edilirken son 

anda kurtarılmış. Bu üç kadın bu vahşice suçu fakirliklerinden, 

yokluk içinde olmaktan işlediler. Aynı kişiler Avrupa‘da yaşıyor 

olsaydılar bu suçu işlemeyeceklerdi. Ayrıca onlardan alınan 

vahşice intikam da Avrupa‘da olsaydı öyle olmayacaktı. Bu durum 

söylediklerimi destekliyor. Dünya üzerinde yaşayan insanlara eşit 

şartlar sunmak mümkün değil. Her ihtimalde mutlaka bir eşitsizlik 

sunuyorsun. O kadınlar Avrupa‘da yaşıyor olsalar günahkâr 

olmayacaklar, yani mevcut inanışlara göre cehennemlik 

olmayacaklardı. Şimdi burada Tanrı eşitliği nasıl sağlayacak? Bu 

insanlar Avrupa‘da yaşasaydı o cinayeti kesinlikle 

işlemeyeceklerdi. O zaman Tanrı bu cinayeti işlenmemiş gibi mi 

kabul etmelidir? Öyleyse öldürülen çocuğun hakkı ne olacak? Yok, 

suçlu iseler, o zaman da niye suç işlemeyecekleri bir ortamda 

doğmadıklarını sorgulama hakları olmayacak mı? Ama onlar 

Muyorco‘da doğmayı istemedi ki! Peki eşitlik nasıl sağlanabilir? 

Tanrı illaki bir yol biliyordur demek mümkün ama bu benim için 

bir anlam ifade etmez. Bana akıl verildiyse onu kullanmam 

gerektiği de ortadadır. O zaman benim aklıma uyacak bir cevap 

gerekir. Tanrı hem aklı verip hem de dünyayı akla uymayacak 

işlerle doldurdu iddiası, doğru olabilir mi? 
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Ayrıca insanları dünyaya getirip, onların suç işlemelerini 

bekleyip, sonra da cehennemde yakmak hiç ilahi gözükmüyor. 

Seçimi insanın yapması olayın önemini değiştirmez. Tanrı ne kadar 

kişinin cehenneme gideceğini bilmektedir ve buna göz 

yummaktadır. Oysa Tanrı bu insanların cehenneme gitmelerini 

engelleme imkânına sahiptir ama yapmamaktadır. Yaptığı sadece 

uyarmaktır. Uyarıyı yapıp sorumluluktan kurtulmuştur. Böyle 

ilahilik olamaz. Bugün, bizim kanunlarımızda dahi, suçu 

oluşmadan engelleme amaçlanmıştır. Çok başarılı olduğumuz 

söylenemez ama ne de olsa biz Tanrı değiliz, başarısızlığımız 

makul görülebilir. Kaldı ki, gün geçtikçe gözle görülür 

iyileştirmeler oluşmaktadır. 100 yıl öncesine göre suç oranları çok 

büyük oranda düşmüştür. Gelecekte daha da azalacaktır. 

—Cennete gitmeye çalışmak yanlış mı? Yani tekâmüle 

etkisi olmuyor mu? 

—Cennete gitmek için bir şeyler yapan kişi, kesinlikle 

tekâmülüne artı yönde etki eder. Yani, dini inanışlardaki iyilik 

kavramları tekâmül için de aynen geçerlidir. Yalnız dünya 

yaşamında doğru kavramı ilelebet devam etmez. Zaman zaman 

doğruların şartlara cevap veremediği ve yanlış olduğu ortaya çıkar. 

Günümüz Türkiye‘sinde türban sorunu yaşanmaktadır. Aslında bir 

insanın başının açık olması günah olamaz ama dini inancı öyle olan 

insanın fikirlerine saygı duyulması gerekir. Eğer kişi vicdanen 

başını örtmesi gerektiğine karar verirse, onu engellemek insan 

haklarına uygun bir davranış değildir. Yalnız kişi türbanı bayrak 

yapıp, belli bir ideolojiyi yaymayı hedefliyorsa, o da insan 

haklarını çiğniyor demektir. Kimsenin, başkasının başının açık mı, 

kapalı mı olduğuyla ilgilenmemesi gerekir. İlgilenilmesi gereken 

şey, kişinin insani özellikleri olmalıdır.  

Bu olayı, güncel olması ve tüm İslam âleminin sorunu 

olması sebebiyle biraz açmak istiyorum. İnsanın tamamen çıplak 

olarak gezmesi veya örtülü olması, Tanrıya ne bir şey kazandırır ne 

de bir şey kaybettirir. Peygamber eğer, örtünün dediyse, bu o 

zamanki şartlar gerektirdiği içindir. Yani şartlar o zaman onu 
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gerekli kılmıştır. Tanrının bir bez parçasından kâr sağlamayacağı 

kesindir. Peygamberin kendisi de kâr sağlamamıştır. O zamanki 

şartlar içerisinde örtünmek topluma faydalıydı. Günümüzde aynı 

şartlar geçerli değildir. Onun için böyle kurallar içinde kısıtlı 

kalınmaması gerekir. Yani yeniliklere açık olmak gerekir. 

İnsanların üzerlerindekilerle değerlendirilmesi doğru değildir. 

Yanlış anlaşılmasın, insanların çıplak gezmelerini savunmuyorum. 

Sadece böyle kurallar zamana bağlıdır. Onun için zamanı 

geldiğinde de değişmeleri gerekir. Bugün toplum hangi giyim 

tarzını beğeniyorsa, onu her insanın giymesinde sakınca yoktur. 

Hele hele devletlerin bu durumlara karar vermeleri ve insanları 

zorlamaları kesinlikle çok yanlıştır. Yani kurumların insanın 

başının açık mı, yoksa kapalı mı olduğuyla ilgilenmemesi gerekir. 

Öte dünyada ruhlarımızın hiçbir örtüsü yoktur. İsteyen istediği 

kadarını görebilecektir. Acaba insanları örtünmeye zorlayanlar, 

orada ne bulup örtünecekler? Bunlar düşük seviyedeki insanların 

oluşturdukları suni krizlerdir. Üst kademedeki insanlar baş 

örtmekle ilgilenmez veya başkasının başının dışına bakmazlar. 

Özellikle başörtüsünü kaldırmaya veya yerleştirmeye çalışan 

insanlara söyleyecek bir lafım var: ―Lütfen, sizler önce kendi 

başınızı örten örümcek ağlarını kaldırın. İnsanları birer bez parçası 

olarak görmeyin.‖ Buna ideolojik olarak başını örtmeye veya 

açmaya çalışan bayanlarımız da dâhildir. 

Aslında dünyadan vahşeti kaldırması gereken dinin, vahşet 

yaratıyor olması da onun Tanrının işi olmadığını gösterir. Dinlerin, 

yeni üyeler kazanmak için taraftarlarına cenneti vaat etmeleri ve 

yayılma politikası gütmeleri sorun çıkarmaktadır. İlahi bir varlığın, 

gönderdiği dini yayması için, kullarının birbirini katletmelerine 

vesile olması normal midir? Buna en güzel örnek, Malatya‘da 

misyonerlik yapan ve genç Müslümanlar tarafından öldürülen 

Hıristiyanlardır. Bu olayı iki taraf açısından bakarak 

değerlendirmeye çalışayım: Önce Müslüman katiller açısından 

olaya bakalım; % 99‘u Müslüman olan bir ülkedesiniz ve birileri 

gelip size başka bir dini empoze etmeye çalışıyor. Hiç kabul 
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edilemeyecek bir durum. Derhal bu duruma bir son vermek 

lazım… Din elden gidiyor. Yıllarca hapiste yatılacak ama olsun, 

nasıl olsa sonunda cennet var. Olaya karşı cepheden bakarsanız; 

dininizi yaymak ve cennete gitmek için ölümü göze alıp bir 

Müslüman ülkede çalışıyorsunuz. Ölüm tehlikeniz fazla ama olsun, 

cennete gitmek için değer. Peki, bunlardan hangisi haklı; ikisi de 

mi? Tanrı olaya kimim tarafından bakıp değerlendirecek? Eğer 

Tanrı birinin tarafından bakarsa taraf tutmuş olmaz mı? Yok, 

ikisini de cennete koyarsa bu vahşet niye? Görüldüğü gibi, her 

dinin kendi açısından bakıp olayı kendine göre yontacağı bir 

durum... Cahilliğin göstergesi. Düşük tekâmüllü ruhların 

oluşturdukları bir durum... Yüksek tekâmüllü ruhlar kesinlikle bir 

dini yaymaya çalışmaz ve asla insan öldürmez. Bu tür yanlış 

düşünceleri ancak eğitimle engelleyebiliriz. Eğitimin önemi çok 

büyük... İnsan gelişimini hızlandıracaktır. Fakat eğitim alırken bile 

amaç halisane olmalıdır. 

Eğer bir insan böbürlenmek, hava atmak, çevresindeki 

insanlardan daha bilgili olduğunu göstermek için; bir başkası ise iyi 

niyetle, insanlara bir nebze yardımcı olabilmek için bilim 

öğrenirse, birbirinden farklı iki insan hali ortaya çıkar. İki aynı 

öğrenme eylemi ve niyeti iki ayrı insan profili oluşturacaktır. Birisi 

okuyarak Hitlervari, diğeri ise Einsteinvari bir yapıya 

benzeyecektir. 

Fazla uzatmadan burada bitirelim. Sonraki konumuzda çok 

daha fazla zamanını alacağım. 

 

 

 

BÖLÜM 11 

Ruh 
Düşünce her şeydir, hem bu dünyada hem öteki dünyada.  
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Gece gördüğü rüyaları çok nadir olarak hatırlardı, bu yüz-

den bu gece gördüğü rüyayı çok iyi hatırlamasına şaşırdı.  

Rüyasında bir bulutun içinde evrenin her yerinde gezini-

yordu. Bulut onu düşünce hızında, bölümlere ayrılmış olan bir 

yerlere götürüyor, kısa ziyaretler yaptırıyordu. Gittiği bölümlerde 

ziyaretçi olarak kısa bir seyir yapıyor sonra başka bir bölüme 

geçiyordu. Sonra bulutun tamamı kendisi oldu. Sonra kendisini 

istediği şekle sokabildiğini anladı. Sonra tüm evrene 

hükmedebileceğini bilir oldu. 

İlk baktığı bölümde, karmakarışık ve birbiriyle uyumsuz 

olan manzarayı seyretti. Sonraki her bölüm bir öncekinden daha 

düzenli, daha uyumlu görünüyordu. Önceleri bulut tarafından 

götürülürken sonra birden nereye gitmesi gerektiğini bilir olmuştu. 

En son baktığı yerde tarif edilemez bir uyum ve ahenk 

görünüyordu. Sanki kendisi de içindeymiş gibi, harikulade bir 

huzur duydu. Bu, çok çok istediğiniz ama bir türlü elde 

edemediğiniz bir şeyi birdenbire bulmanız gibi bir duyguydu ama 

çok daha yoğundu. Uyandığında bu duyguyu hâlâ içinde yaşıyordu. 

Duygunun yoğunluğunu kaybetmemek için bir müddet 

kımıldamadan yattı. Fakat yavaş yavaş duygu kayboldu. Bu 

duyguyu hayatta yaşayabilmek için her şeyi yapabileceğini 

düşündü.  

Yataktan kalkarken bu rüyanın kendi düşüncelerinden 

kaynaklandığını düşündü. Bugünkü konuyla tam çakışıyor olması 

bu aralar bu konu üzerinde çok düşünmüş olmasından 

kaynaklanıyor olmalıydı. Elini yüzünü yıkarken oğlunun da 

kalkmış olduğunu gördü. Bu sabah amma da uyumuştu. 

—Günaydın baba, sanırım ilk defa ben senden erken 

kalktım. 

—Ben gece de mesai yapıyorum, ondandır. 

Oğlu rüyayı bilmediğinden: 

—Nasıl yani? diye sordu. 

—Bugünkü konumuzla örtüşen bir rüya gördüm de onu 

kastettim. Rüya uzun sürünce haliyle benden önce kalktın, dedi ve 
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gülümsedi. Oğlu da gülümsedi. Çünkü ikisi de bir rüyanın en çok 

birkaç saniye sürdüğünü bilirlerdi. 

Mutfağa gittiklerinde kahvaltının hazır olduğunu gördüler. 

Kahvaltıyı yaparken pek konuşmadılar. Oturma odasına 

geçtiklerinde: 

—Eee, baba rüyanı anlatmayacak mısın? 

—Hayır, önce insan ruhu ile ilgili biraz konuşalım. Çünkü 

rüya da yaşanan olayları daha iyi anlayacaksın ve yorumunu 

isteyeceğim. 

—Bugünkü konumuz ―insan ruhu‖ anlaşılan. Şimdiye 

kadar insan ruhundan çok bahsettik ama ―ruh nasıl bir şeydir, neye 

benzer?‖ sorusuna bir cevap var mı? 

—Ruhlarımızın atom altı parçacıkları kontrol edebilecek 

yapıda olduklarını düşünüyorum. Ya da atom altı parçacıklardan 

oluşmuş olabilirler. Ayrıca bu dünyada madde ile etkileşime 

girebiliyorlar. Bir şekilde bedenle bağlanıyor ve onun içine 

giriyorlar. Nötrinoların yapısını düşün, ruh da atomların içindeki 

boşluklara sızıyor ve bir şekilde maddeyle iletişime giriyor. Öte 

dünyada ise sanal âlemi, düşünce sayesinde istediği gibi kullanıyor. 

Yani düşünme eylemi ruhlarımızın beynimize kazandırdığı bir 

beceri. Ölüm sırasında ruh bedenden ayrılarak yine sanal âleme 

geçmektedir. Bu geçiş sırasında, genel kabule göre, çekilme hissi 

ve tünel etkisi hissedilmektedir. Sanırım ruhlar bir çeşit enerjiden 

yapılı olmalı.  

Ruhun Tanrının olgunlaşmamış ama olgunlaşmaya çalışan 

bir parçası olduğuna değinmiştim. Çoğu din ruhu Tanrının parçası 

kabul eder. Tanrı, kusurlu enerji parçacıklarının tekâmül etmeleri 

için dünya ve öteki dünyayı oluşturabilecek bir planı devreye 

soktu. Ruh bu dünyaya geldiğinde birçok yeteneğini de kaybediyor. 

Maddeye bağlanıyor. Ruhun bedene ne zaman girdiğini 

bilmiyorum, belki anne karnında belki doğumdan sonra.  

—Ruhun varlığına bilim nasıl bakıyor? 

—Ruhun varlığına bilim henüz bakmıyor ya da ben 

rastlamadım. Zaten baksa da ruhun varlığını algılayacak seviyede 
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değil. Gerçi dolaylı ölçümlerle belki bir şeyleri tespit edilebilme 

imkânı olabilir. Piyasada ruhun varlığını anlatan birçok kitap var. 

Ben Migene Gonzales Wippler‘in ‗Ölümün Ötesi‘ kitabında ruhu 

ispatlamaya çalışmasını okumak istiyorum. Kabullere bağlı bu 

uğraş benim de ilgimi çekmiştir. (Sayfa 16–17) 
... 

Buraya kadar araştırmamızda edindiğimiz olgular şunlar-

dır. 

Termodinamiğin ilk kuralına göre madde ya da elektro-

manyetik enerji yoktan var edilemez ya da yok edilemez.  

Nörolojiye göre beyin, zihinsel faaliyeti belirlemekte 

kullanılabilecek ölçülebilir elektromanyetik dalgalar yayar. 

Birçok psikolog ve nörolog, zihin olarak adlandırılan ve 

insanoğlunun düşünme biçimiyle özdeşleştirilen manyetik alanın 

beyinden bağımsız işliyor olabileceğinden şüphelenmektedir. 

Jung bize zihnin bilinçaltında kalan kısmının zihinlerle 

iletişim kurabileceğine işaret ediyor.  

Birçokları tarafından astral dünya olarak da adlandırılan 

zihin dünyası, imge ve simgelerden oluşan, her şeyin olası olduğu, 

hiçbir şeyin şaşırtıcı olmadığı bir dünyadır.  

Bu astral dünya, uyuduğumuzda seyahat ettiğimiz bir rüya 

âlemidir. 

Darwin bize doğanın güçlü ve değerli olanı muhafaza 

ettiğini gösterir. 

Bu basit ve bilindik verilere dayanarak şu kuramları 

geliştirebiliriz. 

İnsan zihni elektromanyetik enerjiden oluşur ve enerji yok 

edilemediğine göre insan zihni de yok edilemez. 

Eğer zihin bilimin kuşku duyduğu bir bedenden bağımsız 

olarak hareket edebiliyorsa, beden öldüğü zaman zihin ondan 

bağımsız olarak var olmaya devam edecektir.  

Zihin ve benliğin farkındalığı rüya âlemi olarak bildiği-

miz astral dünyada varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu, 

kişisel deneyimlerimiz ve atalarımızın deneyimlerinin toplamından 

oluşan bir imge ve simgeler dünyasıdır.  

Eğer doğa bazı türleri milyonlarca yıl boyunca koruya-

bilmişse, insan zihnini ve onun yüksek yaratıcı potansiyelini de 

korumak isteyeceğini varsaymak mantık dışı olmaz. Bu, doğanın 
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güçlü ve değerli olanı koruduğu gerçeği tarafından desteklenen bir 

savdır çünkü bu gezegende evrimleşmiş en değerli şey insan 

zihnidir. 

Okuduklarımdan anlaşılacağı üzere, bilimsel olarak ciddi 

bir delil yoktur. İnsan, ruhun varlığına inanıyorsa eldeki verileri 

delil olarak kabul eder, yoksa hiçbir anlam ifade etmezler. Dinler 

de aynı şekildedir; ona inananlar için bir sürü delil içerirler ama 

inanmayanlar için bir tek delil yoktur. 

Ruhla bedenin evrende bulunan çiftlerden birisi olduğunu 

düşünüyorum. Birbirlerinin tamamlayıcılarıdırlar. İnsan ruhsuz var 

olamaz. Ruh da insansız tekâmülünü tamamlayamaz. Ruh dünyaya 

gelmeye karar verdiğinde, karar kıldığı bedenle bütünleşir. Bir 

şekilde o bedene bağlanır ve zamanı geldiğinde de ayrılırlar. Ruhla 

beden beraber oldukları süre içerisinde gelişimleri devam eder. 

Onun için dünya yaşamı çok önemlidir.  

—O zaman, bazı inanışlardaki hayvandan insana hatta 

bitkiye atfedilen ruhlar hakkında ne düşünüyorsun? 

—Ben, insandan başka bir canlıda ruh olabileceğini 

düşünmüyorum. Yani ruhlarımız, bütünleşecekleri beden olarak 

maymunu tercih ederek, onunla dünya yaşamına geçtiler. Bu 

seçimi ruhun kendisi mi yaptı, yoksa bir rehberi var mı, daha sonra 

anlayacağız. Ruh, insanın evrimini hızlandırarak bugünkü 

durumuna gelmesini sağlamıştır. Ayrıca bedenden ruhu ayırırsan 

geriye içgüdüleri ile yaşayan bir hayvan kalmalı, ve bu canlı 

mevcut hayvanlar kadar başarılı olamayan bir canlı olmalıdır. Buna 

göre deliler, ruhları ile bedenleri tam olarak ilişki içinde olamayan 

insanlar olmalıdır. Ruhla beden arasındaki ilişki zayıfladıkça 

deliliğe doğru gidiş de paralel olarak artar. İlişkinin tamamen 

kopması zırdeli denen insanı oluşturmalı. Ruhla beden ilişkisi hiç 

yoksa, o canlı yaşama içgüdüsüne sahip olmalı. Yani yemek 

yiyebilmeli, ölümden kaçabilmeli, cinsel ilişki kurabilmeli v.s. 

fakat diğer hayvanlar gibi (örneğin maymun) başarılı olamaması 

gerekiyor. Çünkü akıl onun evrim yönünü değiştirmiştir. Bu 
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nedenle akıl yokken hayvandan daha zayıf kalması gerekir. 

Akıllıyken çok avantajlı, akılsızken tam tersi olmalı.  

—Ruhun öteki dünya ile bu dünya arasında gidip geldiğini 

anlatıyorsun. Bu dünyayı biliyoruz ama diğerinde neler oluyor? 

Öteki dünyayı nasıl düşünüyorsun? 

—Öteki dünyanın yapısı hakkında konuşmuştuk. Atom altı 

parçacıklardan oluştuğunu söylemiştim ama ―Orada neler oluyor?‖ 

sorusunun cevabı önemlidir. Bu soruya cevap verebilmek için 

Ergun Candan‘ın ‗Ölümden Sonra Neler Oluyor‘ ve Michael 

Newton‘un ‗Ruhların Yolculuğu‘ adlı kitaplarını özetlemem gerek. 

Çünkü bizim, ―öteki dünya‖ diye tanımladığımız dünyaya açıklık 

getirmektedirler. Ergun Candan medyumlardan ve ezoterik 

bilgilerden yararlanmış. Michael Newton ise insanları ipnotize 

ederek doğumdan önceye götürmüştür. Doğumdan önceki 

yaşamları hakkında onları sorgulamaya ve oradaki yaşamlarıyla 

ilgili bilgiler elde etmeye çalışmaktadır..  

İki yazarın da verileri birbirine çok yakındır. Ayrıca benim 

düşüncelerim ve sezgilerimle de örtüşmektedirler. Yazarın 

denekleri dini inancı olan ve olmayan insanlardan oluşmaktadır. 

Her kesimden denek kullanılmaktadır. 

Ben iki kitaptan bir sentez yaparak olayı özetleyeyim: tabii 

ki geniş bilgi için o kitapların okunması gerekir. Ayrıca kitaplarda 

söylenen her şeyin tamamen doğru olduğunu da düşünmemek 

gerekir. Olayların öğrenilme biçimi veya deneklerin bilgi 

yetersizlikleri gibi etmenler biraz sorun olabilir, ama günümüzde 

sanırım onlardan daha iyi kaynak bulamazsın. Ben önemli 

bulduğum yerleri teferruata girmeden özetlemeye çalışayım. 

―En önemli olay öte dünya dediğimiz yerin imgelerden 

oluşmuş bir dünya oluşudur. Bu dünyada ölen kişi, orada, bu 

dünyaya ait bina benzeri yapı tanımı yapabilmektedir.  

Ölen kişilerin dini inancı, onu rahatlatmak için değişik kar-

şılama şekilleri oluşturmaktadır. Kimisi ruhları ışık şeklinde, kimisi 

insan, kimisi Tanrı, kimisi İsa veya melek, kimisi ölen sevdikleri, 

kimisi hayvan şeklinde görmektedir. Ölen kişinin ruhu öteki 
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dünyada onu rahatlatacak manzarayla karşılanır. Karşılamada dini 

inançlılar için dini motifler, inançsızlar için akraba motifleri 

kullanılıyor. Böylece ruhun adaptasyonu kolaylıkla sağlanıyor. 

Tekâmül seviyesi yüksek olan ruhlar, böyle karşılamalara ve bina 

türü görüntülere ihtiyaç hissetmemektedirler. Her ruh bir ruh 

grubuna ait, yani ruhsal arkadaşları var. Her ruh grubunun bir 

rehber ruhu bulunmaktadır. Rehber ruh grubundaki her ruhun 

tekâmülünü yükseltebilmek için elinden geleni yapmaktadır. Orada 

yalan söylemek mümkün değildir. Herkes her şeyi bilebilmektedir. 

Öte dünyada ruhlar, bu dünyada yaşadıkları hayatın kritiğini 

yaparlar. Rehberleri ile özeleştiri yaparlar. Azarlama, kırıcı olma 

diye bir durum yoktur. Her ruh sevecen tavırlarla yapmaları 

gerekenler için ikna edilir. Dünya yaşamının onların gelişimini 

sağladığını bilirler ve ona göre davranırlar. Dünyaya gelip yeni 

deneyimler yaşamaları gerektiğini bilirler veya rehberleri 

tarafından uyarılırlar. Dünyada yaşamaları gereken hayatları, 

rehberleri ile beraber seçerler. Kendileri için en verimli olabilecek 

hayatları tercih etmeye çalışırlar. Bu hayatlarında acı çekmeyi, 

eziyet görmeyi çok önemsemeden, en uygun hayatı tercih ederler. 

Ayrıca her ruhun kademesine göre bir çeşit ışıltısı vardır. Yani 

enerjiden yapılıdırlar ama her kademenin kendine özgü bir rengi 

vardır. Eğer ruhlar düşük seviyede ise birbirlerini insan formunda 

da görebilirler.‖  

Dünyadaki düzen daha basit ve anlaşılır olduğu için, orada 

da dünya taklit edilerek ruhların kolay adaptasyonu sağlanır. 

Görüldüğü üzere amaç farklı olunca dünyada çekilen 

eziyetler çok önemli olmuyor. Hem de ruhun yaşayacağı hayatı 

bilerek seçmesi, dünyadaki adaletsizliği makul hale getiriyor. Fakat 

ille de eziyet çekilmesi gerektiği gibi bir sonuç çıkarılmamalı. 

Dünyamız böyle kötülüklerin yaşandığı bir ortam olduğundan, 

tercihleri öyle olmaktadır. Dünyada rahat bir hayat geçiren kişi de 

ruhsal yönden iyi sonuç alabilmektedir. Bu zorluklarla baş 

edebilmek uğraşısı, zekâya artı yönde katkı sağlamaktadır. Tercih 

edilen hayat içinde, yaşantımız ile ilgili kararları özgür irademizle 
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vermekteyiz. Verilen bu kararlar yüzünden her zaman başarılı bir 

süreç yaşamamaktayız. Fakat bu başarısızlık sadece kendi kaderi-

mizi etkilemektedir yoksa dünyanın geneli için değişen bir şey 

yoktur. 

Öte dünyada düşünce her şeydir. Bizim madde evrenimiz 

oranın daha katı ve durağan halidir. Orada atom altı parçacıkları 

düşünceyle şekillendirmek mümkündür. Dünyada düşüncenin 

yapabildiği, öte dünyanın yanında çok küçüktür ama yine de 

dünyanın gidişatını belirlemektedir.  

—O zaman cinler, periler, hayaletler gerçek olabilir mi? 

Yani ruhlar bize o şekilde görünmüş olabilirler mi?  

—O hikâyelerin korku yüzünden çok abartıldıklarını 

düşünüyorum. Eğer ruhlar bizimle irtibat kurmaya uğraşıyorlarsa 

bizi korkutmayı amaçlamayacakları bellidir. Korkan insan kaçar ve 

bir daha o duruma girmez. Piyasada ruhlarla ilişkilendirilen bir 

sürü hikâye vardır. Ne kadarı doğrudur bilmem, ama eğer doğru 

olanı varsa, büyük oranda düşük seviyedeki ruhların işleridir. Onlar 

bu dünya ile çok fazla ilişkilidirler ve bilgisizliklerinden bu 

dünyayı bir şey zannederler, onun için de ayrılmayı daha zor kabul 

ederler. Geri gelmek için veya başka sebeplerle, bu dünya ile 

irtibata geçmeye çalışırlar. Ayrıca çok bilgisiz olduklarından, 

bilgileri de tutarsızdır. Uzaylılardan veya cinlerden bilgi aldıklarını 

iddia eden birçok kişi, bu tür bir irtibata girmiş olabilir. 

Senin de tahmin ettiğin gibi, ruhlarda bizdeki gibi göz 

yoktur. Onların görme işlemini, bizim kalp gözü diye ta-

nımladığımız şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Onun için ruhun 

arkası önü diye bir şey yoktur. Yani bir ruha arkasından gizlice 

yanaşamazsın. Ayrıca kulaklarının da olmadığını biliyorsun. Onlar 

birbirlerini algılarlar. Birbirlerine düşünce gönderir ve karşılığını 

da düşünce olarak alırlar. Ruhlar isterlerse bir başkasının 

düşüncelerini okurlar ama böyle şeyler kesinlikle yapılmaz. 

Ruhlarımızın amacı ruhsal olgunluğu zirveye çıkarıp 

Tanrıyla bir olmaktır. Alt seviyedeki ruhlar dünyadan başka yerde 

tekâmül edememektedirler. Her ruh dünyada bedenleşmek ve 
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gelişmek zorundadır. Sadece çok üst seviyedeki ruhların 

bedenleşmeye ihtiyaçları yoktur. Onların dünyada 

bedenleşmelerinin amacı, insanlığa yön çizmek ve onları en kısa 

tekâmül yoluna sokmak olabilir. Bütün peygamberlerin ve 

insanlığa yön çizmiş insanların böyle ruhlardan oluştuğunu 

sanıyorum. Ayrıca Einstein gibi bilim insanları da bu ruhlar 

kategorisindedirler. Ben özetlemeye çalıştığım o kitapların 

anlattıklarını anlatmaya devam edeyim.  

―Dünyadaki hayatımız öte dünyadaki hedefimiz olan 

Tanrıyla bir olmak içindir. Dünyada bedenleşirken genelde kendi 

ruh grubumuzdan ruhlar çevremizde olabilmektedir. Bazen de ruha 

yardım edebilmek için rehberi de bedenleşebilir. O dünyada 

sözcükler bulunmamaktadır. Her şey zihinden zihne 

aktarılabilmekte ama kimse sorumsuzca bir başkasının zihnine 

müdahale etmemektedir. Tanrıyla bir olmak için bir cazibe 

bulunmaktadır. Ayrıca tekâmül seviyeleri yüksek ruhlara gıpta ile 

bakılmakta ve onların seviyelerine çıkabilmek için 

sabırsızlanmaktadırlar.‖  

Yalnız, yazarlar, bilgi alacakları, ruhsal yönden üst seviye-

de ruh bulmakta sıkıntı çekmektedirler. Çünkü onlar hem dünyada 

bedenleşmek için ihtiyaç hissetmemektedirler, hem de 

medyumlarla irtibata girmemektedirler. Onun için üst seviyeler 

hakkında çok az bilgi edinebilmişlerdir. 

Yeni ruhların enerji parçasından oluşturuldukları an-

laşılmaktadır. Ayrıca, dünya yaşamına veya kullanılan deneğe 

zarar verecek bilgiler, ruhsal rehberler tarafından engellenmektedir. 

Yazarlarımızın muhtemelen cevabını alabilecekleri sorular, bu 

dünya noktasından çıkış yaparak sormaları nedeniyle, cevapsız 

kalıyor olabilir. Beş duyumuzla algılayamayacağımız durumların 

da var olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. 

Dünyada dindaşlık, ırkdaşlık veya akrabalık önemli bir 

bağdır. İnsanları bir araya getiren etkenlerdir. Anne çocuk 

arasındaki bağ çok güçlüdür. Öteki dünyada bu bağların anlamı 

yoktur. Orada çocuğunuz sizinle eşit şartlara sahip ve tekâmül 
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etmeye çalışan bir ruh konumundadır. Orada yaş olmadığından, 

dünyadaki torunlarınız orada akranlarınız veya sizden çok daha 

ilerlemiş ruhlar olabilirler. Dünyada senin ırkından veya dininden 

değil diye öldürdüğün bir ruh, öte dünyada senin grubundan 

olabilir. Bu dünyada insanlar, ―Bizden değil,‖ diye birbirlerini 

dışlıyorlar. Öte dünyada bizden değil, diye bir durum yoktur. 

Herkes eşit şartlara sahiptir.  

Tarih boyunca insanlar arasında milliyetçilik kullanılarak 

fitne çıkarılmıştır. 

Milliyetçiler de bu 

oyunlara çok kolay 

düşmektedirler. 

Hrant Dink‘i vuran 

Türk milliyetçisi 

Türkiye‘ye ne fayda 

sağlamıştır? Bu 

ölümden 

Türkiye‘nin kazancı 

ne olmuştur? 

Sanırım bu işten, 

Ermenistan ile 

Türkiye arasında bir 

çatışma çıkmasını 

isteyenlerden baş-

kası fayda 

sağlamamıştır; bir 

de Ermenilerin işine 

yaramış olabilir. 

Dünya kamuoyunda 

daha çok insan, ―Ermeniler davalarında haklı olabilir,‖ düşüncesine 

sahip olmuştur. Milliyetçiliği vurguluyorum çünkü artık insanlar 

dünya vatandaşı olduklarını idrak etmeliler. Eğer milliyetçiliği 

dünya milliyetçiliği statüsüne çıkarmazsak, dünyada barışı tesis 

edemeyiz. Çünkü milliyetçilikteki insan profili dar bir alanı kapsar, 

 (Şekil 22) Atom altı dünyanın ve 
ruhların yapısı. 
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kendi ırkı haricindekini görmez ve başkasına yaşama şansı 

tanımaz. Gün gelip devran döndüğünde de aynı şeyler onun ırkının 

karşısına çıkar ve bu devran hep böyle sürer gider. Gücü ele 

geçiren diğerini ezer. Öyle durumlara gelinir ki, bir zamanlar bir 

arada barış içinde yaşayan insanlar can düşmanı olur. Bu 

çatışmalardan kârlı çıkan birileri her zaman bulunur. Çünkü böyle 

durumları değerlendirip rant sağlayacak güçler, her zaman 

pusudadır. 

—İntihar eden insanları nasıl değerlendiriyorsun? 

—Eğer kişi dünyada intihar ederse büyük oranda başarısız 

oldu demektir. Bir hayatını boşa harcamıştır. Yaşaması gereken 

zorluklara göğüs geremediğinden hayatını sonlandırmıştır. Onun 

için insan ne kadar bunalırsa bunalsın, intiharı bir çözüm olarak 

düşünmemelidir, sabrederse mutlaka bir çıkış yolu oluşacaktır. Bir 

yerlerde güzel bir söz okumuştum, ―Yaşayan uyuz bir köpek, ölü 

bir aslandan daha iyidir,‖ diye. 

Öyle sanıyorum ki, zaman geçtikçe acemi ruhlar azalmıştır, 

gelişmiş ruhlara ise daha gelişmiş beyin gerekmektedir. İnsan 

beyni atılım yapmak zorunda, bunun nasıl olacağını ise gelecek 

gösterecek.  

—Peki, tüm bu süreç ne zaman sona erecek? 

Bilgisayarda hazırladığı bir şekli göstererek, 

—Sana okuduğum kitaplardan elde ettiğim bilgilerle 

sezgilerimi birleştirip öte dünya hakkında oluşturduğum teoriyi 

anlatayım, o zaman birçok soruna cevap alacağını düşünüyorum. 

Öte dünya atom altı parçacıklardan oluşur. Fakat burada da alt 

parçacıklara doğru bir gidiş var. En kaba yapı bizim dünyamız. 

Yani sıralarsam atom, çekirdek, proton, kuark, nötrino... diye 

gidiyor. Ben bu sıralamanın tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Bilim 

insanları biliyor olabilir ama ben bilmiyorum. Bu küçülme sonsuza 

kadar gitmiyor ama epey daha gittiği anlaşılıyor. Ne demek 

istediğimi sana şekille anlatayım: (Şekil 22)  

• Ruh birçok yeteneğini kaybederek madde dünyasında 

doğar. 
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• Dünyada birçok zorluklara katlanarak yaşar ve zamanı 

gelince ölür. 

• Ölen ruh astral dünyaya sıçrama yapar. Madde 

bedeninden ayrılan ruh, ruhsal bedenini fark eder. 

• Bir müddet astral dünyada kalan ruh, bulunması gereken 

ruhsal plana doğru çekilir.  

• Madde yapısı, dünyamızdan başlayarak gittikçe daha 

küçük alt parçacıklara doğru gider. En kaba yapı, madde yani 

atom… Şekilde madde yapısının bir aralık gibi gözükmesi 

gösterimden kaynaklanan bir hatadır. Yoksa doğum ve ölüm aynı 

noktadır. Yani ruhun maddeye bürünüp sonra maddeden 

ayrılmasını temsil eder. 

• Madde dünyası ile öte dünya arasında ruhların geçiş 

olarak kullandıkları astral âlem var. Astral âlem de madde yapısı 

gibi tek bir noktadır. Gösterimin zorluğundan bir aralıkmış gibi 

gözükmektedir. Ayrıca ruhsal dünyanın en altını temsil eder. 

• Ruhlar dünyada kudretini arttırmaz. Ancak öte dünyada 

bu dünyadaki yaşantılarını değerlendirerek başarılarına göre 

kademe yükseltirler. Bu kademe yükseltme, daha alt parçacıkların 

olduğu ortamda ikamet etmesini sağlar. Yani Tanrıya bir miktar 

daha yaklaşırlar. Ayrıca, buradaki gösterim tek bir noktadır, yani 

tüm planlar iç içe aynı noktadaymış gibi düşünmelisin. 

• Bu geçişler merdiven çıkar gibi değil, bir rampa çıkar gibi 

olur. 2. Ruhsal planda olan bir ruh 4. ruhsal plana gidemediği için 

ancak ona verilen bilgi kadar bilgisi olur. Kendileri yoğunluklarını 

aşamazlar. Öte dünyadaki ruhlar hangi kademeden bedenleşirse 

bedenleşsin her ruh bu dünyada aynı yeteneklere sahip olarak 

doğar. Yani her ruh dünyada eşittir. 

• Öte dünyada daha üstte olan ruhlar bu dünyada daha 

çabuk ve kolay bilinçlenirler. Onların da üstünde olan ruhlar bu 

dünyaya etki ederek gidişini etkilerler. O ruhlar bedenleştiklerinde 

yapacakları şeyleri sezerler. Din kurucuları ve dünyayı etkilemiş 

bilim insanları bu gruptandır. 
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• Düşük seviyedeki bir ruh öte dünyadayken kendisine en 

iyi tekâmülü sağlayacak bir bedeni rehber ruhuyla beraber tercih 

ederek bedenleşir. 

• Ruhun kudretinin bulunduğu kademeye karşılık 

bulunabileceği ruhsal planı bellidir. Başka bir kademede 

bulunamaz. 

• Öte dünyada ruhlar kendilerinin bulundukları ruhsal 

planla ilişki içindedirler. Daha alt parçacıkların oldukları dünyalara 

doğru gidemezler ama üst parçacıkların oldukları dünyalara 

gidebilirler. Yani onları kapsarlar. 

• Çizgilerle ayrılan ruhsal planlar gösterim içindir, yoksa 

orda sınırlar yoktur. 1. ruhsal planın ortasında yer alan bir ruh, tüm 

1. ruhsal plandaki ruhlarla iletişim kurabilir ve hepsiyle aynı 

ortamdadır. Eğer ruh 1. ve 2. ruhsal planın tam ortasında ise, 

iletişimde olacağı ruhlar farklılaşır. 1. ruhsal planın yarısı ile 2. 

ruhsal planın yarısına kadar olan ruhlarla aynı ortamı paylaşır. Yani 

ruhun kademesinin bir miktar altı ile bir miktar üstü arasındaki 

ortamı algılar. Şekildeki yedi ruhsal plan tamamen gösterim içindir, 

orada belli bir rakamla ayrılmış bir aralık yoktur. Her ruh kendi 

algı aralığına göre farklı rakamlar verebilir. 

• Bir noktada bir araya gelmiş üç ruhtan ortada olanı her 

ikisiyle de iletişim kurabilirken, diğer ikisi birbirini 

algılayamayabilir.  

• Ruhlar bir çeşit enerjiden yapılıdırlar. Bu enerji madde ile 

iletişim içerisindedir yani bedenlerimize hükmedebilmektedir. Bu 

enerji tekâmül ederek gelişmek arzusundadır. 

• Ruhlarımız tekâmül ettikçe yani ruhsal kudretlerini 

yükselttikçe daha küçük atom altı parçacıkların olduğu ortama 

geçmektedirler. Yani Tanrıya bir miktar daha yaklaşmaktadırlar. 

• Ruhun kudretinin artması atom altı parçacıkların sıfıra 

ulaşması ile sona ermektedir. Ruh o noktada maddeden kurtulup 

tanrılaşmaktadır.  
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• Her ruh bulunduğu ruhsal planın altındaki tüm evreni 

içine alır, yani kapsar. İstediğinde onlarla iletişime girebilir. 

Tanrının en tepede olması onun tüm evreni kapsadığını gösterir.  

• Her ruh madde yapısından kurtulduğunda, yani 

Tanrılaştığında, büyük birleşmeden kaçabilecektir. Büyük 

patlamanın tersi olan büyük birleşme, kütle çekiminin bütün evreni 

bir araya sıkıştırması ile gerçekleşecektir ve Tanrı madde bedene 

sahip olmadığı için, aynı ortamda olmasına rağmen, 

etkilenmeyecektir. Çünkü o bir anlamda evrenin madde yapısı 

dışındadır. Bu konuya ilerde yine değineceğim. 

• Ruhlar bir çeşit enerjiden yapıldıklarına ve gittikçe 

olgunlaşarak geliştiklerine göre, Tanrının da olgunlaşmış bilinçli 

enerjiden yapılı olabileceğini söyleyebiliriz. 

• Nasıl basınç altında çöken madde kara delikleri oluşturup 

fizik kanunlarını çökertiyorsa, atom altı dünyanın sonu da ona 

benzer bir şekildedir. O noktadan itibaren ruh dünyası çöker ve ruh 

dünyası kanunları geçerliliğini kaybeder. Evren işini bitirdiğinde o 

noktadan maddeye kadar olan bölüm çökecek ve başladığı yere 

dönecektir. 

•Tanrının maddeye, yani mekâna ve zamanın genişlemesine 

bağımlı olmadığı gözükmektedir. Madde (atom altı parçacıklar) 

sıfıra giderken bilinçli enerjinin tavan yaptığı bir ortam sanırım 

matematikleştirilebilecektir. Ruhsal anlamda Tanrıya doğru 

evrimleştikçe, onu daha iyi anlayacağız Ama Tanrının evrenimize 

yansımayan özelliğinin ne olacağını bilemeyiz. 

• Tanrının sonsuz olmadığı aşikârdır. Eğer sonsuz olsaydı 

bu düzeni kurması gerekmezdi. Belki sonsuz olmaya çalışıyor 

olabilir. 

Bu anlattığım düzeni daha önceki din kurucuları anlat-

mışlardır ama böyle açık anlaşılamamıştır. İnsanoğlunun algılama 

zorluğu ve zekâ düzeyi onu bir miktar bilgisizliğe mahkûm 

etmiştir. 

—Genelde bir kanı var, ―Evrenin gerçek bilgisi ezoterik 

bilgiler içinde şifrelenmiştir,‖ diye. 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 147 

—Biz, tarih boyunca insan zekâsının hep bu seviyede 

olduğu yanılgısı ile olaylara bakıyoruz. İlk defa bedenleşen ruhlar 

çok acemi ve zekâ özürlü olduklarından, anlatılanları anlamakta 

sorun yaşamışlardır. Bilgilerinin yetersiz oluşu da, öldüklerinde 

astral dünyada veya 1. ruhsal planda sıkışıp kalmalarına sebep 

olmuştur. Anlatılan şeyleri anlamamaları ve ters tepki vermeleri, 

onların bu bilgilerden uzak tutulmalarını gerekli kılmıştır. Ne 

zaman ki, zekâları anlayacak kadar gelişir o zaman bilgi onlara da 

açıklanacaktır. Bunu sağlamanın yolu da bilimin gelişmesinden 

geçmektedir. Bilim geliştikçe hem zekâları artacak, hem de 

bilinmezleri daha iyi anlayacaklardır. Yani zekânın artışı bilimi 

geliştirdiği için ikisi paralel gelişmektedirler. Bilimin gelişmesi için 

insanların kör inançtan kurtulup, aklı ön plana çıkarması 

gerekmektedir. İşte din kurucuları da, bilgiyi şifreleyerek üç işi 

birden başarmışlardır.  

—Biri ezoterik bilgileri aklın geliştiği zamana kadar ko-

rumak, diğer ikisi ne? 

—Biri, bu süreç içinde gelecek olan ve tekâmül etmeye 

hazır bazı ruhların bu gizli bilgiler vasıtası ile tekâmüle devam 

etmelerini sağlamak. Sanırım Mevlana gibiler bu kategoridedir. 

Diğeri ve en önemlisi, aydınlanma sürecinde gerçek 

meydana çıktığında, bu bilgiler o dinlere inanan insanların 

tamamen boş inançlara inanmadıklarını göstermek için bir veri 

olacaktır. Hem de, her dinin kendi inanışının bu sistemin içinde bir 

yer tuttuğu görülecektir. Böylece insanların yeni gelecek bilgileri 

daha kolay kabul etmeleri sağlanmış olacaktır. Örneğin, ―Tanrı her 

yerdedir,‖ derken, insanlar gerçekten her yerde olduğunu kabul 

etmiyor, manevi anlamda her yerdedir diye düşünüyorlar. Oysa 

kuantum fiziğini biraz işin içine sokarak, Tanrının manevi olarak 

değil, gerçekten her yerde olduğunu daha sonra anlatacağım. Şimdi 

bu anlattıklarımın fizik açısından, yani kuantum olarak ne anlama 

geldiğine değinelim. 

—Yani Tanrıyı kuantum teorisiyle mi göstereceksin? 

—Öyle sayılır. 
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Daha önce parçacık dalga ikiliğinden bahsetmiştik. Şekil 

23‘deki 

gösterimde 

olduğu gibi 

her parçacığa 

bir dalga 

eşlik eder, 

demiştik. 

Hatta insana 

da çok küçük 

bir dalganın 

eşlik ettiğini 

ve bilim 

insanlarının bu dalganın ihmal edilmemesi gerektiğini 

söylediklerini anlatmıştım. Parçacıklar sıfıra giderken parçacıkların 

dalga özelliği maksimuma çıkar. Aynı şekilde Şekil 22‘de demiştik 

ki, parçacıklar küçüldükçe ruhun kudreti artar. Bir şeye eşit olan iki 

şey birbirine eşittir. Yani, parçacıklarının DALGA ÖZELLĠĞĠNĠN 

ARTMASI ile RUHUN KUDRETĠNĠN ARTMASI aynı şeydir.  

Bizler tekâmül etmeye çalışırken aslında dalga özelliğimizi 

arttırıyoruz. Bu süreci devam ettirip, parçacıkların sıfıra ulaştığı 

yerde bizde Tanrı ile bir oluyoruz. 

http://indigodergisi.com/nesrin28.htm internet adresinden 

bir paragrafı olduğu gibi aldım.  
―Bütün maddelerin yapı taşı olan atom çekirdeklerinde, 

elektrondan daha küçük maddeler vardır. Bunlar çekirdek 

içerisinde bazen var, bazen yok olabiliyor; başka boyuta geçiş 

yapabiliyor, maddeden çıkıp kayboluyor ve tekrar maddeye 

dönebiliyor. Bir takım titreşimler, ışık hızının üç dört katını aşıyor. 

Işık hızı aşıldığında da, maddeden çıkıp madde ötesine geçiliyor. 

İnsan; en, boy, zaman, mekân gibi dört boyutu aşıp, beşinci boyuta 

(manyetik eylem boyutuna) geçerse zamana tabi olmadığını 

görecek yüksek ihtimalle. Atom altı parçacıklar denilen bu küçük 

partiküllerle ilgili hesaplamalarda anti-madde denilen bir olguya 

ulaşıldı kırk yıl önce.‖  

 
(ġekil 15) Parçacık dalga ikiliği. 
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Görüldüğü gibi benim bahsettiğim olaylar zaten belli 

oranda biliniyor ama açıklaması tam olarak yapılamadığı için 

henüz anlaşılamamışlar. Yalnız ben burada bahsedilen 5. Boyut 

kavramına katılmıyorum. Parçacığımızın titreşimi arttığında 

göremediğimiz bir duruma geçer ama boyut değiştirmez. 

Parçacığın titreşimi ışık hızının ne kadar üstüne çıkarsa o kadar 

Tanrıya yaklaşır. Ayrıca zaman kavramı da farklılaşır. 

—Matematik olarak, parçacıklar sıfıra giderken ruhun 

kudretinin sonsuz olması gerekir. 

—Doğru, ama bir sürü uğraşlarla arttırdığımız dalga 

özelliğimiz birdenbire sonsuza gitmez. Eğer öyle olsaydı Tanrıya 

bir ruh yeterdi. O zaman 7 milyar tane sonsuz ne anlama gelir ki?  

—Ama matematik olarak öyle gözüküyor. Başka ne anlamı 

olabilir?  

—Ben sonsuz kavramına temkinli yaklaşıyorum, Tanrı bile 

sonsuz değil, ayrıca sonsuz bir rakam da değil. Bence maddenin 

çöktüğü o noktayı vurgulamak içindir. Yani ondan sonra ruh 

dünyasının kanunları geçerliliğini yitirmiş olur. O noktayı, kara 

deliklerde uzayın çökerek tüm fizik kanunlarının geçerliliğini 

yitirmesine benzetebiliriz. 

Bu mantıkla bir insanın Tanrıya yapabileceği katkı he-

saplanabilir. Çünkü bir insanın tüm dünya ve ruh yaşamı boyunca, 

madde ve dalga özelliği toplamı sabittir demiştik. Dünyada dalga 

özelliği sıfıra yakındır. Ona karşılık madde özelliği 

maksimumdadır. İşte buradan bir insanın Tanrıya katkısının çok da 

fazla olmadığı anlaşılabilir. Bu, Tanrının büyümesini sağlar ama 

okyanusa bir zerre suyun dökülmesi gibi bir durum olur. Onun için 

bu düzenin, sadece dalga özelliğini artırmak için kurulmadığını 

gösterir. Belki bu düzen enerji parçacıkları için (yani bizim için) 

kurulmuş olabilir. Yani faydası Tanrıya değil de ruhlaradır. O da 

çok mantıklı değil çünkü bu düzeni ruhlar kurmadı. İşin içinde 

başka bir sebep olmalı. 
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—Yani Tanrının bir insandan elde edeceği kâr çok küçük 

olduğu için, bu işlemin Tanrı için yapılıyor olamayacağını mı 

söylüyorsun? 

—Bu konuyu daha sonra tekrar irdeleyeceğiz. Ben bu 

konuları kuantum konuları ile bağdaştırmaya devam edeyim. 

Hatırlıyorsan parçacıklar sihirbaz gibi hareket ettiğinde, Amerikalı 

fizikçi Hugh Everett‘ın buna bir açıklama getirmiş olduğunu 

söylemiştim. Everett‘e göre gözlenemez birçok paralel evrenin var 

olduğunu ve bunlara ―Alternatif Kuantum Dünyaları‖ adını 

verdiğini söylemiştim. ―Bütün olaylar bu dünyaların birinde, 

olasılıkların tümü gerçekleşecek biçimde olur ve sonuçta tüm 

olasılıklar evrende mevcuttur,‖ demişti. Şimdi alternatif kuantum 

dünyaları diye tanımlananla, bahsedilenin ne olduğunu 

anlayabiliyor musun?  

—Evet, ruhsal planlardan bahsediyor sanırım.  

—Doğru. Ayrıca anlattığım çift yarık deneyinde, iki 

delikten gönderdiğimiz atom altı parçacığımıza tüm ruhsal 

planlardan da bir parçacığın eşlik ettiği gözükmektedir. Hem de 

gittikçe küçüldüklerinden dalgaları artmakta ve bizim koyulu açıklı 

şeklimizin oluşmasına sebep olmaktadırlar. Bu parçacıkların hepsi 

-Şekil 24‘deki gibi- iç içeymiş gibi bir durum yaşanmaktadır. Her 

daire bir parçacığı temsil ediyor ve beraberce hareket ediyorlar. 

Bizim parçacığımıza eşlik eden alt parçacıkların dalga özellikleri 

fazla olduğunda, normalde parçacığımıza göremediğimiz dalga da 

eşlik etmiş oluyor. Hem de bu parçacıklar nötrino gibi birbiri 

içinde olabilmekte ve birbirlerini rahatsız etmeden beraberce 

hareket edebilmektedirler. Böylece o deneyde bilim insanlarını 

şaşırtan ve ekranda oluşan koyulu açıklı görüntü anlaşılmış oluyor. 

Yani biz tek bir parçacık gönderdiğimizi sanırken, aslında dalga 

özelliği çok yüksek ama göremediğimiz bir parçacıklar yumağı 

göndermiş oluyoruz. Bizim göremediğimiz parçacıklar hem 

parçacık hem de dalga olarak hareket ederken, bu koyulu açıklı 

ekran görüntüsüne sebep oluyorlar. Tüm parçacıkların beraber ve 

dalgaları ile hareketlerini anlayabiliyorsan, bu işi çözdün demektir. 
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Onun için bir foton, bilardo topu ya da su dalgası olarak 

gözükebiliyor. Aslında eğer aynı anda hem dalga hem de parçacık 

olduğunu gösteren bir deney 

yapabilsek, ikisini de 

görebiliriz. Sanırım o zaman 

daha çok şaşırmamız 

gerekir. Yukarıdaki internet 

adresinde bahsedilen 

parçacıklar için, bazen var 

bazen yok gibi tanımların ne 

anlama geldiği şimdi daha 

iyi anlaşılmış olmaktadır. O 

parçacıkların titreşim hızları 

değiştiğinde, Şekil 24‘deki o 

titreşime uygun parçacık 

durumuna geçmiş olurlar.  
—Zor bir konu, fizikçiler bile anlayamamışlar. Biraz daha 

açabilsen iyi olur. Hem birbirlerinden farklı yönlerde hareket eden 

parçacıkların, birine yapılan etkiyi diğerinin anında nasıl 

hissettiğini de merak ediyorum. 

—Biraz daha açmaya çalışayım. Bir noktada bulunan bir 

parçacığı düşün, Şekil 24‘deki en dıştaki daireden yani atomdan 

başlayarak, içe doğru parçacıkların küçülerek aynı yeri işgal 

ettikleri fakat nötrinonun dünyanın içinden geçmesi gibi, 

birbirlerini algılamadıklarını hayal et. Bu iç içe parçacıklar sıfıra 

kadar gidiyor. Şekildeki her halkanın sanal dünyada alternatif 

kuantum dünyasına karşılık geldiğini düşün. Burada benim 

yaptığım sıralama doğru olmayabilir. Bu sıralamanın doğrusunu 

bilim insanları doğru şekilde sıfıra kadar yapabileceklerdir. Bu iç 

içe parçacıklar birbirlerini algılamıyorlar ama kesinlikle beraber 

hareket ediyorlar. Yani atoma bir hareket verdiğinde alt 

parçacıkları ve dalgaları ile beraber hareket etmektedir. Bir şekilde 

birbirlerine bağlılar. Üstelik alt parçacıklara doğru inildikçe dalga 

özelliği artmaktadır. Şekildeki madde özelliğinde en dıştaki halka, 

 
(ġekil 24) En dıĢta atom ve içinde 

gittikçe küçülen atom altı parçacıklar 

bir ve beraber hareket ederler. 
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dalga özelliğinde en içteki halkayı oluşturur. En iç halka ile en dış 

halka eşlenir. Sanki, madde özelliği ile dalga özelliği toplamları 

sabit gibi bir durum vardır. 

İki yöne hareket eden atom altı parçacıklarımız nasıl aynı 

anda etkileniyorlar, sorusuna gelince; zaman konusunu işlerken 

atom altı dünyada zaman genişlemesinin sıfır olduğunu 

öğrenmiştik. Bunun bize getirdiği bir sonuç daha var. Zamanın 

olmadığı yerde uzaklık kavramı da anlamsız olur. Bu konuyu daha 

sonra tekrar inceleyeceğiz. Bizim atom altı parçacığımıza eşlik 

eden bu iç içe parçacıklar, uzaklığın olmadığı o dünyada 

birbirlerinden hiç ayrılmamış oluyorlar. Biz dünyamızda birine etki 

ettiğimizde, atom altı dünya sayesinde anında diğerine de etki 

yapılmış oluyor. Birbirinden ayırdığımızı düşündüğümüz 

parçacıklar aslında tek bir parçacıktır. Yani alt parçacıkları 

birbirlerinden ayrılmamıştır. Böylece biz de, sihirbaz gibi 

parçacıklarla karşılaşmış oluyoruz. 

Daha önce sana dinle bilimi birleştireceğimi söylemiştim, 

şimdi onu yapmaya çalışıyorum. Şekil 22‘de parçacıklarımız sıfıra 

vardığında, ruhsal olgunluğumuz tavan yapıp Tanrı ile bir 

oluyordu. Şekil 25‘deki gösterim de aynı durumdur. İşte bu 

 
(ġekil 25) Atom ve atom altı parçacıkların madde ve dalga özellikleri 

toplamları sabittir. Tanrının madde özelliği sıfırdır ama maddenin 

dalga özelliği sıfır değildir. 
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dairelerin merkezinde parçacıkların sıfıra ulaştıkları yerde Tanrı 

var. Bu, dinlerdeki ―Tanrı her yerdedir,‖ sözünün de açıklamasıdır.  

—İyi de burası bir nokta değil mi? Hatta nokta bile çok 

büyük kalır.  

—Doğru, ama kuantum konusunda nötrinolardan bahse-

derken dünya yüzeyinin her santimetrekaresinden saniyede 60 

milyar nötrinonun geçmesi gerektiğinin hesaplandığını 

söylemiştim. İşte bir tırnağımızdan saniyede 60 milyar nötrino 

geçmesi, her saniye 60 milyar kere Tanrının o ortamı kapsaması 

anlamına gelir. Üstelik bu sadece nötrino için yapılan bir hesaptır.  

Bu parçacık konusunu insandan örnek vererek açmaya 

devam edeyim. Aslında bizim şu anda uzayda kapladığımız yerin 

tüm atom altı parçacıklarla beraber aynı yerde olduğunu hayal et. 

Yani tüm ruhsal planlar gittikçe küçülen oranda içimizde ve biz 

dalga özelliğimizin durumuna göre olan safhayı algılıyoruz. Ruhsal 

olgunluk arttıkça, yani dalga hızımız büyüdükçe atom altı 

parçacıklara doğru gideceğiz. Yani bu evrende kapladığımız yer 

hep aynı yer. Olayı farklılaştıran bizim algımız. Söylemek 

istediğimi daha iyi anlayabilmen için şöyle örnekleyeyim: 

Öldüğümüzde aslında hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece maddeden 

ayrılıp dalga özelliğimizin farkına varıyoruz ve o dalga özelliği 

ortamına geçiyoruz. Bu ortam ruhsal dünyanın başladığı yerdir. 

ÖYD yaşayanların anlattıkları, o çekilme hissi veya tünel etkisi, 

işte bundan sonra başlıyor. Dalga özelliğimiz ya da ruhsal 

olgunluğumuz hangi ruhsal planla çakışıyorsa, oraya doğru 

otomatik olarak çekiliyoruz. Yani hareket etmiyoruz. Alt 

parçacıkların olduğu ortama doğru olduğumuz yerde çekiliyoruz. 

Örneğin üçüncü ruhsal plan sakiniysek, yerimizden ayrılmadan o 

ruhsal plana geçiyoruz. Hani deneydeki tüm alternatif kuantum 

dünyalarında beraber hareket eden parçacıklar gibi, biz de bütün 

parçacıklarımızla hareket ediyoruz ve uzayda kapladığımız yer hep 

aynı yer. Aslında parçacıkların hareket etmediğini anlamışsındır. 

Normal olarak bir hareket yok, sadece algımız değişiyor. Bizler 

dalga özelliğimiz dolayısıyla algıladığımız dalga boyuna geçeriz. 
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Burada bedenle ruhu aynı şeymiş gibi anlattım ama aslında 

ruhumuzun yapısı, bahsettiğim atom altı dünyaya gitmeyi başarır, 

bedenimizse dünyada kalır. 

—O zaman ―Tanrı içimizdedir,‖ demenin anlamını da 

anlamış oluyoruz. 

—Evet, bedenimizdeki her atomumuza -ya da ruhumuzun 

bağlı olduğu ruhsal plandaki parçacıklarımıza- karşılık, Tanrı bizi 

kapsamış olur. Ben daha önce Tanrının mutlak olmadığını söyleyip 

durdum. Şimdi niye öyle dediğimi anlatmam gerek. Dinler ―Tanrı 

mutlak,‖ der ama sonra yaptığı olayları anlatırken çuvallar. Yani 

mutlak olmayan birinin işlerini anlatır. Bu, Tanrının evrene 

karışması fikrinden kaynaklanmaktadır. Dünyada yapılan şeyleri 

Tanrının yaptığını anlatmak için oluşturulmuştur. O yüzden ben 

―Dinlerde anlatılan Tanrı‖ diye ayırmak zorunda kaldım. Aslında 

aynı Tanrıdan bahsediyoruz ama Tanrının olaylara karışması 

fikrine katılmıyorum. Benim şimdiye kadar yaptığım tanımlardan 

Tanrının mutlak olduğu sonucu çıkabilir ama bence mutlak olma 

durumu bakış açısına göre değişir. Din kurucularının mutlak tanımı 

çok yüzeysel kalır. Belki benim dediklerimi söylemeye 

çalışmışlardır ama sonuçta ben okuduklarımı değerlendiriyorum ve 

onların -insanları yönlendirmek zorunda oldukları için- söylenenin 

yanlış anlaşılmasına göz yumduklarını düşünüyorum. Tanrı mutlak 

ama altı günde evreni yaratıyor veya Âdem‘i yapmak için çamuru 

kullanıyor. Ya da şeytan Tanrıya gözükmeden gizlice Âdem‘le 

Havva‘yı kandırabiliyor. Bu olaylar aslında Tanrının mutlak 

olmadığının göstergeleri. Oysa Tanrının düşünmesi yeterlidir. Din 

kurucuları üstün ruhların dünya üzerindeki olaylara etkilerini 

anlatırken Tanrı kavramı ile üstün ruh kavramı karıştırılmıştır. 

Ayrım çok açık yapılmamıştır. Onun sonucunda mevcut dinler 

oluşmuştur. Bana göre Tanrı ―OL‖ deyip sadece evreni yaratmıştır. 

Araya girip bir daha evrene karışmamıştır. Zaten Tanrı ―OL‖ 

dediğinde de olay olup bitmiştir. Tekâmül etmesi gereken tüm 

ruhlar anında tekâmül edip, Tanrıyla bir olmuştur. Biz zaman 

genişlemesi dolayısıyla olayların sürüp gittiğini sanıyoruz. Bu, 
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Tanrının mutlak olduğunu gösterir ama aynı zamanda, kendisi 

üzerinde bir tadilat yapabilmek için böyle yollara başvurması da 

onun mutlak olmadığını gösterir. Yani evren veya kuantum 

dünyaları için kesin mutlaktır ama kendisi için mutlak değildir. 

Zaten kendisi için mutlak olmaması yüzünden evreni yaratmak 

zorunda kalmıştır. 

—Nasıl yani, Tanrı katında olay bitmiş, ama biz yaşamaya 

devam mı ediyoruz? 

—Evet, aynen öyle... Daha önce zaman konusunda bu 

durumu açıklamıştım. Aslında bütün süreç Tanrı katında yaşanmış 

ve bitmiş olduğundan, yapmamız gerekenleri yaptık anlamı 

çıkmaktadır. Fakat biz bu olayları zaman dolayısıyla sıra ile 

yaşarken, verecek olduğumuz kararların hepsi bellidir. O 

kararlarımızı değişemeyiz. Fakat zamanı gelince o kararları özgür 

irademizle vereceğiz. Kısmi iradeden bahsediyorum. Yani kişi 

sigara içmeye başlar ve ömrünü bir miktar kısaltır. Sanki bu süreç 

daha önce yaşanmış ve onun için Tanrı bunları biliyor gibi 

gözüküyor ama gerçek öyle değil. Zamanın genişlemesine bağlı 

olduğumuzdan öyle gözüküyor. Zamanın genişlemesi dolayısıyla 

bir türlü evrenin sonu gelmiyor. Aslında bu süreç bir kere 

yaşanmıştır. Eğer Tanrı katı ile şu anki durumumuzu aynı anda 

görebilsek, bu sürecin Tanrı katında çoktan sona ermiş olduğunu 

görebiliriz. Ama oraya gitmeye kalkarsak yine şu andaki sürecin 

bulunduğu konuma gidebiliriz. Yani Tanrının zamana tabi olmadığı 

gibi bir durum yoktur. Tanrı da bizim gibi zamana tabidir. O, 

zamanın genişlemesine tabi değildir. Yani onun katında bütün 

olaylar anında gerçekleşir ama geçmesi gereken süre de geçmiş 

olur. Eğer Tanrı katında zaman olmasa, olayların gerçekleşmeleri 

diye bir durum da olmazdı. 

—Daha önce zamanı tanımlamıştın, sanki Einstein‘ın 

dediklerine zıt bir durum olmadı mı? 

—Hem evet hem hayır, Einstein‘ın yaptığı zaman tanımına 

uyuyoruz. Hatırlıyorsan o, ―Zaman bir algıdır,‖ demişti. Yani her 

yerde aynı şekilde işlemez. Şimdi de farklı bir şey demiyorum. 
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Bizler aslında çoktan ölmüş olan evrenin içinde, mış gibi 

yaşıyoruz. Dolayısıyla sanki süreç devam edip gidiyor gibi 

algılıyoruz. Daha iyi anlamak için Tanrının ortamından olaya 

baktığımızı düşünelim. Tanrının evreni yaratması ile evrenin yok 

olması aynı anda oluyor yani olayın başlaması ve bitmesi arasında 

süreç yok. Tanrı ol dedi ve olay oldu bitti. Daha önce Tanrı 

konusunu işlerken bilgisayar örneği vermiştim, işte tam olarak ona 

benzer şekilde Tanrı sonucu anında görmüştür. Zaman dediğimiz 

şey, bizim evrenin içinde yaşanıyor ve sanki çok uzun bir süreç 

yaşıyormuşuz gibi hissetmemizden başka bir şey değildir. İşte 

Einstein‘la ayrıldığımız şey bu. O zamanın değiştiğini söylüyor. 

Yani, ―Işık hızında zaman sıfıra ulaşır,‖ diyor. Aslında ışık hızında 

sıfıra ulaşan şey zaman genişlemesidir. Işık hızında da zaman var 

ama zamanın genişlemesi yoktur. Bu belki de bize zaman 

yolculuğu yapma imkânı doğurabilir. 

Olayı biraz daha anlaşılır kılmak için bir filmi hayal ede-

lim: Biz filmi baştan sona kadar, diyelim ki iki saatlik bir senaryo 

olarak seyretsek, ömrümüzden iki saat geçer ama filmin içindeki 

karakterlerin beş yıllık bir süreç yaşadıklarını düşün. Çok uygun bir 

örnek olmadı ama daha uygun bir örnekleme bulamadım. Tanrının 

da zamana bağlı olmadığını, yani filmi dışarıdan seyrettiğini hayal 

edebilirsin. Elbette Tanrı, evreni, hiçbir zaman geçmeden, anında 

seyretmiş oluyor. Bizler de filmin (yani evrenin) içinde milyarlarca 

yıl geçirmiş oluyoruz. Bu bizim, bu kadar süre geçirdiğimiz halde 

Tanrının ―OL‖ deyince nasıl olduğunun açıklamasıdır. Yoksa 

zamanın genişlemesine bağlı hiçbir güç mutlak olamaz. Yani, Tanrı 

―OL‖ dedikten sonra eğer süreç için altı gün geçiyorsa o Tanrı 

mutlak değildir. Evet, çok güçlü ve becerikli olabilir ama kesinlikle 

mutlak değildir. 

—Hem anlatması hem de anlaşılması zor bir konu ama ne 

demek istediğini anladım. Ben ruhsal dünyada bir ruhun, niye, 

örneğin 3. ruhsal planda olmak zorunda olduğunu anlamadım. Niye 

5. ruhsal plana gidemez? Onun da anlamlı bir açıklaması olması 

gerekir. 
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—Haklısın, bu konuda Ergun Candan, ―Her ruh bir titreşim 

seviyesine sahiptir ve o titreşim seviyesinin karşılığı olan yerde 

durabilir,‖ diye bir açıklama yapmıştı. Ben aynı şeyi daha başka bir 

şekilde anlatmaya çalışayım: Örneğin tam olarak 3. ve 4. ruhsal 

planların ayrıldıkları çizginin üstünde olan bir ruhu ele alalım. Tam 

o noktada, bulunduğu atom altı dünyanın rakamsal bir değere sahip 

olduğunu düşün. Örneğin 50 olsun. Bir de kendi ruhunun 

kudretinin rakamsal bir değeri olduğunu düşün. Ona da 50 diyelim. 

İşte bu iki değerin toplamı sabit bir sayıdır. Sadece o ruhsal planda 

değil, tüm ruhsal planlar boyunca bu rakam sabittir. Ruhun kudreti 

arttıkça, yani 70‘e çıktığını düşünürsek 100–70=30 rakamına 

karşılık gelen atom altı dünya, ruhun ikametgâhı olur. Onun için, 

ulaştığı ruhsal olgunluğun karşılığı olarak olabileceği yer bellidir. 

—Tekâmül etmenin ruhumuzun dalga özelliğini artırmak 

olduğunu söylemiştin. Acaba bu dalga özelliğini başka türlü 

artıramaz mıyız?  

—Bu konuda da sanırım bir yöntem olabilir. İnsanoğlu 

beynini daha verimli kullanıp, bedenini terk edebilecek seviyeye 

geldiğinde, o dediğin atılımları çok daha iyi yapacaktır. Ve zekâ 

olarak da gelişecektir. Onun için bilimin gelişerek beyni 

geliştirmesi gerekir. Bunlar birbirlerini tetiklediklerinde, 

bedeninden kurtulan bir bilinç elde etmeliyiz ve o bilinç de dalga 

özelliğini artırmaya devam edecektir. Dünyada başarmamız 

gereken bir süreçtir bu. 

Tanrının evrenimize yansımayan hiçbir özelliğinin tarif-

lenemeyeceğini söylemiştim. Şimdi bazı özelliklerini tarif 

edebilecek kadar öğrenmiş olduk. Sen sayabilir misin? 

—Birisi Tanrının madde özelliğinin olmadığı, diğeri çok 

yüksek dalga özelliği olduğu... Başka var mı?  

—Harika, bu işi kavradığın belli… Tanrının maddeye bağlı 

olmaması demek, madde ile iletişimi yok demektir. O enerji 

formundadır ama boyutlara tabi olmayabilir. Evrenin yapı 

taşlarından biri olan bilinç yüzünden Tanrının bilinçli olduğunu ve 

ruhlar enerjiden yapılı olduğundan da enerjiden yapılı olacağını 
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düşünüyorum. Yani, Tanrıyı, “Zaman geniĢlemesine ve maddeye 

tabi olmayan, dalga özelliği (ruhsal kudreti) çok yüksek, 

bilinçli ve sonsuz olmayan ıĢığa benzer bir enerji,” diye 

tanımlayabiliriz. Burada dalga özelliğinin, ―Tanrının ol deyince 

olduran‖ özelliğinin olduğunu bilmem belirtmeme gerek var mı?  

Şimdi ışık olayını açalım. Hatırlıyorsan Zaman ve Mekân 

konusunu işlerken ışık hızında (Şekil 17) zaman daralmasının sıfır 

olduğundan bahsetmiştik. Tanrının da zaman daralmasından 

etkilenmediğini anlıyoruz. Yani, Tanrının bir tür ışıktan yapılmış 

olduğu anlaşılır. Zaten bu da beklenendir. Çünkü enerji ancak o 

zaman daha anlamlı olur. Yani bizim ruhlarımızda bir tür ışık gibi 

bir şey olmalı. Zaten Michael Newton‘un kitabında ruhların 

yapısının ışıktan olduğu söylenmektedir. Hem de o ruhlar 

olgunlaştıkça renk değiştiriyorlar. Kitaba göre üst kademedeki 

ruhlar daha koyu renktedir. Burada Tanrının foton olmadığını 

vurgulamam gerekir. Birinci sebep olarak fotonun da kütlesinin 

olmasını, ikinci sebep olarak fotonun bilinçli olmamasını 

gösterebilirim. Belki de ilk defa oluşturulan ruh, bir fotondan 

yapılıyor olabilir. Çünkü en acemi ruhların beyaz ışıktan 

olduklarını vurgulamıştı Michael Newton. Şimdi bir adım daha 

atmamız gerek. Bizim parçacık ve ışık hızı arasındaki ilişkimizi bir 

adım daha ileri götürelim. Dünya en alt yaşam formudur, demiştim. 

Bu yaşam formunda en üst sınırımız da ışık hızıdır. Sanal dünyanın 

en alt kademesinin astral dünya ile çok yakın olduğunu 

söylemiştim. Şimdi astral dünyada da ışığın hızı dünyamıza 

yakındır ama daha yukarılara çıktıkça artar. Aslında bizler ışığın 

hızının aşılamayacağını öğrenmiştik ama daha sonra ışığın bizim 

bildiğimiz gibi olmadığını anlatacağım ve dünyamızda değil ama 

atom altı dünyada ışığın hızının en alt limitinin 300.000 km/sn 

olduğunu anlayacağız. Bu konunun havada kaldığını biliyorum 

ama daha sonra tekrar değineceğim için burada kalsın. 

Burada, dinlerdeki, ―Tanrı insanı kendi suretinde yarattı,‖ 

lafının da ne anlama geldiği anlaşılmaktadır. Yani insanın madde 

yönü haricindeki tüm özellikleri, Tanrı özelliklerinin en düşük 
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halidir. İnsanın ruhu bilinçli enerjidendir ve dalga özelliği küçük de 

olsa vardır. Yani, ruhlarımız da Tanrı gibi ışıktandır ama 

olgunlaşmamış ve bilinçlenmemiş ışıktandır. 

Ayrıca Tanrının dünyamızla pek ilgilenmediği gözükmek-

tedir. Bu yaşadığımız süreçlerin hepsi öte dünyadaki ruhlar 

tarafından organize edilmektedir ve dünya üzerindeki planlar 

tamamen onların eseridir. Fakat daha öncede dediğim gibi, Tanrı 

evreni oluştururken ruhların ya da insanın görevini yerine 

getirdiğini biliyordu. Biz de bu süreci engelleyecek bir şeyler 

yapmıyoruz. ‗Yapmıyoruz‘dan ziyade ‗Yapamıyoruz‘ demek daha 

doğru olur. 

Aslında, Tanrı bizimle pek ilgilenmiyor, lafı da tam doğru 

değildir. Çünkü yaptığı plan gereği her şey oluşmuştur. Daha önce 

de değinmiştim; süreç yaşanmış ve bitmiştir. Bizler zaman 

genişlemesinden dolayı olayın devam ettiğini varsayıyoruz. 

Tanrının da olaylara karışmadığını düşünüyoruz. Oysa olaylar tam 

da Tanrının istediği gibi sonuçlanmıştır. Şekil 17‘de zaman 

genişlemesinin ışık hızında sona erdiğini görüyoruz. Bu demektir 

ki, öte dünya ve Tanrı katında zaman genişlemesi yoktur. Yani 

dünyada bir yıl veya milyarlarca yıl süren bir olay, orada sıfır 

saniyede olmalıdır. Ama tüm olaylar yaşanmıştır. Biz bu 

muhabbeti yapmışız, Einstein teorilerini oluşturmuş yani tüm süreç 

aynen yaşanmış ama zaman olarak sıfır saniye geçmiştir. Fakat bu 

Tanrının dünyanın içindeki olayları gerçekleştirdiği anlamına 

gelmez. O gerçekten süreci planlamış ve sonucunu almıştır. Biz 

aradaki olayları anlamak için debelenip duruyoruz. 

Ölüm anında, madde de yapılan sıçrama gibi zamanda da 

bir sıçrama yaşıyoruz. İşte Michel Gonzales‘in kitabında ÖYD 

yaşayanların, bir zaman genişlemesi yaşadıklarını söyleme sebebini 

böylece anlayabiliyoruz. Aslında bir his olarak algılayabiliriz ama 

aradaki farkı tam anlamıyla anlayamayız. Uzay gemisi ve dünya 

için verdiğim örnekleri hatırla. Her iki insanda 60–80 yıl yaşayıp 

ölmüşlerdir ama dünyadaki 100 yıllık zamanın karşılığında uzay 

gemisinde 1000 yıl geçmiştir. Fakat iki kişi de zamanda farklılık 
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hissetmemiştir. Biz de aradaki zaman daralmasını algılayamayız. 

Onu ancak iki dünyayı aynı anda seyreden kişi tam olarak 

anlayabilir. İşte, sanal dünyada sıfıra ulaşan zaman genişlemesi 

yüzünden, Tanrı bu aralardaki süreci hiç zaman harcamadan 

yaşamıştır. Buradan zamanın var olmasının sanki başka bir 

sebebinin olması gerektiğine varıyorum. Çünkü zaman 

genişlemesinin ışık hızı ve altındaki dünyalar için geçerli olduğu 

görülüyor. Ayrıca algı olarak öte dünya ile dünyamız arasında fark 

olmayacaksa, demek ki madde dünyamızda zaman farklı bir durum 

oluşturmalıdır. Zaman genişlemesinin niye var olduğunu daha 

sonra inceleyeceğiz. 

—Şekil 26‘da, hızlarda bir sorun olmalı. En üst hız sını-

rımız ışık hızı değil mi? 

—Evet, orada bir hata var gibi gözükmektedir ama aslında 

yok. Bizim madde dünyamızdaki hız sınırımız ışık hızıdır. Sanal 

dünyadaki en alt hız sınırımız ışık hızıdır ve gittikçe artar, ama ne 

kadar yükselir bilmiyorum. Burada gösterilen Tanrı katındaki 

600.000 km/sn hız, bir üst değer olsun diye rasgele alınmıştır. 

Gerçek rakamın ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca niye böyle 

düşündüğümü daha ilerde anlatacağım. Yani niye sanal dünyadaki 

hızın ışık hızının üstünde olduğunu anlayacağız. Ben konuları sıra 

 
(ġekil 26) Parçacıklar küçüldükçe dalga hızları daha çok artmakta, 

böylece ruhun kudretinin de arttığı görülmektedir. 
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ile işlemek açısından böyle hareket etmek zorundayım. Bu 

gösterimde atom altı parçacıklar küçüldükçe ruhumuzun kudretinin 

ve aynı zamanda parçacıkların dalga hızlarının arttığını görüyoruz. 

İşte ruhun kudreti ile dalga özelliğinin artması aynı şeydir. Yani 

sanal dünyadaki bir ruh, dalga özelliği artınca Tanrıya biraz daha 

yaklaşmak zorundadır. Ayrıca madde dünyasının bu ruh dünyası ile 

tam bir uyum içinde olmadığını da görüyorsundur. 

—Evet, ben de bu uyumsuzluğun nedenini sormak 

istiyorum. 

—Dünya yaşamı epey farklı bir durum oluşturuyor. Daha 

önce en alt kademedeki ruhun bile dünyadaki insana göre ruhsal 

kudreti çok fazladır, demiştim. Fakat dünyada bedenleşmenin de 

bir gerekçesi var. İnsanın ruhsal yetenekleri, ona bu dünyada 

teknolojinin sağladığı tüm imkânların bile çok üstündedir. Yani öte 

dünyada sınır ve sorun yoktur. O zaman zorlukla karşılaşmayan 

ruhun, gelişmeye de ihtiyacı yoktur. Oysa tekâmül etmek için 

gelişmek gerekir. Bunu sağlayabilmek için ruhun tüm yeteneklerini 

kaybettiği bir ortama ihtiyaç var. Yeteneği olmayan ruhun, 

mücadele ederek bir şeyleri başarmaya çalışması gerekir ki, 

tekâmül edebilsin. Burada bahsettiğimiz ruhların, en alt seviyedeki 

ruhlar olduğunu vurgulamalıyım. Üst seviyedeki ruhlar olayın 

bilincinde olduklarından, tekâmül etmek için ellerinden geleni 

yapmaktadırlar. Bu tekâmülün hem de akıl yönünden getirisi 

olmaktadır. Yani insanlar gittikçe daha akıllı hale gelmektedirler. 

İşte dünya acemi ruhlara bu ortamı sağlamaktadır. Fakat 

ruhun yeteneklerini yitirmeden bu ortama geçmesi doğru değildir. 

Çünkü o zaman aynı özellikleri ile dünyada yaşayacağından, 

gelişmek ihtiyacı hissetmeyecektir. Bu engellenerek ve ruhsal 

yetenekleri minimuma indirilerek, doğum ve ölüm mekanizması ile 

dünyamıza gelmesi sağlanmıştır. Çünkü ruhun kudretinin 

azaltılması çok kolay değildir. Ancak ayrı madde bir bedene monte 

edilerek sorun çözülebilmiştir. Bunun içinde dünyada biyolojik bir 

yaşam oluşturuldu. Sanırım bu biyolojik yaşamın başlamasına da, 

gelişmesine de, öte dünyadaki ruhlar etki etmişlerdir. Dünyadaki 
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yaşamın kendi kendine oluşabilmesi için mekanizma 

oluşturulmuştur ama öte dünyadaki ruhlar işi hızlandırmak için 

bazı müdahaleler yapmış olabilirler. Bu konuda dinlerin söylediği 

ile evrim teorisinin beraber işlediğini düşünüyorum. Fakat bu 

konuda dinlerin dediği Tanrı, öteki dünyadaki üstün ruhlar 

olmalıdır. Yani süreç evrim açısından devam ederken, bir noktada 

sürece ruhlar etki ederek, evrimi istenilen yöne çevirmiş olabilirler. 

Biyolojik yaşamda rekabet şartlarının olması planlanmıştır, yani 

evrim o yöne doğru yönlendirilmiştir. Bu rekabet ortamı gelişimi 

sağlayacak en önemli etmendir. Zamanı geldiğinde maymun, beyin 

gelişimi sayesinde ruhla birleşebileceği bir duruma geldi. Ruh öte 

dünyadaki tüm yeteneklerini bırakarak bu bedenle birleşti. 

Tamamen aciz bir durumda dünyada mücadeleye bırakıldı. İşte o 

insan, hayvandan gelişerek günümüze kadar yükselmiştir. Fakat 

asıl gelişmeyi bundan sonra yapacaktır. 

—Dünyadaki biyolojik yaşamın başlamasına ruhlar etki 

etmişlerdir, dedin, o zaman bu dünyayı yaratanın Tanrı olmadığı 

anlamı doğmuyor mu? 

—Tüm evreni Tanrı yaratmıştır. Fakat öte dünyadaki ruhlar 

sürece etki etmişler ve hem hızlandırmışlar hem de istenilen yöne 

yönlendirmişlerdir. Dinler bu iki işlemi birbirlerinden net olarak 

ayırmamıştır. Onun için tüm süreçler Tanrıdanmış gibi algılıyoruz. 

Aslında kendimizi bir mucize gibi görüyoruz. Asıl yanılgımız 

oradan geliyor. Bir de, ruhumuzun kudretinin neler yapabileceğini 

anladıkça dünyanın çok çok basit bir yaşam formu olduğunu 

anlayacağız. Bu dünya en alt yaşam formudur. Bu yaşam 

formundan daha alt bir yaşan formu yoktur sanırım. Atomdan 

başlayarak tüm kuantum dünyalarını ve yaşanması gereken her şeyi 

o planlamıştır. En alt yaşam formunu da öte dünyadaki üstün ruhlar 

başlatmıştır. Fakat bu Tanrının evreni yarattı gerçeğiyle çelişmez, 

çünkü evrim Tanrının kuralları ile işliyor. Önemli olan dünya, öte 

dünyadır. Biz oranın çok küçük bir kesitiyiz ve bu kesitin oluşacağı 

zaten Tanrı tarafından biliniyordu çünkü planları öyleydi. Bu 

mekanizmaları etkileyebilecek yetenekleri olan ruhları yarattı ve 
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mekanizmanın nasıl işlediğini de gördü. Biz zaman genişlemesine 

bağlı olduğumuzdan yanılgıya düşüyoruz. Tanrının geleceği 

gördüğünü düşünüyoruz. Tanrı tüm olayları yaşadı, bizler de 

sistemin içinde bir zaman yanılsamasıyla çok çok uzun yıllar 

geçirdiğimizi sanıyoruz. Zaman sadece bir algıdır. Bizim 

algıladığımız şekilde zamanın geçmesi, sadece bizim için etkisini 

böyle gösteriyor. Sözlerimden Tanrının zaman yolculuğu 

yapamayacağı gibi bir durum anlaşılmasın. 

—Mış gibi bir dünyada ve mış gibi bir zaman içinde 

yaşıyoruz. Kavramakta zorluk çekiyorum. Peki, üstbilinçaltı bu 

sistemde nereye oturuyor? 

—Üstbilinçaltının aslında öte dünyada her şeyi yapmaya 

muktedir olan dalga özelliğinin olduğunu anlamışsındır. Yani Tanrı 

özelliğimizdir. Orada her şeyi yapmaya muktedir olan ruhun, çok 

kısıtlanmış halinin dünyamıza yansıdığı şeklidir. Daha önce sanal 

uzayda olabileceğini söylemiştim. Fakat şimdi çok küçük olan 

dalga özelliğimiz olduğunu ve beraberimizde olduğunu 

söylüyorum. Bu yetenek öte dünyada her şeydir. Bu dünyada çok 

kısıtlı çalışır ama yine de dünyayı yönetecek ve şekillendirecek 

kadar etkilidir. Kısıtlanmışlığını vurgulamam, öte dünyadaki 

yaptıkları ile kıyasındandır, yoksa dünyamızda mucizeler 

yapabilecek güce sahiptir. Kesinlikle doğa kanunlarına bile 

hükmeder. Bu özellik din kurucuları tarafından anlatılmaya 

çalışılmışsa da anlaşılması algı sebebiyle pek mümkün olmamıştır. 

Din kurucuları, sırf insanlar bu mekanizmayı kullansınlar diye 

ibadetleri oluşturmuşlardır. Toplu ve yalnız yapılan ibadetlerde dua 

çok önemli yer tutmaktadır. Din kurucuları toplu olarak duanın 

daha çok işe yaradığını bilmektedirler. Onun için toplu ibadeti 

bireysel ibadetlerden daha önemli sayarlar. Demek ki, dalga 

özelliğimiz üst üste toplanabiliyor. Ne kadar çok kişi olursa, o 

kadar etkili olabiliyor. Daha önce de değindiğim gibi, bu 

mekanizma sadece dua ile değil başka bir sürü yolla daha devreye 

girmiştir. Nazar, muska, sihir, yatır v.b. gibi mekanizmalar, hep 

onun sayesinde çalışıp insanların isteklerine cevap oluşturmuştur. 
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Şekil 22‘de ruhun kudretinin artması diye gösterdiğim, tam 

olarak üstbilinçaltının gücünü temsil etmektedir. Dünyadaki 

genişliğinin çok az olması, daha istekli düşünmeyi veya zamana 

yayarak düşünmeyi gerektirir. Ya da daha çok insanın beraber 

etkisi gerekir. 

—Din kurucuları bu kadar önemli bir şeyi niye daha açık 

anlatmadılar ki? 

—Aslında hiç gizlememişler. Yani din kurucuları duanın 

önemine yeteri kadar vurgu yapmış ve insanoğlu her ibadetinde 

üstbilinçaltını kullansın diye uğramışlar. Dediğim gibi, sırf bu 

özelliği kullansınlar diye ibadeti oluşturmuşlar. Ama insanların 

yetersizlikleri, anlamalarını engellemiştir. Burada din kurucuları 

tarafından gizlenen şey, bu sistemin Tanrı tarafından değil de, 

insanın kendi özelliğinden kaynaklanarak çalıştığının bilgisidir. 

Üstbilinçaltı aslında insanın Tanrı özelliğidir. Din kurucuları 

insanın Tanrıdan geldiğini söyleyerek, aslında bir miktar vurgu 

yapmışlardır.  

—Peki, insanlar ölümsüzlüğü bulursa bu süreç sekteye 

uğrar mı? 

—Sanmıyorum. Eğer ölümsüzlük bulunursa, insanların 

sonsuza kadar bu kısıtlı şartlarda yaşayacağını mı sanıyorsun? Öte 

dünyanın nasıl bir yer olduğunu öğrenen insan bu dünyada çok 

uzun kalmak istemeyecektir. Aslında insan zaten ölümsüzdür. 

Fakat ruh kudretimizi ve zekâmızı geliştirmek için bir müddet daha 

bu dünyaya mahkûmuz. Onun için ölümsüzlüğün bir sıkıntı 

yaratacağını düşünmüyorum. Ayrıca, Tanrının seçtiği yolun 

başarılı olduğu kesin. Yani bizler bu süreçleri başarı ile geçip Tanrı 

ile bir olmuşuz. O zaman ya insanlar ölümsüzlüğü bulamadılar; ya 

da ölümsüzlüğü bulmuşlarsa bile ölümsüz olmayı istemeyebilirler. 

Zaten benim düşüncelerim dünyaya hâkim olduğunda kimse 

ölümsüz olup bu sınırlanmış dünyada kalmak istemeyecektir. 

Ayrıca, insan, Tanrının sahip olduğu o harika özelliklere sahip 

olmamak gibi bir şeyi tercih eder mi sanıyorsun. Bu sadece ölüm 
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korkusundan veya ölünce nereye gittiğimizin bilinmemesinden 

gelen bir korkudur ve çok yakın zamanda ortadan kalkacaktır. 

Alt seviyedeki ruhların çok yavaş tekâmülleri ve yaşam-

larımızda elde ettiğimiz çok az ilerleme bu sürecin yavaş 

gelişmesini sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde bu konuda ruhların 

sıçrama yapmaları gerekmektedir. Ben de bu sıçramaya katkı 

yapmaya çalışıyorum. Bu bilgilerin bu süreç için ne kadar önemli 

olduğunu sanırım anlıyorsundur.  

Bir miktar duraklayıp nefes aldı ve başka hangi konudan 

bahsedip etmemesi gerektiğini düşündü. Aklına bir şey 

gelmeyince: 

—Eğer sorun varsa sor, yoksa rüyamı anlatacağım. 

—Baba bugün söylediklerinle beni şoka uğratmış vaziyet-

tesin. Ben konuyu özümlemeye çalışıyorum. Değerlendirmelerimi 

yavaş yavaş yapacağım, eğer içinden çıkamadığım bir durum 

olursa seni ararım. 

—Şimdiye kadarki en zor ve önemli konulardan birini sana 

aktardım. Bu konuyu anlayan herkes, büyük oranda sorularının 

cevabını almış, yani Tanrının ve öte dünyanın çalışma prensibini 

öğrenmiş olur. Ne kadar önemli olduğunun bilmem farkında mısın? 

Şimdi sana rüyamı anlatayım, diyerek gece gördüğü rüyayı 

etraflıca anlattı.  

—Şimdi bu rüyayı, dinlediğin bilgiler doğrultusunda 

yorumlar mısın? 

—Sanırım ilk gördüğün bölümlerdeki karmaşa en alt seviye 

ruhları temsil ediyor. Gittikçe daha iyiye gitmeleri tekâmüllerinin 

yükselmesiyle olmuştur. En sondaki bölüm sanırım final bölümü, 

yani Tanrıyla bir olma durumu, doğru yorumladım mı? 

—Evet, doğru yorumladın. Ayrıca önce bulut tarafından 

götürülmem ve sonra bulut olmam da benim tekâmülümün veya 

zekâmın artmasını temsil ediyor. İlk başta bulutun beni götürmesi, 

acemi iken yönlenmek gerektiğini gösteriyor. Sonra gelişen ruhun 

artık rehbere ihtiyacı kalmadığını anlatıyor. Finaldeki duyguya 
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tekrar vurgu yapmam gerek. Çok harikulade bir duygu, 

yaşanmadan anlatılamaz. Keşke sen de yaşayabilseydin. 

—Zamanı geldiğinde yaşayacağız. Acelem yok. 

Gülümsedi, yaşama içgüdüsünün oğlunda kendini göster-

diğini düşündü. Sonra cevabını sonraya bıraktığı bir konu olduğunu 

hatırladı.  

—Daha önce bana sorduğun bir sorunun cevabını bu konu 

ile beraber vereceğimi söylemiştim. Nietzsche‘nin insanları 

değerlendirmesiyle aramızdaki farklardan bahsetmiş ve sonra 

anlatırım demiştim. Şimdi tam sırası, önce Nietzsche‘nin sürü insan 

tanımından başlayayım.  

Nietzsche‘nin sürü insan tanımına aynen katılıyorum. 

Benim katılmadığım; o insanların kendi istekleri ve düşünceleriyle 

sürü insan olmaktan çıkabilecekleri düşüncesidir. Nietzsche o 

insanları küçümsemektedir. Bense, tekâmül seviyeleri ancak sürü 

insan olmaları için yeterli olduğundan, başka türlü davranamazlar 

diye düşünüyorum. Onun için onları suçlamamak ve 

küçümsememek gerekir. Onlar da yeteri kadar bedenleştiklerinde, 

dünyaya özgür insan olarak geleceklerdir. 

Özgür insan tanımı da çok güzel, fakat ―edilgen nihilistik 

bir yapı gösterir‖ diyor yani ruhun kudretinin azalacağını kasteder. 

Bense tekâmül geri gidemez düşüncesini savunuyorum. 

Üstinsan tanımında Nietzsche insanı Tanrılaştırıyor. Ona 

göre Tanrı ölmüştür. İnsan Tanrılaşmaya çalışır. Benim dü-

şüncemde ise insan Tanrıyla bir olmak için bu süreci yaşar. Hem de 

Tanrının planları gereği olarak yaşar. 

İnsanın hayvandan, üstinsana doğru gelişmeye çalışan bir 

varlık olduğunu savunması çok güzel bir benzetme. Ben de insanı 

beden ve ruh olarak bir bütün olarak görüyorum ve maymundan 

evrimleşerek Tanrıya giden bir ip üzerinde, birçok hayatları 

boyunca mücadele ettiğini düşünüyorum. Fakat asıl ruhtur, beden 

araçtır. Beden zamanı geldiğinde çıkarılıp atılmaktadır. 

—Bir insanın sürü insandan özgür insan olmaya geçişi için 

kaç kere bedenleşmesi gerekir? 
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—Çok zor bir soru sordun. Her ruhun tekâmül etme hızı 

farklıdır. Ayrıca acemi ruhlar belli bir düzeye çıkana kadar çok 

yavaş tekâmül ederler. Fakat bir tahmin yürütebilmek için 

dünyamızda özgür ruhların çoğaldığını ve söz sahibi olmaya 

başlayacaklarını düşünüyorum. Ve şu anki özgür ruhların 

Âdem‘den beri bedenleştiklerini varsayıyorum. Dünya yılı ile 

tahmini en çok 60 bin yıl ama bir ruhun kaç kere bedenleşmiş 

olabileceği ile bir bilgim yok. 

—Anladım. O zaman daha çok yolumuz var desene, 60 bin 

yılda bir arpa boyu yol gitmişiz. 

—Yok, öyle değil, en zor ve uzun kısmını atlattığımızı 

düşünüyorum. İnsanoğlu bir eşiği aşmak üzeredir. Bu eşiği 

aştığında tekâmül çok hızlanacaktır ve bilimim ilerlemesi gibi 

kendini tetikleyecektir. Ve bundan sonra bu iş bilim sayesinde 

hızlanacaktır.  

—Mantıklı. Ben de yoruldum baba. Artık bitirelim. 

 

 

BÖLÜM 12 

Din kurucuları 
Düşüncelerimiz o kadar güçlüdür ki! Doğa kanunlarına bile hükmederler. 

Tanrının evreni planlarken hiçbir şeyi şansa bırakmadığını 

fark ettiğinde çok şaşırmıştı. O olayların tesadüfen, şansa bağlı 

olarak geliştiğini düşünürdü. Yine tesadüfler iş başındaydı ama bu 

tesadüflerin sonucu garanti altına alınmıştı. Örneğin; evrende canlı 

oluşumu ve aklın oluşumu garanti altına alınmıştı. İnsanoğlunun 

beyin ve ruh evriminin geri gitmemesi garanti altına alınmıştı. Bu 

programın işlemesi için gerekli kontrol mekanizmaları evrenin 

içine yerleştirilmişti. Bu mekanizmaların en önemlileri 

içgüdülerimiz ve üstbilinçaltıdır. İçgüdülerimizden en ulvisi 

annelik içgüdüsüdür. Neslin devamını garanti altına alır. Yaşama 

içgüdüsü de canlıların gelişme içinde olmasını garanti altına 

almıştır. Yani tam bir bilgisayar programı gibi bir dünyada 
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yaşıyoruz. Bilgisayar programlarında da aynen öyle yapılır. Eğer 

bir kümenin içinde kalınması istenirse, onu sağlayan kontrol satır-

ları oluşturulur ve sonuçların istendiği gibi oluşması sağlanır. 

Diyelim ki, 1‘den 100‘e kadar rastgele sayıların toplamını, 

ortalamasını, standart sapmasını veren bir program yapmak istesek, 

programa verilerin girişi dışarıdan olabileceği gibi otomatik olarak 

da üretebilir. Burada önemli olan; birden küçük ve yüzden büyük 

sayıların olaya dahil olmamasıdır. Bunun için bir sorgulama yapılır 

ve istenmeyen sayılar elenir. Eğer belli bir sayıdan fazla olması 

istenmiyorsa ona da engel konur. Örneğin en çok 1000 değerle 

sınırlandırılabilir. İşte dünyamızda da içgüdülerimiz bu sınırları 

oluşturuyor. Örneğin yemek ve içmek işlemini insanoğlu hayatı 

boyunca bıkmadan yapar. Hiç bıkmaz, yorulmaz veya yapmamak 

gibi bir alternatifi dahi düşünmez. Genleri gelecek nesillere 

aktarmak garanti altına alınmıştır. Üreme içgüdüsü ile annelik 

içgüdüsü de neslin devamını garantiler. 

―Üstbilinçaltı da ilerlemenin garanti altına alınması için 

düşünceyle çalışan bir geri bildirim mekanizmasıdır. Üstbilinçaltı 

düşünceden etkilendiği için insanların gelişmelerini sağlamada 

önemli bir rol oluşturmuştur,‖ diye düşündü. 

―Bu mekanizmayı insanlar daha aktif olarak kullanmayı 

becerdiklerinde her istediklerini elde edecekler‖ diye geçirdi 

içinden. Küresel ısınmanın önüne geçmenin bu sayede mümkün 

olabileceğini düşündü. ―Eğer tüm insanların ilgisi bu konu üzerine 

çekilir ve onların bu konuya vakıf olmaları sağlanırsa, çözüm 

oluşma şansı çok yüksek olacaktır. Hele de, büyük bir insan 

topluluğunun bu işin çözülmesi için dua etmesi sağlanırsa, kesin 

çözüm bulunacaktır. Bu arada bu sorunu çözmeye çalışan bir bilim 

insanı veya grubunun harika bir çözüm bulması garanti altına 

alınmış olur,‖ diye düşünürken… 

—Selam baba, her zamanki gibi düşünceler arasında sörf 

yapıyorsun galiba. 

Oğlunun sorusuyla kendine geldi. Televizyon haberlerinin 

küresel ısınmadan bahsettiğini, kendine gelince anladı. Haberleri 
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dinlerken düşüncelere dalmıştı. ―Her zamanki halim,‖ diye 

düşündü.  

—Evet, ben üstbilinçaltının küresel ısınmaya bir çözüm 

getirebileceğini düşünürken haberlerin de o konuyla ilgili haber 

vermesi ilginç. Aslında önce haberleri duyup mu hayallere daldım, 

yoksa ben düşünürken haber tesadüf mü etti, bilmiyorum. 

—Bugünkü konumuzla ilgili mi? 

—Hayır, bu gün din kurucularını yani peygamberleri 

incelemek istiyorum. 

—İstersen çıkıp, yürürken konuşalım, ben evde sıkıldım. 

—Tamam, deyip yerinden kalktı. Sokağa çıktıklarında 

kapalı ama yağışsız bir hava olduğuna sevindi. Hem terlemeyecek, 

hem de üşümeyeceklerdi. 

—Başlayayım artık: Bütün din kurucuları ve belli bir öğ-

retisi ile cemaati olan herkes bana göre peygamberdir. Musa, İsa, 

Muhammed, Buddha, Konfüçyüs v.b. gibi, dünyaya yön veren, 

dünyayı yönlendiren insanlardan bahsediyorum. Bunlara İnkaların, 

Maya veya Azteklerin din kurucularını da dahil ediyorum. Bu 

insanlar zamanının tabularını yıkmak ve yeni bir yol oluşturmak 

için uğraşmışlardır. Bunlar tekâmül seviyeleri daha yüksek 

insanlardı. Bu insanlar dünyanın gelişmesini organize eden ruhlar 

tarafından organize edilmişlerdir. Bu ruhlar zamanı gelen bilgiyi 

insanlara peygamberler aracılığı ile iletmiştir. Yani Tanrı 

peygamberlerle birebir ilişkiye girmemiştir. Fakat aldıkları 

sezgilerin Tanrıdan geldiğine hükmetmiş olabilirler. Benim de 

aldığım bu sezgi, anlaşılmayacak ya da başka bir şeyle 

karıştırılacak gibi değildir. Bu sezgiden Einstein da yararlanmıştır. 

Einstein bilimde harikalar yaratırken Peygamberler din 

oluşturmuşlardır. Bu bilgiler günün koşullarına ve insanların 

anlama kapasitelerine göre aktarılmışlardır. Bu aktarımlardan da 

çeşitli dinler doğmuştur. 

Din oluşturan insanlar öğretilerini iki ana grupta yap-

mışlardır. Birinci kısım (Musa, İsa, Muhammed) dünya hayatını 

daha ön plana çıkaran ve mistizme az yer veren bir öğretidir. İkinci 
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kısım (Buddha) daha çok mistizmi ön plana çıkaran, dünya hayatını 

önemsemeyen bir yapıya bürünmüştür. 

—Bunun bir önemi var mı? 

—Elbette, tekâmül ile bu dinler direkt ilgilidir. İnsanların 

kurtuluşunun, yani tekâmüllerinin tamamlanabilmesi için 

maneviyattan çok maddiyata önem verilmesi gerekmektedir. 

Maneviyatla ilgilenen birey sadece kendisini kurtarır. Oysa 

maddiyata yönelim tüm insanları kurtarır. Tüm insanlığın kurtuluşu 

beyinlerini geliştirmelerine bağlıdır. O zaman tekâmül tamamlanıp 

Tanrıya dönülecektir. Bunu bilen peygamberler insanları 

maddiyata yöneltmişlerdir. Ayrıca maddiyata yönelimin zekâyı 

geliştirmek gibi avantajı da vardır. 

Doğu dinleri kurucuları ise direkt maneviyata önem 

vermiştir. Fakat insanlığın geleceği açısından, başarılı olması belki 

de çok daha fazla zaman alacak bir yöntemi tercih etmişlerdir. 

Çünkü insanları ikna edip eziyetli bir yoldan gitmelerini sağlamak 

mümkün değildir. Ayrıca herkes Budistler gibi yaşarsa gelişmenin 

ve üretimin durması tehlikesi var. Budizm kişileri kurtarmaya 

yönelik bir inanç sistemidir. Oysa bütün insanlığın nirvanaya 

ermesi gerekmektedir. Bunun için para kazanma hırsı insanların 

sürekli çalışmasını ve beyinlerini daha çok kullanmasını 

sağlayabilir. Bu çalışmalar sonucunda, tahminimce yakın bir 

gelecekte genlerimizle uğraşarak ya da başka bir şekilde daha zeki 

insanlar yaratmayı başaracağız. Daha zeki insan daha bilgili insan 

demektir. Bunlar birbirini tetikleyecek ve önümüzdeki binli yıllar 

içerisinde insan gelişimini, belki de tamamlayacaktır.  

—Budizm gibi dinler de mutlaka bir amaca hizmet et-

melidir. Yani onları öğreten kişiler, tekâmülü yüksek birileri değil 

miydi? Ya da üstün ruhlar onları yönlendirmedi mi? 

—Haklısın. Bence bu tür dinlerin oluşturulmasındaki amaç 

bazı ruhların daha hızlı tekâmül etme isteklerini karşılamaktır. 

Dünyada herkes aynı olmadığına göre, ruhlar da aynı olamazlar. 

Bazıları tekâmül işini diğerlerine göre daha hızlı yapar. Böylece o 

ruhlara dünyada seçebilecekleri bir beden ve yaşayış sunulmuş 
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olur. Öyle sanıyorum ki, her insan hayatlarından bir veya bir kaçını 

bu dinlere inanarak yaşamış olmalıdır. Çünkü insanın tekâmülünün 

artması o dinlerle daha kolay sağlanmış ama diğer dinlerin var 

olması da sağlanmıştır. Diğer dinlerin hâkimiyetindeki bölgelerde 

de bilimin gelişmesi sağlanmıştır. Böylece her din üzerine düşeni 

yerine getirmiş ve dünyayı bugünkü konumuna getirmişlerdir.  

Mistisizmle ilgilenilmeyen dinlerde, peygamberlerin ge-

tirdikleri kurallar bu dünyayla ilgilidir. Kişinin bu dünyada nasıl 

yaşaması gerektiğini düzenler. Bu dünya yaşamına karşılık, öteki 

dünyada cennet ve cehennemi önerir. Cennet ve cehennem dünya 

yaşamının düzeni için kullanılır. Dünyada insan haklarını garanti 

altına almaya çalışır. İnsanları kötülüklerden uzaklaştırmak için 

ibadeti salık verir. Manevi yönü çok azdır ve onu da bu dünyayı 

düzenlemek için kullanır. Bence peygamberler tekâmülde ve 

zekâda belli bir düzeye çıkmış insanların bilime yönelmeleri için 

bir sistem oluşturmuşlardır. Oluşturdukları dinin bir müddet sonra 

insanları tatmin etmeyeceğini ve başka arayışlara gireceklerini 

biliyorlardı, bunun için özgür insanlar çoğaldığında dünya düzenini 

kontrol altına alacaklarını düşünmüş olabilirler.  

Bütün din kurucuları başarılı olmaları için çevrelerinde 

kendilerine yardımcı olacak ruhlarla beraber dünyaya gelmişlerdir. 

Yoksa tek başlarına başarılı olmaları mümkün değildir. Havarileri 

Hz İsa‘nın; Hz. Hatice, Hz. Bilal, Hz. Ömer, Hz. Hamza, Hz. Ali 

v.b. gibi insanlar da Hz. Muhammed peygamberin yardımcıları idi. 

Onlar yapmaları gerekenleri içlerinde hissetmişlerdir. Yani, biri 

mevcut düzenin tersine bir şeyler söylüyor ve birileri hemen kabul 

ediyorsa, bu bana danışıklı dövüş gibi geliyor. Çünkü insanoğlu 

yapısı gereği değişikliklere karşı koyar. Kabul etmez. Türkiye‘de, 

güneydoğuda töre cinayetlerini veya ağalık sistemini niye 

kaldıramıyoruz? İnsanların geleneklerinden vazgeçmemeleri 

yıllarca o geleneklerin varlıklarını korumasını sağlar. Söylenenlerin 

daha akılcı olması hemen kabul edileceğini düşündürmesin. Çünkü 

böyle şeylerin kabulünün akılla ilgisi yok. Öyle olsa 

güneydoğudaki kan davaları ve töre cinayetlerinin bitmesi 
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gerekirdi. Ya da başörtüsünün bir kadının nefsini koruduğuna 

inanılmazdı.  

Peygamberler de insan oldukları için, mesajlarında insan 

zaafının kırıntıları mevcuttur. Bazı söyledikleri ideal olmayabilir. 

Bunun sebebi, zamanlarındaki insanlara olayları anlatabilme 

zorluğu ve kendi insanca istekleridir. Peygamberleri, çok doğru ve 

zamanının ötesinde insanlar olarak düşünüyorum. Ancak 

zamanının bilgileri ile yetişmişlerdir. Binlerce yıl geçtikten sonra 

bazı söyledikleri bize hoş görünmeyebilir. Onun için de bazı 

bilgiler bilimle çelişiyor olabilir. Yüksek tekâmüllü birinin vermesi 

gerekeni, zamanının bilgileriyle yoğurup, insanlara yol göstermeye 

çalışmışlardır. Asıl söylemek istedikleri, ne yazık ki, anla-

şılamamıştır. 

—O zaman farklı dine inanan bunca insan arasında bir fark 

yok. Yani onca kavga ve savaşlar gereksiz miydi? 

—Elbette aralarında bir fark yok. Aralarındaki inanç 

farklılıklarının insanın gelişimi açısından ne önemi var? Sonuçta 

hepsi insanları ufak tefek farklılıklarla aynı yere yönlendirmiyor 

mu? Onları önemli yapan kişilerin kendileridir. Yani kişi kendi 

inancını diğerlerinin inancından daha üstün görmek ister.  

Her din, kurucusu tarafından ana plan gereği oluşturul-

muştur. Ana planın ne olduğunu daha sonra anlayacaksın ve çok da 

şaşıracağına eminim. Ana planın gerçekleşmesi için insanların 

tekâmülleri ve zekâlarının artması gerekmektedir. Bunun için 

dinler insanları bir miktar bilime yöneltmiş, sonra bilimden 

uzaklaştırmıştır. Yapılmak istenen tam da budur. Bu sürecin 

sonunda bilim şaha kalkmış ve insanlığa yol göstermiştir. Bu gözle 

bakıldığında her din amaçlarını yerine getirmiştir ve getirmeye de 

devam ediyor.  

Bu dinlerin en önemli amaçlarından biri de, tekâmülde 

düşük seviyede olan insanların manevi yönden rahatlamasını 

sağlamaktır. Kendine inanan kişiyi sapıtmaktan veya sapkınlıktan 

alıkoymaktır. Tekâmül seviyelerini yükseltmektir. Kişilerin körü 

körüne inanmaları, tapınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Eğer Tanrının 
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olmadığını tam olarak ispatlasanız, hiçbir şüphe kalmasa bile, bir 

kısım insanları ikna edemezsiniz. Ya da uzaydan uzay gemisi ile 

gelseler ve bizlere ―Bütün peygamberleriniz bizim tarafımızdan 

gönderildi, aslında Tanrı diye bir şey yok,‖ dense, kaç kişi inanır 

sanıyorsun? Yani bunun yaşanması gereken bir süreç olduğunu 

düşün. Önüne geçilmesi veya engellenmeye çalışılması doğru 

değil, ayrıca da mümkün değildir. Bu sürecin yaşanması acemi ruh-

ların olgunlaşmaları için zaruridir. Önümüzdeki dönemde artık yeni 

bir süreç yaşanması gerekmektedir.  

—Yani acemi ruhlar artık bitti mi? 

—Tamamen bitmiş olmayabilirler ama çok azaldıkları 

görülüyor. Bunu eskiden çok fazla cin, peri, hayalet gibi olayların 

gözükmesi, günümüzde ise bu olayların azalmasına bağlıyorum.  

—Yani o olayları onlar mı yapıyordu? Onlar boş inanç 

değil mi? 

—Öte dünyanın evrenimizin içinde ve çok küçük atom altı 

parçalardan oluştuğunu söylemiştim. Çeşitli kaynaklarda olan ruh 

görüntülerini incelediğimizde belli belirsiz bir siluet halinde 

olduklarını görürüz. Eğer bir ruh, atom altı parçacıkları, ışığı 

yansıtacak kadar ya da en azından yönünü değiştirecek kadar 

yoğunlaştırmayı başarırsa, bize bir siluet görüntüsü gösterebilir. 

Onu bile başarabilmeleri büyük bir uğraş verdiklerini gösterir. 

Anlamlı ses çıkarmalarının daha da zor olduğunu tahmin edersin. 

Çünkü molekülleri titreştirmeleri gerekir. Yani atom altı parçacığı 

hem yoğunlaştıracak, hem de onu titreştirmesi gerekecek. Onun 

için bize ulaşmaları çok zordur. Fakat acemi ruhlar en basit olan 

dünya yaşamından kopmak istemezler. Çünkü basit olduğu için en 

anlaşılır yaşam, dünyadır. Hatta bazıları öldüğünü bile 

anlamayabilir. İşte bu tür ruhlar, bilinçli ya da bilinçsiz, dünyaya 

dönmeye çalışır. Bu durum bahsettiğim cin peri hikâyelerini 

oluşturmuştur. Acemi ruhların bol olduğu eski dönemlerde daha 

çok görülürdü. Günümüzde ise böyle şeylere inanan toplumlarda 

varlığını sürdürmeye devam eder. Çünkü ruhun dünya ile iletişime 

girebilmesi için mutlaka insanın ona inanması ve onay vermesi 
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gerekir. Böyle şeylere inanmayan toplumlarda ruhların 

yapabilecekleri hiç bir şey yoktur. Bu durum bizim ruh dünyası ile 

iletişime girebileceğimizi de gösterir. Fakat bunun için bizim 

bilerek onlara kolaylık sağlamamız gerekir. Bunu yapabilmek için 

de bence en kolay yol, kayıt cihazlarıdır. Kayıt cihazları 

elektronlarla çalıştıkları için, onlara etki edip bize haber 

ulaştırmaları daha kolay olabilir. Eğer kuantum bilgisayarını 

yapabilirsek sanırım onlara çok daha kolay kontrol edebilecekleri 

bir sistem verebiliriz. Teknolojimizi bu yöne doğru yöneltirsek, öte 

dünya ile sorunsuz bir şekilde irtibat kurabileceğimizi 

düşünüyorum. Elbette düşük seviyedeki ruhların bizlere pek katkısı 

olmaz. Önemli olan üst seviyedeki ruhlarla iletişim kurabilmek, 

bilmem onlar bizimle iletişim kurmayı kabul ederler mi? 

Dünyada hem acemi hem de daha üst seviyedeki ruhlar 

bedenleşmektedir. Düşük seviyedekiler için yapacak çok bir şey 

yok bir müddet daha mevcut düzenleri içinde devam edecekler ama 

bir kademe aşmış ruhların dünya için yapması gereken çok şeyler 

var. 

—Onlar neler yapılabilir ki? 

—İlk olarak insanların, dinlerin boyunduruğundan 

kurtulmaları gerekir. Mevcut dünya düzeninin değişmesi 

gerekmektedir. Dünyanın kaynaklarının doğru yöne yön-

lendirilmesi gerekir. Silahlanmaya harcanan bunca kaynağın 

olması insanlık için çok büyük bir ayıptır. Silahlanmaya ayrılan 

kaynakları insanlığın refahına yönlendirmemiz gerekir. Bilimde 

seferberlik ilan edilmesi gerekir. Dünyada çözülmesi gereken o 

kadar sorun var ki! Fosil yakıtlarla dünya ölüme doğru gitmektedir. 

Bu konunun çözülmesi için dünyanın seferber olması 

gerekmektedir. Eğer dünyaya ucuz, temiz ve bol bir enerji 

sunulursa tüm sorunlar çözülebilir. 

—Bunlar çok güzel hayaller inşallah gerçekleşirler. Ama 

bol enerji sorunları nasıl çözecek? 

—Dünyada oluşan savaşların sebeplerini incelersek, genel 

olarak: 
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1-Dünyayı yönetme isteği. 

2-Bol ve sınırsız güç isteği. 

3-Bol ve sınırsız servet isteğini, ön planda görürüz. 

Bu sebeplerin hepsi tekâmülde alt seviyedeki insan istek-

leridir. Yani Mevlana‘nın eline dünyanın en büyük ordusunu 

versen, kendi çıkarı için nereyi işgal edeceğini düşünebilirsin? 

Acaba Mevlana, Hitler gibi dünyanın tek hâkimi olmayı ister mi? 

Ya da ―dünyanın en zengin insanı‖ unvanı ile ilgilenir mi? Elbette 

Mevlana imkânlarının çok olmasını istemiştir ama başkalarına daha 

çok yardım edebilmek için istemiştir. 

Sorunsuz ve ucuz bir enerji kaynağımız olur da insanların 

yaşadıkları yerlerde ona ulaşmalarını sağlarsak, kendi yağlarıyla 

kavrulmalarını, yani başkalarına ihtiyacı duymadan geçinmelerini 

sağlamış oluruz. Böylece başka yerlere göç etmek ve onların 

kaynaklarından yararlanmak istemeyeceklerdir. Bu arada üst 

seviyedeki insanlar dünyayı daha adil ve yaşanılır kılacaklardır.  

Bu dünya düzenini tartışmak başlı başına bir konudur. 

Değişmesi gerektiği açıktır ama bu kadar değinmek yeterli... 

İstersen başka zaman tartışırız. Biz konumuza dönelim. 

—Bana göre birçok din ilk kurulduklarından çok farklılaş-

mıştır, bu o dinin amacından sapmasına vesile olmadı mı? 

—Dinler sadece kurucuları tarafından şekillenmemiştir. 

Daha sonra o dinde söz sahibi olan insanlar, eksik buldukları 

yerlerde düzeltmeler yapmışlardır. Hıristiyanlıkta Havariler ve 

Papalar dine bugünkü şeklini vermişlerdir. Onlar da üst seviyede 

ruh olduğundan veya üst seviyedeki ruhlar tarafından 

yönlendirildiklerinden, yapılanlar plana uydurulmuştur. Onun için 

yanlış yöne sapılmasına müsaade edilmemiş olur. Yanlış yöne 

sapılma durumunda hemen müdahale edilmiştir. Ayrıca, din 

kurucuları kendilerinden önceki dinlerden yararlanmışlardır. 

Onların insanlara sunduğu ve insanlar tarafından kabul görmüş 

inanışlar, kopyalanmış veya biraz değiştirilmiştir. Bunlar hep bir 

plan gereği olmuştur. Yani ana planın ara detaylarıdır. 
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Ayrıca toplumların gelenek ve görenekleri, dini kuralları 

farklı algılamalarını sağlamıştır. Onun için aynı dinde farklı farklı 

inanışlar doğmuştur. Müslümanlıkta, Alevilerin dini inanışları 

kendilerine göre yorumlamaları farklı bir inanış şekli 

oluşturmuştur. Bu durumların sakıncalı olduğu düşünülseydi 

müdahale edilirdi. Müdahale edilmemişse bir sakınca yok 

demektir. Onun için kimse başkasını dini inancı veya 

inançsızlığından dolayı yargılayamaz, küçümseyemez, hatta ima 

bile edemez. İnsan haklarını çiğnemiş olur.  

—Yani kişileri değerlendirirken dini inancına bakma-

malıyız? 

—Elbette. Bireylerin veya toplumların dinlerinin ne olduğu 

hiç önemli değildir. Önemli olan nasıl bir insan olunduğudur. Yani 

sizin Hıristiyan, Müslüman ya da Budist olmanızın ne önemi var? 

Dininiz sizinle Tanrınız arasında köprüdür. Başkalarının oraya 

müdahil olması gerekmez. Siz de başkasınınkine müdahil 

olmamalısınız.  

Ruhunuzun tekâmülünün yükselmesi tüm yaşamınızda 

yaptıklarınıza ve düşüncelerinize bağlıdır. Nasıl yaşadığınız ve 

neler düşündüğünüz sizi etkiler. Vicdanınızın temiz olması ve onun 

onayladığı bir yaşamı seçmeniz önemlidir. Bağlı olduğunuz dinin 

kurallarını uygulamak istemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Ateist 

olsanız da hiç fark etmez. Tek kıstası evrensel kurallara, toplumun 

ve kendinizin vicdanına ters düşmemenizdir. 

—Eğer insan hakları ile dini kurallar arasında çelişki varsa 

ne olacak? 

—Günümüzde birçok dinde böyle şeyler vardır ama 

görmezden gelinirler. Tamamen devreden çıkarılmaları gerekir. 

Onlar günün şartlarının getirdiği bir olgu idi, artık kaldırılmaları 

gerekir. Her kuralı akıl süzgecinden geçirip öyle uygulamak 

gerekir.  

Bir din mensubunun ibadet etmesi ya da etmemesi onun 

vicdani meselesidir. Eğer ibadet etmemekten dolayı içinde bir 

sıkıntı oluşuyorsa, o kişi ibadet etmelidir. Demek ki, vicdanı 
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inandığı değerin o olduğuna hükmetmiştir. Burada onu sınırlayan 

bir şey yoktur. İbadet etmesi tamamen kendisi içindir. Tanrının bu 

işte hiçbir çıkarı yoktur. İbadet etmedi diye Tanrı değerinden hiç 

bir şey kaybetmez. Bu bütün dinlerdeki kişiler için geçerlidir. 

Buradaki önemli olan, bir başkasının ibadetine ve hayatına 

karışılmaması gerektiğidir. 

—Dinler sadece ibadet konusunu işlemiyor ki! İnsanlara 

nasıl yaşamaları gerektiğini de emrediyor. 

—Doğru, mevcut dinlerin dünyayı veya en azından kendi 

mensuplarını yönetmesi söz konusudur. Yani dünya yaşamı ile 

ilgili hükümleri de vardır. Bu hükümler zamana bağlı olduğundan, 

uygulayıp uygulamamak toplumlara bağlıdır. Zamana bağlı 

hükümlerin değişmesi daha uygundur. Onların yerine zamana uyan 

hükümler koymak gerekir. Fakat genelde öyle olmadığından, dinler 

ilk zamanlarında medeniyetlere öncülük ederken, sonradan geri 

kalmışlığı temsil eder oluyor. 

İnsanlık sürekli ileri doğru gitmektedir. Bu Tanrının evreni 

yaratırken öngördüğü bir şeydi. İnsanlığın ileri doğru gitmesi 

bireyin daha çok bilinçlenmesini sağlayacaktır. Bilinçlenen insan 

ilerlemeye katkıda bulunacaktır. Böylece dünya üzerindeki 

kötülükler azalacaktır.  

—Dünyadaki dinleri hem gelişmenin önünde engel gö-

rüyorsunuz, hem de yaşanması gerektiğini söylüyorsunuz. Tezat 

gibi gözüküyor. 

—Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu insanlığın gelişimiyle 

ilgili bir durum. Tekâmülde daha düşük olanlar için din, olması 

gereken bir şeydir. Tekâmülü belli bir düzeyin üzerine çıkan 

insansa dine ihtiyaç hissetmez ve sorgulamaya başlar. Sesini 

çıkarmasa da içinden yargılar. Daha önce televizyonlarda bu konu 

ile ilgili olarak Mevlana‘nın bir sözü için yaygaralar koparılmıştı. 

Mevlana‘nın ―Tekâmülde belli bir seviyenin üstüne çıkan 

insanların ibadet etmelerine gerek yoktur,‖ demesi de ondandır. Bu 

bilgilere vakıf olamayan insanlar ise ibadeti dinin olmazsa 

olmazlarından görüp, yaygarayı basmışlardı.  
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Eğer benim bu savunduklarımı 100 yıl önce savunacak biri 

olsaydı, kesinlikle bir insanı bile ikna edemezdi. Bu düşüncelerin 

kabulü bilimin ve insanın gelişimiyle olabilir ancak. Yani 

Einstein‘ın teorileri, oluşturulmamış ve sonuçları dünya tarafından 

özümsenmemiş bir ortamda, söz konusu bile edilemezlerdi. Yani 

gördüğün gibi her şey plan gereği tıkır tıkır işliyor. 

Günümüzde insanlığı ileri götüren, onu yücelten, batı 

medeniyetidir. Batı, dini günlük yaşamdan soyutlamıştır. Din ve 

din adamları sosyal hayatın küçük bir kesimine karışmakta, 

böylece birey serbest kalmaktadır. Bu duruma batı kolay 

gelmemiştir. Büyük mücadeleler verilmiştir. Kilise saltanatından 

vazgeçmediği için çok kan dökülmüştür. Ama sonuçta bağnaz 

dinden uzaklaşan batı, maddiyata yönelmiş ve başarılı olmuştur. Bu 

gün Müslümanlık aynı durumdadır. Müslümanlar bağnaz din 

adamlarının boyunduruğu altında ezilmektedir. Şeriatla yönetilen 

devletler, dini kullanarak insanları yönetmektedirler. Tabii ki ideal 

bir din yönetimi olmadığı için, medeniyet de geri kalınmıştır. Dini 

kullanan bazı devletlerde, özellikle insanların daha da geri 

kalmaları için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Basın ve eğitim 

sistemi, insanların uyanıp bir şeyler istemesini engelleyecek şekilde 

düzenlenmiştir. ―Allah öyle istiyor,‖ ana fikri ile, insanların 

kayıtsız şartsız yöneticilerin emrinde kalmaları sağlanmaktadır. 

Sorgulama yapanların hemen icabına bakılmaktadır. Dini merkezli 

yönetilen birçok ülkede kitap satışlarının sansüre tabi olduğunu ve 

devletin onaylamadığı hiçbir yayına müsaade edilmediğini 

öğrendiğimde çok üzüldüm. İnsanları bu yayınların dinlerinden 

edeceği gerekçesi kullanılarak, köle zihniyetli bir toplum 

yaratılmıştır.  

Orta ve doğu Asya‘da din çok daha farklı konumdadır. 

Daha önce de değindim ama vurgulamam gerekiyor. Orada din 

maddeden çok maneviyatla ilgilenir. Hindistan, Nepal gibi 

ülkelerde mistisizmle ilgilenen çok fazla insan var. Dünya ile 

ilgilenmezler. Onlar için bir lokma yiyecek yeterlidir. Onu da bir 

parça pirinç olarak her gün çıkıp birilerinden alırlar. Son günlerde 
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yönetimlere karşı bazı yerlerde öncülük yapıp, insanların 

özgürleşmesi için uğraş verilmektedir ama gerçek anlamda 

kurtuluşa giden yoldan çok uzak hareketlerdir. İnsanların nirvanaya 

ulaşması iyidir ama bu sadece o yolu tercih edenlerin işine yarar. 

Geri kalan insanlar için değişen bir durum olmaz. Tek tek ruhların 

tekâmülleri insanlığı kurtaramaz. İnsanlığı kurtarmak tüm 

insanların tekâmülleri ile olur. Onu sağlamak da beyin kullanma 

kapasitesini yükselterek mümkün olacaktır. Ruhumuzu 

yüceltmeliyiz ama daha önemlisi bilimi geliştirmeliyiz. Tüm 

insanlığın tekâmülü için insan, beynini çok daha verimli 

kullanabilmeli. O zaman yeterli olgunluğa erişebilir. Beyninin tüm 

özelliklerini kullanabilen bir insan, bize göre Tanrı özellikleri 

taşıyor demektir. Bunun oluşabilmesi için bilim süratle gelişmeli. 

İnsan daha çok şey öğrenmeli. Öğrendikçe beyni gelişecek. Beyni 

geliştikçe daha çok şey öğrenecek. Belki binli yıllar sonraki bir 

insan bize Tanrı gibi gözükebilir. Bu süreç tamamlandığında 

insanın da tekâmülü büyük atılımlar yapacaktır. Aslında o dinler 

maneviyata önem vererek insanın manevi yönden gelişmesine katkı 

yaparak. Her iki yönünün de paralel gelişmesine etki etmiştir. 

—Daha önce bazı ruhlara daha hızlı tekâmül imkânı 

sağladıklarından bahsetmiştin? 

—Elbette, o fikrimden vazgeçmedim ki. Ben insanlığın 

kurtuluşunun olduğu yönü vurguluyorum. Elbette her insanın 

tekâmül etme hızı aynı değildir. Belki yavaş tekâmül eden ruhları 

hızlandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Yani ana planın 

uygulanabilmesi için ara detaylar gereği oluşturulmuş bir 

çözümdür. Belki insanlar bazı hayatlarını o dinlerde geçirerek tam 

olarak gelişebilmektedirler. 

Ben burada tüm dinleri ayrı ayrı incelemek istemiyorum. 

Ana yapı olarak iki gruba ayırıp, yapılmaya çalışılanı özetledim. 

Her din kurucusu kendi özel şartlarını değerlendirmiş ve ona göre 

bir din oluşmuştur. Dini kuralların farklı farklı olması önemli 

değildir. İnançların farklı olması da önemli değildir. Amaç, düşük 

seviyedeki ruhların kapasitelerine göre bir çözüm oluşturmak. 
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Bunun için birçok yol vardır. İnsanlık geliştikçe, yani ruhların 

tekâmül seviyeleri yükseldikçe bu dinler insanlara cevap 

verememektedir. Öyle de olması gerekmektedir. Onun için her 

dönemi kapsayacak bir din oluşturmak mümkün değildir. Ayrıca da 

öyle bir din oluşturmaya çalışılmamıştır. Zamanı geldiğinde akıl 

dini dışlayabilmelidir. 

—Bu süreç küresel ısınma gibi insanlığın geleceğini etki-

leyen etmenlerle kesilebilir mi? 

—Müsaade edersen soruyu değiştireyim. İnsanlık herhangi 

bir şekilde yok olabilir mi? diye sormuş ol.  

Elbette yok olabilir. Tanrının planları gereği ruhlarımız 

tekâmüllerini tamamlayacaklardır ama bu dünya gezegeninde 

olmak zorunda değildir. Belki başka gezegende veya yine dünyada 

yeniden oluşacak canlılarla olabilir. Çünkü zaman olarak evrenin 

yıkılışına kadar zamanımız var. Evrenin yıkılışına kadar dünyada 

yeniden maymun oluşup, insana dönüşebilir. Veya evrende başka 

bir gezegende aynı şeyleri yaşayabiliriz. Bu nedenle dünyamızın 

devam etmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Yani bu 

dünyanın yok olmayacağını Tanrı garantilemiyor. Başımızın 

çaresine bakabilmeli, küresel ısınma gibi bir durumun üstesinden 

gelebilmeliyiz. Eğer insanlar el ele verirse bu sorunu aşabilirler. 

Tarihimizde iki büyük göktaşı dünyamıza çarpmış ve dünyadaki 

canlılarda büyük yok oluşa sebep olmuştur. Biri 250 milyon yıl 

önce permiyen-triasik yok oluş döneminde Antarktika‘ya çarpan 

bir göktaşıdır, çok büyük canlı yok oluşuna sebep olmuştur. Öteki 

65 milyon yıl önce Meksika körfezine düşen daha küçük 

göktaşıdır, dinozorların yok olmasına sebep olmuştur. (Bilim 

Teknik Dergisi, Temmuz 2006 ―Katil Göktaşının Buz Altındaki 

İzleri‖) Bundan sonra olmamasını ne engelleyecektir? Yalnız bu 

göktaşları da ana planlar içinde olmuş olabilirler çünkü o 

göktaşlarının dünyada yaptığı değişiklikler dünyayı bu duruma 

getirmiştir. Bu durumun isteyerek yapıldığına dair bir verim yok, 

sadece mantıken sonuç çıkarmaya çalışıyorum. 
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—Hep vurguluyorsun, ―Din kurucularının asıl anlatmak 

istedikleri anlaşılamamıştır,‖ diye, anlaşılabilir bir örnek verebilir 

misin? 

—Aslında bu gözle bakıp dinleri incelersen, birçok şeyi 

görebilirsin. Bu konuda bir fikir vermesi açısından Ergun 

Candan‘ın ‗Gizli Sırlar Öğretisi‘ adlı kitabı okumalısın. Bu konuyu 

çok fazla incelemedim ama bir beyin jimnastiği olması açısından 

Âdem‘le Havva‘nın hikâyesine farklı bir gözle bakarak yeni bir 

bakış açısı getireyim. 

Zaman genişlemesinin olmadığı bir yerde Tanrı kendindeki 

zayıf unsurları güçlendirmek için bir plan yapar. Bu plana göre bir 

madde dünyası gerekmektedir. Bu madde dünyası için Tanrının 

enerjisinden bir miktarı (Büyük Patlama) patlatılarak evren 

oluşturuldu. Plan gereği patlamanın içine ilk şartlar yerleştirildi. Bu 

şartlara göre evrende galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve bu 

gezegenlerde biyolojik yaşam oluşmalıydı. Plan tıkır tıkır işledi ve 

dünya diye bir gezegende hayvana kadar canlılar oluştu. (Âdem 

topraktan yaratıldı yani dünyadaki canlılar, dolayısıyla insan da, 

dünyada bulunan materyallerden yani elementlerden oluşturuldu.) 

Aynı zamanda bu canlıya ruhun üflenmesi gerekiyordu. Maymun o 

seviyeye eriştiğinde ilk ruh onunla birleşti. (Ruh cennetten 

kovuldu.) Âdem oluştu, ilk dişi Havva da kızlarından biri (bel 

kemiğinden yani dölünden) olabilir. Böylece dünyayı Âdem‘le 

Havva‘nın çocukları doldurdu. Çünkü ruh, hayvana aklı, yani 

bilinçli olmayı, düşünceyi kazandırdı. Ruha kavuşan maymun elde 

ettiği öğrenme becerisiyle evrimde çok fazla avantaj sağlayarak 

bugünkü insana ulaşan yolu izlemiştir. Bu avantajlar onu diğer 

maymunlardan ayırmış, evrim yolunu değiştirmiştir. Ona ellerini 

çok daha iyi kullanabilme avantajını kazandırmıştır. Daha önce yüz 

binlerle bahsedilen evrim süreci, ruh sayesinde binli yıllara 

inmiştir.  

Ayrıca bu gözle bakıldığında insanın oluşumu konusunda 

hem Darwin hem de dinlerin doğru söylediği anlaşılır. Darwin 

insanı beden olarak incelediğinden, maymundan geldiğimizi söyler. 
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Dinlerse insana ruhla beraber baktıkları için, Tanrının bir parçası 

olduğunu, ruhun bedene üflendiğini söylerler ve insanın 

başlangıcını oraya kadar götürürler. Ondan önceki maymunla 

ilgilenmez, haklı olarak, ruhu olmayan maymunu insan olarak 

kabul etmez. Âdem‘in topraktan yaratıldığını söylediklerinde 

aslında maymunu kastediyorlar ama bizler onu öyle anlamak 

istemiyoruz. Mantıkla düşündüğümüzde, Âdem‘in yaratılma süreci 

ile içine ruh üflenmesi süreci ayrı süreçlerdir ve aralarında uzun 

yıllar olmasının bir sakıncası yoktur.  

Mevcut dini anlatımlarda, Âdem‘le Havva hikâyesinde, 

sanki insan bedeni öteki dünyada oluşturulmuş gibi aktarılmıştır. 

Cennette Âdem‘le Havva yılan veya şeytan tarafından 

kandırılmışlar ve elmayı yemişlerdir. Öteki dünyada maddenin, 

yani atomun olamayacağı hiç düşünülmemektedir. Böylece insan, 

maddesel yapı paralelinde düşünmesi sağlanarak, maneviyattan 

uzaklaştırılmıştır. Oysa buradaki hikâyenin harika şeyler anlattığı, 

ancak görmek isteyenler tarafından görülmektedir. Tanrının 

emirlerine karşı gelme işlemlerini yaptıran şeytan veya yılan, kısmi 

iradeyi temsil etmektedir. Yasağın çiğnenmesi, kısmi özgür 

iradenin kullanılmaya başlanması demektir. Yani bir robot veya 

melek olmadıklarını vurgulamak içindir. Âdem‘le Havva‘nın elma 

yemesi ve dışkılaması, ayrıca hayalarını fark etmeleri, dünya 

hayatlarını yani bedenleşmelerini temsil etmektedir. Ruha özgü 

olmayan bu uygulamalar ancak dünyamızda olabilir. Bu 

davranışlar zaten binlerce yıldır maymunlar tarafından 

yapılmaktaydı. İçine girdiği maymun bedeni dolayısıyla aynı 

özellikleri ruh da kazanmıştır. Sanırım maymunun elma sevmesi ile 

cennette elma ağacı olması bir tesadüf değildir. Ayrıca Âdem‘le 

Havva‘nın ayrı ayrı yerlere atılması, zamanın genişlemesi 

dolayısıyla madde dünyasında oluşturulan uzaklık kavramına atıfta 

bulunmaktadır. 

Elmayı yemeden önce cennette sorunsuz yaşandığı ile 

tekâmülün olmadığı anlatılmaktadır. Elma yeme işlemi hem dünya 

hayatını, hem de tekâmülün başlayabilmesi için kısmi özgür iradeyi 
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temsil etmektedir. ―Elma yenmeseydi insanoğlu cennetten 

kovulmayacaktı,‖ gibi bir durum kesinlikle yoktur.  

Bu hikâyeye inandığımız zaman Tanrının mutlak olma-

dığını peşinen kabul etmemiz gerekir. 

—Dinlerin Tanrı işi olmadığı zaten evrensel olmama-

larından anlaşılmaktadır. Aslında dünyada tek bir dinin, insanlığın 

var oluşundan beri sürmesi gerekmez miydi? 

—Eğer Tanrı böyle bir yolu tercih etseydi, senin dediğin 

gibi olmalıydı. Mevcut dinler her ne kadar tekâmülü yüksek 

insanlar tarafından iletilseler de, herkesi kapsamazlar. Bölge-

seldirler. Yaşamalarını da insanların ―inanmak‖ isteklerinin var 

oluşuna borçludurlar. Tolstoy bile tüm zenginlik ve bilgisine karşın 

Tanrıyı arayıp durmuştur. 

—O zaman insan daha önce dediğin kadar bile özgür değil. 

Yani onlar hep birileri tarafından güdülüp durmaktadırlar. Ya bir 

din ve mensupları veya yerel yöneticiler tarafından 

yönetilmektedirler. 

—Doğru, tarih boyunca insanlık hep birileri tarafından 

yönetilmiştir. Bu konuda dinler çok belirleyici olmuştur. Onun için 

Nietzsche‘ye göre ―din‖ insanın özgür iradesini yok ederek onu 

―sürü insan‖ haline getirmeye yarayan bir mekanizmadır. Marks‘a 

göre de afyondur. Kendi bakış açılarına göre doğrudur ama ben 

insanlığın geçmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyorum. 

Yani şu ana kadar izlediğimiz yol böyle yaşanması gerektiğinden 

yaşanmıştır. Kaderci bir bakış açısı ama zaten dünyanın gidişatının 

insanın elinde olmadığını düşünüyorum. Yani özgür irademizle 

ateizmi seçtiğimizi düşünebiliriz. Mevcut kurallara karşı çıkarak 

isyan edebiliriz. Fakat bunu özgür irademizden çok, 

tekâmülümüzün seviyesi o konulara vakıf olmamızı sağladığından 

yapabiliriz. Çünkü bir insanı ateist yapan fikirler, bir başkasının 

dinine daha çok yapışmasını sağlayabilir. Yani insan tekâmül 

seviyesindeki ortamında ve onun kuralları içinde özgürdür. 

Örneklemek gerekirse: Okumayı ve düşünmeyi seven insan 

kaderini değiştirebilir. Fakat okumayı kimler sever? Tekâmülde o 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 184 

seviyede olan insan okumayı sever. O seviyeye gelmeyen insanı 

okumaya yöneltmek imkânsıza yakındır. Okumayı seven insan her 

türlü kitabı okur mu? Hayır. İnsanın ilgi alanına girmeyen bir kitabı 

okuması zordur. Peki, ―Özgürlük bunun neresinde?‖ diye sormak 

gerekmiyor mu? Yani kişinin okuyabileceği kitap sayısı bile sınırlı. 

Bu sayılı kitap içinden istediğini okuyabilir. İşte özgürlüğünün 

sınırı... Kişi teorik olarak her türlü kitabı alıp okuma özgürlüğüne 

sahiptir. O özgürlüğe sahip olmak demek, o eylemi yaptığı 

anlamına gelmiyor. Özgür ama yapamıyor. Kendi kitaplığımdan 

biliyorum. Okumak için alıp da 10 yapraktan fazla okuyamadığım 

kitaplarım var. Okumam gerektiğini düşünüyorum ama 

okuyamıyorum. Canım sıkılıyor ve hemen uykum geliyor. 

Okumaya çalıştığım zamanlarda da aklım hemen başka konulara 

kayıyor ve ne okuduğumu anlamıyorum. Peki, benim o kitabı 

okuma özgürlüğüm var mı? Okumak istediğim halde okuyamadım. 

Özgürlüğüm var ama kullanamadım. 

—Din kurucuları cennet ve cehennem kavramlarını niye 

tercih etmişler? 

—Doğu ve batı dinleri arasındaki en büyük inanç farkı, 

yeniden doğuş inancıdır demiştik. Bazı din kurucuları mistisizmi, 

bazısı maddesel yönü öne çıkararak inanç sistemi oluşturmuşlardır. 

Diğer farklılıklar çok önemli değildir. Doğu dinlerini tanımlarken; 

bazı ruhlara daha hızlı tekâmül imkânı sunması için olabilir, 

demiştim. Yeniden doğuş inancı mistisizmi öne çıkarmaktadır. 

Mistisizm ise dünyadan çok öte dünyayı öne çıkardığından, bilime 

ters etki oluşturmaktadır. Çünkü mistisizm bu dünya yaşamını 

önemli tutmaz, onun için bu dünya için uğraşı gereksiz görür. Oysa 

bilim ancak bu dünya ile ilgilenenler tarafından geliştirilebilir. Bu 

durumun farkında olan Musa, İsa ve Muhammed peygamberler 

gibi din kurucuları, insanları mistisizmden uzaklaştırmak için 

yeniden doğuş inancını dinlerden uzaklaştırdılar ama anlayanlar 

için yine de varlığını satır aralarına gizlemişlerdir.  
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O zaman bir sorunla karşılaştılar. Adaleti nasıl teşkil ede-

ceklerdi? İşte cennet ve cehennem kavramları böyle oluşmuştur. 

Yoksa kurdukları sistemin bir ayağı topal kalmaktadır. 

İnsanların niye dünya hayatına yönlendirildiklerini anlamak 

için bilimin ne zaman geliştiğine bakmak lazım. Bilim ateist 

olduktan sonra hızla gelişme göstermiştir. Din boyunduruğundaki 

bilim insanları, çeşitli cezalara çarptırılmışlar, hatta büyücülük, 

cadılık gibi şeylerle suçlanmışlardır. Cahil insanı direkt olarak 

bilime yönlendirmek mümkün değildir. İnsanlardaki bir şeye 

tapınma isteğini kullanan peygamberler, insanları yavaş yavaş 

dünya yaşamına yönlendirmişlerdir. Bu arada insanoğlu evrimsel 

olarak da gelişmeye devam etmiştir. Zamanı geldiğinde de bilim, 

kendisini dinin boyunduruğundan kurtararak gelişimine 

başlamıştır. Zaten akıllı insanın dinin boyunduruğundan kurtulması 

için dinin kurallarında onun kafasını kurcalayan birçok şey 

oluşturulmuştur. Din kurucuları zamanı geldiğinde dinlerdeki akıl 

dışılıkları birilerinin kabul etmeyeceğini bilmektedirler. Böylece 

bilim kendini dinin boyunduruğundan kurtarmıştır. İnsanları hem 

mistisizmden uzaklaştırıp, hem de öldüklerinde bir şekilde öte 

dünyaya uyum sağlayacakları bir sistem oluşturmaya 

çalışmışlardır. 

—Daha öncede söylemiştin, rekabet için böyle adil ol-

mayan bir dünya yaratılmak zorunda kalındı ama insanlar bu kadar 

kötü olmak zorunda mı? Tarih boyunca hep birileri ezilip 

durmuştur. Günümüzde de değişen çok bir şey yok. Gücü elinde 

bulunduran istediğini yapmayı kendinde hak görüyor. Rusya 

Afganistan‘a girerek onların yıllardır insanlık dışı bir yaşayış 

içinde kalmalarına sebep oldu. Amerika hakeza. Herkes kendi 

düşüncelerinin doğru olduğunu kabul ediyor. O kadarla kalsa sorun 

değil, başkalarının da kendi düşüncelerine uyması için her şeyi 

yapmayı kendinde hak görüyor. 

—Haklısın, dünyada öyle adaletsizlikler oluyor ki, bunlara 

Tanrı nasıl müsaade ediyor diye düşünmekten kendini alamıyor 

insan. Ama amaç insanın tekâmülü olunca daha mantıklı 
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görünüyor. Yaşadıklarımızı yaşanması ve deneyimleşmesi gereken 

bir hayat olarak düşünürsek hem daha kolay kabul ederiz, hem de 

Tanrıyı suçlamaya gerek kalmaz. Bu rekabet ortamı hem insanın 

oluşumunu amaçlamıştır, hem de insan oluştuktan sonra ruhlara zor 

ama çok iyi bir okul sunmaktadır. Sanırım Tanrının en iyi tercihi 

yaptığını düşünebiliriz. Ayrıca dünyadaki kötülükleri azaltmak 

bizlerin elindedir. Onun için kötülüklerin olması insanlık açısından 

bir ayıptır. İnsanlar geliştikçe bu kötülüklerden uzaklaşacaklardır. 

Tanrı için sonuç önemlidir. Aradaki olaylarla pek ilgilenmiyor. 

Yani sebep, insanın zekâ olarak yeterli seviyeye henüz çıkmamış 

olmasıdır. Zaten insanların kötülükleri yenip, iyiliği dünyaya 

hâkim kılacaklarını bilmektedir. Ben bu zamanlara karanlık çağ 

diyorum. İnşallah insanların uyanacağı zaman çok yakındır.  

—Dinler cehennem kavramını adaleti oluşturmak için 

düşünmüş, ama çok insafsız bir cezalandırma yöntemi değil mi? 

—Daha önce de değinmiştik. Dinler insanların cehennemde 

yanacağını savunarak bir vahşeti vurgulamaktadırlar. Fakat cahil 

insanın yola getirilmesi için gereklidir. Düşünün, o zamanlarda 

(günümüzde de) güçlü olan diğerlerini ezerek, öldürerek istediğini 

elde etmekteydi. Onu durduracak bir mekanizma yoktu. 

Güçsüzlerin, gariplerin yaşama şansı yoktu. Bu cehennem kavramı 

o zalimlerin yola gelmeleri için kullanılmıştır. Hiç olmazsa 

korkacakları bir şey olması gerektiği düşünülmüştür. Fakat 

cehennem kavramı ezenden çok ezileni amaçlamıştır. Çünkü 

ezilen, hakkı yenen kişiye bir teselli sunmuştur. Kendisine hak-

sızlık yapan kişinin cehennemde yanacağını bilmesi, yüreğine su 

serpmiştir. Aslında din kurucuları böyle şeylerin olmadığını 

bilmektedirler. Müslümanların peygamberi Hz Muhammed de 

(anlayanlar için) cehennemin olmayacağını söylemiştir. Rivayet 

edilen bir hadisi şöyledir. (Buharı, Edeb 33, Müslim, Zekat 52...) 
―(Bir keresinde) Resulullah‘a (ayrı düştüğü) çocuğuna 

duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, 

göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 187 

esir grubunu getirdiler. Resul-i Ekrem çevresindekilere (o kadını 

işaretle): 

―Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir 

misiniz?‖ diye sordu. 

―Asla atmaz!‖ dedik. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

―İşte Allah Teala kullarına, bu kadının yavrusuna olan 

şefkatinden daha merhametlidir,‖ buyurdu. 

Eğer Tanrının şefkati, sözü edilen anneninkinden çoksa, o 

zaman dünyada cehenneme gidecek tek kul yoktur. Zaten öyle de 

olmalı. Yoksa Tanrı insanları yakmak için yarattı anlamı doğar. 

Böyle saçma bir inanış olamaz. Tolstoy gibiler de onun için dinden 

uzak dururlar. Eğer tersi ise, Tanrı anneleri kendinden daha 

merhametli yarattı anlamı çıkar. 

—Anlattıklarından çıkardığım sonuç: bu dünya hayatı hiç 

önemli değil ama en iyi şekilde de değerlendirmeliyiz. Doğru mu 

anlamışım? 

—Her hayatımız önemlidir. İnsanlara hiç de iyi bir yaşantı 

sunmadığını düşündüğüm dünya hayatı çok önemlidir. Belli bir 

seviyeye çıkıncaya kadar tekâmülü ancak dünya hayatındaki 

yaptıklarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Dünya hayatı en alt 

seviyedeki ruhların gelişimi için programlanmıştır. Burada 

yaptığımız her şey tekâmülümüzle direkt ilgilidir. Hayal kırıklığına 

uğramamak için yaşantımıza önem vermemiz gerekmektedir. 

Ölünce neyle karşılaşacağımız konusuna şöyle bir örnek vermek 

istiyorum: Çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyorsun, 

hayatını onun yetiştirmeye bağladın, tüm yaşantın çocuğuna 

endeksli… Zayıf not aldı, iyi not aldı gibi her şeyiyle uğraşıyorsun. 

Birdenbire çocuğun seni terk ediyor. Artık seni istemediğini, ona 

köstek olduğunu söylüyor. Nasıl bir pozisyonda olduğunu hayal et. 

Yaşamanın ne önemi kalmıştır? Yaptığın her şey boşa gitmiştir. 

Fuzuli uğraştığını anladın. İşte ölünce böyle bir duruma düşmemek 

için beni anlayarak dinle. Yaşadığın hayatın kıymetini bil. Çok 

değerlidir. Başka hiçbir canlı bilinçli yaşam sürmüyor. Bizim de, 

hayatımızı hayvanlardan farklı geçirebilmemiz için, bir şeylerin 
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farkında olmamız gerekir. Çünkü bu dünyada değer verdiğimiz 

para, şöhret, makam gibi şeylerin bize çok faydası yok. Bize 

faydası olan, bu şeyleri nasıl değerlendirdiğimizdir. İnsan olana 

sıkıntı yoktur. Yanlış anlaşılmasın, tekâmül için zenginlik bir 

anlam ifade etmez. 

Ölünce oluşacak hayal kırıklığını vurgulaması için beni çok 

etkileyen bir öyküyü Hakan Büyükdere‘nin ‗Hayatınızı 

Değiştirecek Öyküler‘ adlı kitabından aktarayım. Ne demek 

istediğim daha iyi anlaşılır.  
Bencillik ve cimrilik yaşam felsefesiydi. İnsanlara 

güvenmemeyi ilke olarak benimsemişti.  

―Düşenin dostu olmaz, insanın dostu yoktur; saadetine 

ortak olmak isteyenler vardır,‖ diyordu. 

Başarılı olmak için her şeyi meşru görüyordu. Başarıdan 

anladığı da zengin olmaktı. 

İnsanların onu sevmemelerinin nedeni olarak da çıkar 

elde edememelerini görüyordu durmadan çalıştı, durdu. Tabii bu 

arada bazı haksızlıklar yapmıyor değildi. Küçük kardeşlerinin 

mallarını haksızlık yaparak ellerinden almış, onlara atmadığı kazık 

kalmamıştı. Parası vardı ve her şey yolunda gidiyordu. Yoksullara 

asla yardım etmez, hatta onlara kızardı. Zira yoksullar ya 

tembelliklerinin, ya kendi hatalarının kurbanları ya da Tanrı‘nın 

cezalandırdığı kimselerdi. 

Ancak, üniversitede okurken torununa bir defaya mahsus 

bir miktar para verdiğini unutmayalım.  

Gerçi bu parayı kaç defa oğlanın başına kakmıştı ya, 

neyse, yine de bir yardımdı bu. 

Bir gün her insan gibi hastalandı. Hastalığı çok ciddiydi. 

En güzel hastanede yatıyor, hemşireler ve doktorlar etrafında dört 

dönüyordu. Ancak günler geçiyor, hastanede kimse ziyaretine 

gelmiyordu.  

Zavallı karısı ölmeseydi, mutlaka yanında olurdu ya, o da 

ölmüştü. Oğulları onunla konuşmuyordu.  

Kızını da, fakir birisine kaçtı diye, daha evlendiğinde 

evlatlıktan ve mirasından reddetmişti. 

Kendini çok yalnız hissediyordu. Çok parası vardı; ama 

yalnızdı. Acaba bir yerlerde bir hatamı yapmıştı, yaşam felsefesi 

mi hatalıydı? Bu düşünceler içerisindeyken, ondan sadece bir kez 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 189 

yardım gören öğretmen torunu ziyaretine geldi. Dedesine bir kitap 

hediye getirmişti. Oysa dedesi bugüne kadar asla kitap 

okumamıştı. Boş insanların işi diye görürdü okumayı. En son 

okuduğu kitap ilkokulda okuduğu ‗Cin Ali‘ kitabıydı. 

Televizyon izlemekten çok sıkıldığı bir an, kitabı eline 

aldı. Belki resim vardır diye sayfalarını karıştırırken kısa bir şiir 

dikkatini çekti. Şiiri okudu, bir daha okudu, sonra bir daha… 

Yutkundu, gözleri doldu. Sonra masanın üzerindeki ilaç-

lardan bir avuç aldı ve içti. Yine kitabı eline alarak şiiri son bir kez 

daha okudu ve önce kitap elinden düştü, ardından yere yuvarlandı.  

Bir süre sonra içeri gelen hemşire, adamın öldüğünü 

anladı. Torununa haber verdi. Torunu dedesinin ilaç içerek intihar 

etmesine şaşıyordu, hayatı bu kadar seven bir insan nasıl intihar 

ederdi? 

O sırada gözü yerdeki kitaba ilişti. Tam da şiirin bulun-

duğu sayfa açıktı. Şiirin her mısrasının altı çizilmişti. Şiiri 

okuyunca dedesinin niçin intihar etmiş olduğunu anlaması hiç de 

zor olmadı. Belki de bu ölüme kendisi sebep olmuştu. Şiirin 

mısraları şöyleydi: 

―Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilsem 

Boşuna yaşamış olmayacağım. 

Ya da bir acıyı yaşamdan alabilsem  

Veya bir yarayı sarabilsem 

Veya bir ardıç kuşunu yeniden yuvasına koyabilsem 

Ya da bir fidanın yeşermesini sağlayabilsem 

Boşuna yaşamış olmayacağım.‖ 

Bu hikâyedeki önemli nokta, kahramanımızın bütün ha-

yatını boşuna yaşamış olduğunu anlamasıdır. Bu durum onu nasıl 

etkilemişse; belki de daha fazlasını biz öldüğümüzde tadacağız. 

‗Bir ömür yaşadım ve sonunda yapmam gereken hiçbir şeyi 

yapmamışım‘ pozisyonu insanı kahreder. Boşuna yaşamış 

olmamak için lütfen kendinize gelin. 

—Hıristiyan ve Müslümanların bazılarının bir Mesih inancı 

var. Yani İsa peygamber tekrar gelebilir mi? 

—İsa peygamberin dönüşü inancının doğruluğunu bilemem 

ama teorik olarak mümkündür. Eğer her insan tekâmülünü 

tamamlamak için defalarca dünyaya geliyorsa, bunu İsa 
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peygamberin de yapmaması için bir sebep yoktur. Bir farkla ki, 

tekâmülde üst seviyede olan insanlar bu dünyaya geldiklerinde 

diğer insanlardan farklı olarak doğruları daha çabuk 

kavrayabiliyorlar. İnsanlığa öncü olabiliyorlar. Belki İsa ve 

Muhammed peygamberler aynı ruh bile olabilirler.  

—Bu anlattıklarını insanlar bir din olarak algılamayacak 

mı? 

—İlk buluşmamızda insanlar ateizmden sonra deizmle 

tanışıyor demiştim. Ben deizmle tanıştım ama fazlasına da ulaştım 

galiba. Anlattıklarımın şimdiye kadarki mevcut dinlerin aslında 

doğru ama yanlış anlaşılmış olduklarını meydana çıkarması 

gerekir. Yani Tanrı insanlardan kendisine tapınmalarını kesinlikle 

istemiyor. Onun böyle basit ve şovenist bir isteği olabileceğini 

düşünmek bile çok abes kaçar. Din, iman, ibadet, namaz gibi 

şeyler, düşük düzeyli insanlara daha iyi tekâmül ve gelişim için 

oluşturulmuşlardır. Özellikle ibadetler, üstbilinçaltının kullanılması 

içindir. 

İnsanların benim söylediklerime inanmalarını elbette isti-

yorum. O zaman benim bir inanç sistemi, bir ibadet sistemi 

kurmadığımı görürler. Ben dünyada inanılması gereken bir din 

olmadığını anlatmaya çalışıyorum. İnsanların çağa, akla ve bilime 

uyarak; insan, hayvan ve doğa haklarını merkeze koyarak, kendi 

kurallarını oluşturmaları gerektiğini savunuyorum. Birilerinin Tanrı 

adına kural koyma yetkisinin olmadığını anlatıyorum. Bu yetkilerin 

tamamen insanların kendilerinin elinde olduğunu vurgulamaya 

çalışıyorum. Kimse Tanrı veya başka bir gücün adına hareket etme 

yetkisine sahip değildir. Onun için her toplum, kendi kanun ve 

kurallarını, kendisi, akılla koymalıdır.  

Avrupa‘da Tanrının varlığına inanıp da, dinleri kabul 

etmeyen deistler, kendilerini asıl Hıristiyanlar olarak ilan etmiş; 

İncil‘den mucizeleri, kehanetleri ve bilinmezleri çıkartarak; İsa‘nın 

insanlara iyilik öğretmek isteyen biri olduğunu sunmuşlardır. 

Örnek olarak Thomas Jefferson; bu öğeleri çıkartarak Jefferson 

İncil’ini yazmıştır. (http://www.birseyogren.com/hakkinda/deizm) 
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Yoruldum, artık eve dönelim, başka sorun varsa evde 

sorarsın. 

—Yok, benim yarın erkenden laboratuara gitmem gerek, 

eve gelmeden buradan Cerrahpaşa‘ya geçeceğim.  

—Görüşmek dileğiyle. 

 

 

BÖLÜM 13 

İyi ve doğru 
Bu dünyada yaptığın her olumlu hareket, öteki dünyada değerlendireceğin 

güzel bir sahne oluşturur. 

 

Birkaç gün önce haberlerde dinlediği bir haberi kafasında 

yorumluyordu. Çocuk yaştaki bir genç, ablasını silahla vurarak 

öldürmüştü. Sebep de, kız kardeşinin ailesinin onaylamadığı birine 

kaçması… ―Demek ki aile toplanmış ve kızın ölümüne karar 

vermiş. Katil olarak da yaşı küçük olan erkek kardeş seçilmiş. Hem 

aileden birinin bu işi yapması, hem de en az cezayı yiyecek kişi 

olması yüzünden onu seçmişlerdir. Aslında katil olan kardeşin de 

hayatı mahvolmuştur. O toplumda kızlarını öldürmezlerse hayatları 

çok zora girer. Eğer göç edemeyecek durumdaysalar, öldürmeleri 

gerekir. Yoksa çok büyük baskılara maruz kalırlar; kimse 

selamlarını almaz, aralarına karıştırmazlar. Namuslarının 

kirletilmiş olduğunu ve temizlemedikleri için de aşağılık insanlar, 

aciz insanlar olduklarını düşünürler. Bunu da her fırsatta onlara 

hissettirirler. Buna karar veren aile büyükleri, başkalarının da aynı 

şekilde hareket etmesini ister ve bu yanlış devam edip gider,‖ diye 

düşündü. 

―Kızlarını yani canlarından birini öldürmek o insanlar için 

doğruyu yapmanın acı bir yoludur. Üstelik devletin ve o yöre 

dışındaki tüm insanların baskılarına rağmen. Bunu anlayabilmek 

bile birçok insan için mümkün değildir. Demek ki, doğru her 

zaman doğru olarak devam etmeyebilir,‖ diye karar verdi. 
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―İnsanoğlunun kendini sürekli yenilemesi gerekir. O insanlar bu 

konularda kendilerini yenilemediklerinden, yobaz, geri kalmış 

gözükmektedirler.‖ 

—Ne düşünüyorsun baba, dedi oğlu.  

Oğlunun konuşması onu düşüncelerinden sıyırdı. Oğlunun 

geldiğini görmemişti. Yine okulun kantininde buluşmuşlar ama 

oğlunun işi dolayısıyla bir müddet yalnız kalmıştı. Her yalnız 

kaldığında olduğu gibi yoğun düşüncelere dalıyordu. Artık konuya 

girmesi gerektiğini düşünerek: 

—Senin işlerin bittiyse, bugün ―iyi‖, ―doğru‖ konularını 

irdeleyelim istiyorum. Çünkü dünyada her topluma göre iyi ve 

doğrular değişiklik göstermektedir. 

—İşlerim bitti. Kahvelerimiz de gelmek üzere, başlaya-

bilirsin.  

—Öncelikle dinlerde anlatılan şeytan kavramını açarak 

başlamak istiyorum. Bazı dinlerde şeytan, insanlara kötülük 

yaptıran manevi varlık olarak tanımlanır. Bu da yanlış anlaşılan 

konulardan biridir. Şeytanla kastedilen insanın kendisidir. Yani ben 

duygusu ya da egoizmi veya nefsidir. Yani insana kötülük yaptıran 

duyguların hepsi şeytandır. Normalde şeytan diye ayrı bir mahlûk 

yoktur. İnsanın yaradılışı gereği ihtiyaç da yoktur. Şeytanca 

hislerin hepsi insanda mevcuttur. İnsan, içindeki iyi ve kötü 

duygular arasına sıkışmış bir mahlûktur. İçindeki kötü duyguları 

yendiği müddetçe iyi olmayı başarabilmektedir. İnsandaki iyiliği 

vicdan temsil etmektedir.  

Dinler, asıl kurucularından sonra değişikliklere uğrayarak 

gittikçe yobazlaşmışlardır. Bir süre sonra şeytanın dinlerde temsil 

ettiği asıl düşünce, boyun eğmemek, isyan etmek, körü körüne 

inanmamanın karşılığı olmuştur. Dinin koyduğu katı kurallara 

uymayan herkes, şeytana uymuş gösterilmiştir. Onun için, bütün 

bilim insanları şeytanca işler yapmışlar; diye gözükür. Aslında 

bilimin yolunu açması gereken bir sistem, bilimin yolunu 

tıkamıştır. Bu da, ona inanan ve yeterli düzeyde olmayan 

insanların, kendi algı düzeylerine göre kuralları kısıtlamış 
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olmalarından ileri gelmektedir. Fakat bunun böyle olacağını ana 

planı yapan bilmektedir.  

İnsanın bu dünyada yaptığı iyilik veya kötülükler, tamamen 

kendisini ve içinde yaşadığı toplumu ilgilendirir. Tanrının bu 

olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Yani iyilik ve kötülükten etkilenmez. 

İnsanları da etkilemez. Bu kavramların Tanrının kanunlarıyla da 

ilgisi yoktur. Yani insan suç işleyerek Tanrının kanunlarına karşı 

gelemez. Tanrının koyduğu kanunlar bellidir (Yerçekimi kanunu, 

momentum v.b.) Dünyada bu kadar kötülüğün olması Tanrının işi 

değil, bizim insanlar olarak egomuza yenik düşmemizin sonucudur. 

Tanrı dünyada bu kadar kötülüğün olacağını biliyordur elbet, fakat 

en verimli ve ekonomik yolu tercih etmiş olmalıdır. Dinlerdeki 

kurallar insanların iyiye yöneltilmesi için, o zamanki şartlara göre, 

peygamberler tarafından oluşturulduğundan, onlara uymamak 

Tanrının kanunlarına karşı gelmek olmuyor. Tanrının yarattığı 

kulların, Tanrının koyduğu kanunlara karşı gelmesi düşünülemez. 

Bunu kullar istese de başaramaz. Kurallarsa her zaman değişir. 

Zaman değiştikçe, insanlar geliştikçe kurallar da değişir ve 

tamamen dünyevidirler. 

—O zaman insan Tanrıya karşı nasıl suç işleyebilir? 

—İnsan Tanrıya karşı suç işleyemez. Suçu, bulunduğu 

toplumun kurallarına karşı işleyebilir. Yani, bir şey çalmak veya 

insan öldürmek o toplumda suçsa; suçlu olur. Bunun da kıstasları 

vardır. Örneğin komşunuzu öldürdüğünüzde dininizce günah 

işlediğiniz kesindir ama düşmanla savaşırken aynı komşunuz 

düşman tarafındaysa, onu öldürebilirsiniz. O zaman sevap işlemiş 

olursunuz. Oysa ölen komşunuz tarafından bakıldığında, siz büyük 

bir günah işlemiş oldunuz. Tanrı kimsenin tarafından bakmayacağı 

için, ona karşı bir suç işlenmiş olmaz. Tanrı insana kısmi özgür 

karar verme yeteneği vermiştir ama bu yeteneği Tanrıya karşı suç 

işlemesini sağlayamaz. Yalnız bu kişinin tekâmülünü etkiler. Yani 

bazıları zevk için, bazıları savunma için insan öldürür. Burada 

niyet önemlidir. Çünkü vicdan karar verirken sebeplere bakar. 

İnsanın suçlu mu suçsuz mu olduğunu, başka çaresinin olup 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 194 

olmadığını vicdan bilir ve insanı yargılar. Kimilerinin vicdanı 

yoktur, onlar olmayan vicdanları ile kendilerini nasıl yargılarlar 

diye düşünülebilir. Her insanın mutlaka vicdanı vardır ama o insan 

vicdanını dinlemeyebilir. Bu tür insanlar tekâmülde en alt seviyede 

olan insanlardır. Onlar henüz yolun başındadırlar. Kendi şartlarına 

göre hareket ederler. Öldüklerinde kendilerinin vahim durumunu 

daha iyi anlayacaklardır. Ölen insan, bu dünyada yaşadığı ve 

kendisi için önemli olan hiçbir şeyin önemi olmayan bir yere 

gittiğinde, hayatını bir hiç uğruna yanlış yönde harcadığını öğrenir. 

Diğer ruhların bazılarının kendisinden çok daha iyi durumda 

olduğunu görür. Farkı anlamak için gördüğün rüyayı hatırla, orada 

bazıları yamru ve yumruydu, anatomik bozuklukları vardı. Yamrı 

yumru derken anlayabilmen için örnek olarak söylüyorum yoksa 

gerçekte nasıl olduğunu bilemiyorum. Fakat Michael Newton‘un 

kitabına göre, ruhlar arasındaki fark, renklerinden 

anlaşılabilmektedir. Kendisinin diplerde olduğunu anlayan ruh, 

yaşaması gereken hayattaki başarısına göre tekâmülünü artırdığının 

farkına varır ve zayi olan bir hayat için vahlanır.  

―Tanrı yoktur,‖ demek genelde dinler tarafından en büyük 

günah olarak algılanır. Kişi ebedi cehennem ateşlerine mahkûm 

edilir. Böyle davranışlara Tanrının ancak gülüp geçeceğini 

söyleyebilirim. Bu tanımlama biçimi insana özgüdür ama Tanrının 

böyle şeylerden gocunmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Eğer 

öyle davranışlardan rahatsız olacak olsaydı insanın o davranışı 

göstermesini engellerdi. 

—Toplum kurallarını Tanrı koymadığına göre ne yapmak 

gerekir? 

—Toplum kurallarını Tanrı koymadı ama Tanrının adı 

kullanıldığı için değiştirilmelerine karşı gelinmektedir. Sanki Tanrı, 

insanların zaman içinde değişeceğini ve kuralların da değişmesi 

gerektiğini bilmiyor gibi davranılıyor. İnsanoğlu gelişme 

olmayacakmış gibi kurallara sarılıyor. Elbette insanların bir arada 

yaşayabilmeleri için kurallara ihtiyaç vardır. Toplum bu kuralları 

zaman içinde oluşturur. Bunun sakıncası yoktur. Fakat saplanıp 
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kalınmaması gerekir. Yeni dünya düzeninde yeni kuralların olması 

kadar normal bir şey olamaz. Şimdiye kadar uygulandığı gibi 

kuralları zamanla değiştirmezseniz, toplum geri kalır. İlerlemesini 

durdurursunuz. Tarihte hep böyle olmuştur. Önce bir çıkış yapan 

toplumlar, sonradan tutucuların eline düştüğünde gerilemiş ve 

yıkılmıştır. Buna her toplum kendi tarihinden örnek verebilir. Ben 

Osmanlıdan örnek vereceğim. İlk yıllarında medeniyete öncülük 

eden Osmanlı sonradan bağnaz din adamlarının boyunduruğunda 

kalmıştır. Bir şeyhülislamın fetvasıyla 300 yıl matbaa Osmanlıya 

girememiştir. Burada matbaanın girmesinden çok o zihniyetin tüm 

alanlardaki etkinliği önemlidir. Bu arada Avrupalılar ortaçağ 

karanlığından silkinip medeniyeti ele geçirdi ve insanlığın öncüsü 

oldular. Avrupalı ortaçağ karanlığında iken Müslümanlar 

medeniyetlerinin zirvesinde idi. Fakat bilime yeteri kadar önem 

verilmediği için, bilimi kendine rehber edinen Avrupa, medeniyetin 

öncülüğünü ele geçirdi. Bu dünyanın en değerli hazinesi bilgidir. 

Onu elde eden herkese zenginlik ve refah getirir. Onu ezilmekten 

çıkarıp baş tacı yapar.  

—―İnsanlar bu dünyada cezalarını çekiyorlar,‖ demiştin. 

Bu konuyu biraz açar mısın? 

—Bu dünyada ceza görmek iki türlü olmaktadır. Biri 

toplumun koyduğu kuralları koruması, suç işleyenleri yargılaması 

ve cezalandırması yöntemi ile oluşan adalet sistemi. Bazen doğru 

bazen yanlış çalışıyor. Özgür bir yerde yaşıyorsanız iyi bir şey ama 

bir diktatör bu sistemi kendi çıkarı için kullanabiliyor. O zaman da 

bu adalet sistemi çok hatalı çalışıyor ve suçlular kral, suçsuzlar 

mahkûm oluyor. Eğer Tanrı böyle işlere karışıyor olsaydı 

diktatörlerin zorbaların dünyada hüküm sürmemeleri gerekmez 

miydi? 

Benim daha çok üzerinde durmak istediğim ikinci tür ceza 

çekme yöntemidir ve onda adaletsizlik oluşmaz. Benim kanımca bu 

dünyada suç işleyenler büyük oranda bu dünyada cezalarını 

çekiyorlar. Bu cezalandırma yöntemi insanın kendi kendine verdiği 

ceza yöntemidir. Bu vicdanen kendini suçlu hisseden insanın, 
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vicdanının sesini dinlemediğinde başına bir musibetin gelmesi 

şeklinde tecelli eder. İllaki hapis yatmak gerekmez. Kişi hastalık ya 

da sıkıntı çekerek de kendine ceza verebilir. Çoğu insan bilinçli 

olmadan bu sistemden ceza görmektedir. Sistemin çalışması 

üstbilinçaltı sayesinde olur. Kişi kendi düşüncelerinde olumsuzluğu 

düşünür ve çevresi ile kendine de bulaştırır. Burada kanunen suç 

olmayan ama vicdanen suç olan davranışlar da etkili olur. İşlenen 

suçlar eninde sonunda o kişilere olumsuz bir durum oluşturur. Ya 

madden ya manen veya sağlık yönünden sıkıntı çekerler. Bunu 

kendi olumsuz düşünceleriyle veya çevrelerindeki olaylardan ha-

berdar insanların düşünceleri sayesinde üstbilinçaltına yaptırırlar. 

Her suçun ille de bu dünyada bir karşılığı vardır, diye düşünmemek 

lazım. Bazıları yaptıklarından ötürü hiç karşılık almadan yaşayıp 

gidebilirler. Bu tür insanlar az olmakla birlikte, genelde 

yaptıklarının bir suç olduğunu bilmezler. Veya suç olduğunu 

bilseler dahi kendi doğal hakları olarak görürler yani vicdanları 

rahatsız olmaz dolayısıyla da olumsuzluk yaşamayabilirler. İnsan 

bilinçli olmadığı zaman ister istemez olumsuzluğu kendine çekiyor. 

Çevremde bu durumu çok fazlasıyla gözlemliyorum. Çok rahat bir 

hayat geçirmesi gereken kişilerin çok çeşitli sıkıntılar içinde 

kıvranıp durduklarını görüyorum. Bu durumun farkında olan bir 

insanın kötülük yapması söz konusu olamaz. Bu dünya yaşamının 

çok kısa olduğunu ve istediğini üstbilinçaltından alacağını bilen bir 

insan niçin kötülük yapsın? Birçok insan, bu gibi konulardan haberi 

olmadığı için bu dünyayı kendisine cehennem yapar. İnsanın bu 

dünyada cehennemi kendine ve çevresine nasıl yaşattığını Muham-

met Bozdağ‘ın ‗Ruhsal Zekâ‘ kitabından şu satırlarını okuyarak 

anlayabiliriz. (sayfa 54) 
―… Pek çok depresyon patlamasının altında, damla kadar 

küçük problemler vardır. Ama o problemlerin binlerce kez 

zihinlerinden geçmesine izin verirler. Damlaya damlaya okyanus 

olur. Altında inledikleri acının sadece kendi zihinlerinde 

üretildiğinin farkında değillerdir. Dertlerini anlattıklarında, ne 

kadar küçük problemlerin onları tank gibi ezdiğine şaşarsınız. 
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Oysa gülüp geçtiğiniz o problemleri, sizde zihninizde 

tekrarlasaydınız, aynı patlama sizin dünyanızı da kuşatacaktı. 

Adam, istediği televizyon kanalını açmadı diye eşini 

öldürmüştür. Bir köylü, komşunun çocuğu horozunu kovaladı diye 

çocuğu öldürmüştür; çıkan kan davası üzerine iki aileden dört kişi 

ölmüştür. Tek dersi zayıf geldi diye küçük kız intihar etmiştir. Ev 

yansa, deprem olsa, dağlar patlasa, bir cana değer mi? Sorun 

damlalarından, sorun okyanusları çıkarıyoruz. 

... 

Tekrarladığımız eylemlerin inançlarımızın gelişiminde 

büyük payı vardır. Defalarca yaptığımız şey hücrelerimize işler, 

genetiğimizi bile değiştirir. Eylemlerimizle besleyerek 

geliştirdiğimiz inançlarımız, gelecekteki eylemlerimizi de 

belirleyecektir.  

Sürekli çalışmak, beynimize ―ben çalışkanım‖ inancını 

yerleştirir. Israrla yardım etmek bizi ―yardımsever olduğumuza‖ 

inandırır. Verdiğimiz sözleri tutmak, ―irademize hâkim 

olduğumuz‖ inancını besler. 

Şu halde, büyük inançlar geliştirmek için, işe küçük 

eylemleri tekrar ederek başlayacağız. Küçük eylem büyük 

benzerinin örneğidir ve zihinde oluşturacağı etki, büyüğünden 

farklı olmayacaktır.‖ 

Muhammet Bozdağ‘ın da anlatmaya çalıştığı gibi, kişi eğer 

bir konuyu kendisine takıntı yapmışsa hayatı kendisine ve 

karşısındakine zehir eder. Dışarıdan yardım almadan kendiliğinden 

takıntısından kurtulması zordur.  

Çevremdeki insanların büyük çoğunluğu bardağın dolu 

tarafına değil de, her zaman boş tarafına bakmayı tercih ediyorlar. 

O zaman da, ellerindeki hiçbir zaman onlara yetmiyor. Elde 

edemedikleri zamanda stres yapıyorlar. Önce, ―Bir evim olsun 

başka bir şey istemem,‖ diyen kişi eve kavuştuğu zaman araba 

istemeye başlıyor. Araba aldığında eşyalarının eski olduğundan ya 

da yazlığı olmadığından şikâyet etmeye devam ediyor. Elde 

edemediği bir şeyi mutlaka oluyor. Bu şeyleri istemek yanlış değil, 

yanlış olan bunlar için kendine işkence yapmaktır. Hâlbuki elde 

etmek istediğini üstbilinçaltından istediğinde ve elde edeceğini 

bildiğinde, çok rahat ve huzurlu olabilirsin. Kendine işkence 
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yapmadan her istediğini elde edersin ve mutlu da olursun. İnsanlar 

her şeyi istiyor ama mutlu olmayı istemiyorlar. Yani dua ederken 

Tanrıdan maddi sonuçlar doğurabilecek şeyler istiyorlar. Sadece 

mutlu olmayı isteseler, diğer her şey onunla beraber gelecektir 

zaten.  

—Türkiye‘de depremden sonra deprem korkusu oluştu, 

sebep onu düşüncelerimizde tekrarlamamız mı? 

—Doğru, deprem korkusu depremi yaşamayanları da sardı. 

Türkiye‘de ilk defa deprem olmuyor. Daha önce depremden sonra 

depremi yaşamayanlar her şeyi unuturdu. 1999 depreminde fısıltı 

gazetesi sayesinde herkes depremi birebir yaşamış gibi oldu. 

İnsanlar yaşadıklarını o kadar çok anlattılar ki, herkes etkilendi. 

Bursa‘da depremi yaşayan akrabalarımı depremden kısa bir süre 

sonra ziyaret ettim. Küçük yeğenim depremde uyanmamıştı bile. 

Onun haricinde herkes harıl harıl deprem anıları anlatıyor, o ise 

konu açıldığında pek ilgilenmiyordu. Bir yıl sonra gittiğimde o 

yeğenimi de tıpkı diğerleri gibi deprem hikâyeleri içinde buldum. 

Güzel bir deyim vardır, ―Bir kişiye kırk gün deli derseniz o kişi 

delirir,‖ diye, yeğenim de öyle olmuştu. Artık o da deprem 

korkusunu taşımaya başladı. İşin garibi bu korku beni de sardı. Bir 

konuyu zihninizde ne kadar yoğurursanız, sizi o kadar etkisi altına 

alır. Sorun damlacıklarından sorun okyanusları oluşturursunuz. Bu 

iyi veya kötü yönde olabilir.  

Zihninizde yoğurduğunuz bu düşünceler, üstbilinçaltı 

tarafından aynen hayata geçirilmeye çalışılır. Eğer insanın içinde 

kötülük varsa bunu kendine de, etrafındakilere de bulaştırır. 

Kötülük düşüncesini duygularında taşıyacağından kendini de 

etkileyecektir. Kötülük yapan kötülük bulur. Şiddet uygularsanız 

şiddet bulursunuz. İyilik ederseniz iyilik bulursunuz. Yani 

düşünceleriniz size yansır. Bir insan için kötü düşünürseniz o insan 

da sizin için kötü düşünür. Böylece, birbiriniz hakkındaki kötü 

düşüncelerinizi yavaş yavaş hayata geçiren üstbilinçaltı sayesinde 

kötülükle karşılaşmış olursunuz. 
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—Anladığım kadarıyla insan bir yönüyle hayvan diğer 

yönüyle Tanrıdır. Bizim nasıl değerlendirmemiz gerekir? 

—İnsan yalnızca dinlerdeki gibi ulvi bir varlık veya ma-

teryalist görüşteki gibi bir hayvan değildir. Her ikisidir. Yani beden 

olarak hayvandır. Ruh olarak ise Tanrının bir parçasıdır. Bu iki 

karışım insanı oluşturmaktadır. Bunu bilip ona göre hareket etmek 

gerekir. Dünya yaşamında, doğadaki hakkımız bir hayvanınkinden 

farklı değildir. Yabani bir hayvanın yaşama hakkı kadar bizim de 

hakkımız vardır. Yaşamamız için gerekenleri yapmamız gerekir. 

İnsanlara karşı ise çok daha farklı düşünmeliyiz. Çünkü insan 

Tanrının bir parçasıdır. Karşımızdakine bunu bilerek 

davranmalıyız.  

İnsan Tanrının parçasıdır derken Tanrıyı temsil ettiği 

anlaşılmasın. İnsanın Tanrı olabilmesi için çok uzun bir yolu 

vardır. Şöyle demek daha doğrudur. İnsan ruhu Tanrı olmaya aday 

bir varlıktır. 

—İnsanların tekâmüllerini nasıl hızlandırabiliriz? 

—İnsanların tekâmüllerini hızlandırmak için okul müf-

redatlarında değişiklikler yapıp evrensel hakların ne olduğunu 

anlatmak gerekir. Toplumdaki yanlış görüşlerin okullarda 

çocuklara doğrusunun öğretilip, bazı şeylerin en azından bir iki 

nesil sonra düzelmesi amaçlanabilir. Okul müfredatlarına hafızayı, 

yaratıcı düşünceyi geliştirecek ve kalıpların dışına çıkmayı 

sağlayacak dersler konmalı. Bilimin önemi ve hiç de zor olmadığı 

çocuklara anlatılmalı. Hele hele düşünmenin değerinin mutlaka 

anlatılması gerekir. Yani zekâ olarak evrimi devam eden insanın 

zekâsını artırmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır.  

—Yaratıcı düşünce ile neyi kastediyorsun, açar mısın? 

—İnsan yaşadığı dünya ve çevre etkisiyle kendini kalıplar 

içerisine koyar. Bu, din dâhil her alanda böyledir. Kendimizi 

sınırlarız. Hele bu konulara, aynı fikirli insanlar birlikte fikir 

yürütüyorlarsa, kesinlikle kalıpların dışına çıkamazlar.  

Toplum olarak kendimizi kalıplar içerisine hapsettik; en tu-

tucu kalıbımız dinimiz ve geleneklerimizdir. Onları birer tabu 
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yapıp başkalarının onları eleştirmesine müsaade etmiyoruz. 

Hâlbuki medeni insanın düşünüp, araştırıp doğruyu bulması 

gerekir. 

Yaratıcı düşünce konusunda kendini 

deneyebilmen için bir örnekleme yapalım. 

Bir kâğıdın üstüne üçerli dokuz 

nokta çizip:  

—Bu noktaları elini kaldırmadan en 

az kaç doğru ile birleştirebilirsin?  

Bunun üzerine bir dakika düşün. 

Hâlâ beşten daha az çizgiyle 

birleştiremediysen sana bir ipucu vereyim.  

—Birleştiremedim. 

—Daha doğrusu şartlanmışlığını biraz yıkayım. Çizgilerin 

ille de dik açılarla birleşmesi gerektiğini düşünme. 

—Doğru, daha farklı alternatifler doğdu.  

—Yine bir dakika düşün. Bulamadıysan sana bir ipucu 

daha vereyim. Yani bir şartlanmışlığını daha değiştireyim. Bu 

noktaların sınırladığı çizgilerin dışına taşmayı dene. 

—Çizgilerin dışına taşma işi soruyu çözmemi sağladı. 

Güzel bir örnek… 

—Benim yaşadığım bir başka olay daha var, onu da an-

latmak isterim. Bilinen bir matematik sorusu var. Üç kişiden 10‘ar 

lira para aldım benim 30 lira param oldu bunun 25 lirasını 

harcadım. Kalan 5 liranın birer lirasını parayı aldığım kişilere geri 

verdim onlara 9‘ar lira borcum kaldı. 3×9=27 lira borcum var, 

bende de 2 lira kaldı, etti 29 lira. 1 lira nerde? Oysa ben 30 lira 

almıştım. Bu soruyu ancak yalnız kaldığımda çözebildim. Çünkü 

arkadaşlarımın da yönlendirmesi ile bu soruyu çözememiştim. 

Yalnız kalınca durumu anladım. Soruyu soran beni 

yönlendiriyordu. Çözümü kendisi oluşturarak beni şartlandırıyor ve 

ben de başka bir çözüm oluşturamıyordum. Aslında çözüm çok 

basit. Toplam borç 27 lira bende kalan 2 lira borç değil. Yani o 2 

lira borç olarak 27 liranın içinde. 27 liranın üstüne 2 lirayı 

 
(ġekil 27) Çizimdeki 

dokuz nokta en az 

kaç çizgi ile birleĢir? 
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toplayamazsın. Eğer toplarsan 2 lirayı iki kere hesaba sokmuş 

oluyorsun. Soruyu soran 2 lirayı borçmuş gibi göstererek beni 

şartlandırdığından, çözümü göremiyordum. 

—İnsanlar kendilerini geliştirmek için ne yapabilirler? 

—İnsanların kendilerini geliştirmeleri için yapabilecekleri 

en önemli şey okumaktır. Bunun için çok okumaları ve yazmaları 

gerekir. Hele bu okuma konusunda Müslümanları daha fazla 

eleştirmek istiyorum. Çünkü Kuran‘ın ilk emri ―Oku‖dur. 

Okumakla kastedilen okumak fiili ve onun türevleridir. Yani 

bilimdir. Bilim yapabilen bilim yapmalı, yapamayanlar da 

okumalıdır. İnsanlar sanki bu emir hiç yokmuş gibi, dini de 

bilimden uzaklaştırdılar. İslam‘da ilimden sadece din için yapılan 

anlaşılmaktadır. Okumayı da sadece Kuran veya dini kitap okumak 

olarak düşünüyorlar. Bir sürü dini ilmi araştırma dernekleri var 

ama hiçbiri fenle ilgili ciddi bir araştırma üretmemişlerdir. Onlara 

göre ilim Kuran‘a uyuyorsa kabul edilebilir. Ya da ilim dediğin şey 

Kuran‘ı ispat etmeye çalışmaktır. Yeni yapılan bir buluşa Kuran‘da 

uyan bir ayet varsa, ―Bak Kuran 1400 yıl önce bahsediyordu,‖ 

deyip Kuran‘ın ilahiliğine delil oluşturduğu iddia ediliyor. Her 

inanışta böyledir. İnsan inandığının doğru olduğunu ispatlamak için 

uğraşıp durur. Dediğim gibi insanlar şartlandırılarak yetiştirilirse ve 

toplum aynı düşünce yapısındaysa, başka hiçbir şey bek-

leyemezsin. Biri deyip öteki tasdik ediyorsa ve devamlı aynı şeyler 

söyleniyorsa, o insanların başka bir fikir üretmeleri mümkün 

değildir. Artık onlar için başka doğru yoktur ve inandıkları doğruya 

karşı çıkanları da yok edebilirler. Bu davranışa sahip insanlara 

Nietzsche ―sürü insan‖ ismini vermiştir.  

—Tekâmül seviyesi ile yaratıcı düşünce arasında bir ilişki 

var mı diyorsun? 

—Toplum içinde tekâmülü yüksek insan ne kadar çoksa o 

toplum tabularını yıkmaya o kadar adaydır. Orada kurallar içine 

girmeyi kabul etmeyen ve sorgulayan insan daha çoktur. Burada 

zekâdan bahsetmiyorum. Süper zeki olmak sorgulamayı 

gerektirmez. Elbette zeki insanların bu dünyaya olumlu katkıları 
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olur. Zekâlarını olumlu yönde kullanırlarsa tekâmüllerine çok 

katkıları olur. Fakat tabularını yıkmayı başaran milletlerdeki IQ 

oranı ile diğer milletler arasındaki IQ oranı arasında fark olduğunu 

sanmıyorum. Tabuları yıkmak derken tamamen kuralsız bir 

yaşamdan bahsetmiyorum. Bu kuralları çağa, toplumun 

ihtiyaçlarına göre değiştirmek ve her zaman merkeze insanı 

koyarak hareket etmek gerekir. İnsanlar, devlet veya başka bir 

kuruluş için değildir; devlet veya kuruluşlar, insanlar içindir. 

İnsana hizmet etmek için varlar. Ayrıca insanların bakış açıları 

hayatlarında çok önemli yer tutar. 

—Bakış açısı derken neyi kastediyorsun? 

—İnsanların hayattan beklentileri hep farklı olmuştur. 

Kimisi bulduğu ile yetinmiş, kimisi de hep daha fazlasını istemiştir. 

Tezat gibi görülebilir ama insanların yetişme şartları ve imkânları 

onların ihtiyaçlarını belirler. Yani bakış açısı çok önemlidir. Aynı 

miktar para için biri kederinden, birisi de sevincinden ölebilir. Bu 

konuda çok güzel iki örneği İbrahim Refik beyefendinin ‗Hayatın 

Renkleri‘ adlı kitabından aktarmak istiyorum. 
―Bughes Jacqeton isimli Lyonlu (Fransa) bir milyoner 

adam (1811–1882) servetinin 100.000 frank kaldığını öğrendiği 

gün kederinden ölmüştür.  

Bütün hayatı sefalet içinde geçen yeğeni ise, miras 

yoluyla 100.000 franka sahip olduğunu duyunca büyük sevince 

kapılmış ve bunun sonucu da kalp krizi geçirerek hayata veda 

etmiştir.‖ 

Bu olay bana çok ilginç gelmiştir. Bakış açısının önemini 

anlatan başka bir öykü daha aktarayım. 
―Günlerden bir gün, bir baba ailesiyle birlikte oğlunu 

köye götürdü. Bu yolculuğun tek gayesi vardı; baba, insanların ne 

denli fakir olabileceğini oğluna göstermek istiyordu.  

Bir gün çok fakir bir ailenin çiftliğinde kaldılar. Ertesi 

gün tekrar şehirdeki evlerine dönerken baba, oğluna sordu. 

—Köyde gördüğün şeylerden sonra, insanların ne kadar 

fakir olabileceklerini anlamışsındır sanırım, dedi ve ilave etti, 

Şimdi anlat bakalım bütün gördüklerini ve fakirliği... 
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Zengin babanın oğlu, gördüklerini ve köydeki fakirliği 

şöyle özetledi. 

—Bizim evde bir köpeğimiz var, onların dört köpeği 

vardı. Bizim evde, bahçenin ortasına dek uzanan bir havuzumuz 

var, onların ise sonu olmayan dereleri var. Bizim görüş alanımız 

ön avluya kadar, fakat onlar bütün gökyüzünü görüyorlar. 

Ve çocuk, babasının hayret dolu bakışlarına aldırmadan 

devam etti. 

—Teşekkür ederim baba, ne denli fakir olduğumuzu 

gösterdiğin için...‖ 

İnsanlar, olayları ve insanları değerlendirirken hep kendi 

bakış açılarıyla bakar. O zaman da herkes kendi açısından doğru 

kabul ettiği gibi davranır. Anlaşmazlıkların çoğu bu sebeptendir. 

İyi olan, kendini karşısındakinin yerine koyar ve onun açısından 

olaya bakar. Onu anlamaya çalışır. O zaman anlaşmazlık olmaz. 

Kendini başkalarının yerine koyabilen insanlar çevrelerinde iyi 

insan olarak anılırlar. Bu çok önemli bir meziyettir. Eğitim 

sistemimize bu gibi davranışların uygulamalarla konulması gerekir. 

İki grup arasındaki anlaşmazlıklarda, imkân olsa da grupların 

yerlerini değiştirip olayları karşıdakinin gördüğü gibi görse; 

sorunlar ne kadar kolay çözülürdü. 

Bakış açısını daha iyi anlamak için bir hikâye daha an-

latayım: 

Birileri oğlunuzla boğuşurken oğlunuzu öldürüyor; bo-

ğuşma sırasında bir silah patlıyor ve oğlunuz vuruluyor. Bu sahneyi 

siz de seyrediyorsunuz. Tepkinizin ne olacağını tahmin edeyim. 

Hemen bir silah bulup oğlunuzu öldürenleri temizlemeye 

çalışırsınız. Ya da ona yakın başka bir davranış içerisine girersiniz. 

Fakat bu sırada birileri size aslında oğlunuzun bir kumarbaz 

olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Sizi öldürüp 

mirasınızı almaya uğraşırken, birileri tarafından engellenmeye 

çalışılıp, kazaen kendi silahı ile vurulduğunu öğreniyorsunuz. 

Şimdiki duygularınızla olayı ilk gördüğünüzdeki duygularınız 

arasında çok büyük bir fark oluştu. Öldürmek istediğiniz insanlara 

şimdi teşekkür etmeniz gerekir. İşte dünyadaki bütün olayların 
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böyle iki tarafı vardır. Sizin gördüğünüzden çok başka şeyler 

oluyor olabilir. Bir olayı değerlendirirken çok dikkatli olmak ge-

rekir. 

—Para kazanmak için çalışmak iyi mi? Yoksa gereksiz bir 

uğraş mı? 

—Zengin olmayı istemek ve onun için çalışmak iyidir, ama 

zengin olmak için para kazanmak kişinin asıl amacı olmamalı. O 

para ile bir şeyler yapmayı da hayal etmelidir. Sırf zengin olmak 

isterseniz, zengin olabilirsiniz. Ama mutlu olmayı da dilemelisiniz. 

Yoksa zengin ve mutsuz bir insan olursunuz. Tekâmülde belli bir 

seviyenin üzerinde olan insan zenginliğe çok önem vermez. Onun 

hayalleri çok daha başkadır. Fakat fakir olduğunu zannetmeyin. 

Mutlaka ona yetecek kadar para bir şekilde onu bulur. Hedeflediği 

şeyleri yapacak kadar parayı mutlaka bir şekilde kazanır. 

Fakat bir kıyaslama yapmam gerekirse zengin olmak fakir 

olmaktan çok daha avantajlıdır. Zengin kişinin çevresine fakirden 

çok daha fazla faydası olma ihtimali vardır. Bu avantajları kişi 

kullanırsa tekâmülüne çok fayda sağlar. Yardım eden olmak 

yardım alan olmaktan iyidir. Ayrıca çocuklarına daha iyi bir 

gelecek sağlamak imkânı olan zengin bu sebeple tekâmülde daha 

avantaj sağlayacaktır. Fakir insanları dışladığım gibi bir izlenim 

oluşmasın. Ben tekâmülde zenginliğin avantajına değindim. Yoksa 

her zengin her fakirden avantajlı olamaz. Kişi zenginliğini hangi 

amaçlar için kullandığının çok önemi var. Çoğu zengin acınası 

haldedir. Benim vurgulamaya çalıştığım, zenginlik kişinin 

tekâmülünü kolaylaştırır. Kullanabilirse. 

Günümüzde kişiler mutluluğu maddiyata bağlamışlardır. 

Oysa mutlu olmak ille de paraya veya mevkie bağlı değildir. Bir 

zengin sofrasında mutlu olamazken, bir amele zeytin ekmek yerken 

çok mutlu olabilir. Para ile alınan büyük bir balık, hiçbir zaman 

oltayla yakalanan küçük bir balığın zevkini veremez insana. 

Suratsız ama zengin akrabamızın villası, hiçbir zaman fakir ama 

güler yüzlü, sevecen akrabamızın gecekondusundan daha huzur 

verici değildir. 
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—İnsanların geçmişe takılıp kalma gibi bir huyları var. Bu 

konuda ne düşünüyorsun? 

—Özellikle bazı Müslümanları kastediyorsun. Haklısın. 

Her dinde iyi yönde tarihe mal olmuş insanlar vardır. O insanların 

öğütleri ve yaşantıları hep örnek verilerek anlatılır. İnsanların o 

yaşantıları örnek alması tavsiye edilir. Fakat örnek alınması 

gereken erdemler yerine, o kişinin nasıl yemek yediği veya nasıl 

dişlerini fırçaladığı taklit edilmeye çalışılır. Müslümanlar da bu 

konuda uzmandırlar. İyi Müslüman olmayı peygamber gibi 

yaşamak olarak düşünüyorlar. Onun erdemlerinden çok yaşantısını 

taklit etmeye çalışıyorlar. Veya eski din âlimlerinin yorumlarını 

kayıtsız şartsız alıyorlar. Günün koşullarının getirdiği şeyleri çok 

önemsemiyorlar. Tabii ki bu da Kuran‘ın çağdaş yorumlarının 

önünü kesiyor. İnsanlar evlerine teknolojinin getirdiği yenilikleri 

koymuyorlar. Tanıdığım insanlardan bazıları evlerinde televizyon 

olmadığıyla övünebiliyor. Ben bu konuda Ahmet Güner‘in 

‗Mevlana ve Mevlevilik‘ adlı kitabından küçük bir hikâye almak 

istiyorum. Benim düşüncelerimi Şems dile getirmiş. 
―Bir gün Konya‘da, zamanın usullerine göre bir din bilgi-

nine icazet veriliyor. Şehrin tüm âlimleri, şeyhleri oradadır. 

Merasimden sonra yapılan sohbette çeşitli meseleler tartışılıyor. 

Herkes fikrini belgelemek, doğruluğunu ispat etmek için 

geçmişteki büyük âlimlerden, velilerden, peygamberlerden nakiller 

yapıyor. Bir köşede bunları sessizce dinleyen Şems birden gazaba 

geliyor, ayağa fırlayıp bağırıyor:  

—Ne zamana kadar başkalarının sözlerini naklederek 

övünüp duracaksınız? İçinizden niye biri çıkıp da, ―Benim aklım, 

bilgim şöyle buyuruyor,‖ diye söze başlamıyor? Tüm bu hadisler, 

tefsir ve hikmetler o geçmiş zamanın büyüklerinin sözleri. Onlar 

kendi şartları ve bilgileri içinde yorumlarını yapmış, sözlerini 

söylemişler. Siz bu günün insanlarısınız. Sizin kendinizden 

söyleyecek bir sözünüz niye yok.  

Bu görüş ve anlayış, Mevlana‘nın tüm bağlarından 

kopmasına vesile olmuş, ondaki, kanatlanmaya hazır ruhu 

tutuşturmuştu.‖ 
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Problem dinlerden çok onu yorumlayanlarda... Bu durum 

sadece Müslümanlığa özgü değil, her dinde bu gibi problemler var. 

Ben Müslümanlıktaki sorunları bildiğim için, Müslümanlığı örnek 

olarak kullanıyorum. Dünya huzuru için dinler görevlerini tam 

olarak yerine getiremiyor. Dünyamızda kötülük kol geziyor. 

Savaşlar her dinden ve her ırktan insanın canını yakıyor. 

Haksızlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gücü eline geçiren diğerini 

eziyor. Her gün gazetelerde ölüm haberleri içimi acıtıyor. Bu kadar 

kısa dünya hayatında bu kadar vahşetin olmasını anlayamıyorum. 

Bunlar iyi şeyler değil ama geçmişte bu durum çok daha kötü idi. 

Şartlar gittikçe düzeliyor. Zaman geçtikçe kötülük oranı azalıyor. 

İyi insanlar kötülükleri engellemek için büyük uğraşlar veriyorlar. 

Bir gün başarılı olunacak. Dinler görevlerini tam olarak yerine 

getiremiyorlar dedim ama aslında onlar yapmaları gerekeni 

yaptılar. Bundan sonra onların devreden çıkıp evrensel insan, 

hayvan ve doğa haklarının dünyaya egemen olması gerekir. 

İnsanlarda hep bir kahraman beklentisi var. Bu beklentinin 

sona ermesi gerekir. Kişiler bir kahraman beklemek yerine bir 

şeyler yapmalı. ―Ben neyi değiştirebilirim ki?‖ diyerek kenara 

çekilirsek tabii ki bir şey değişmez. Ama herkes en azından 

çocuğunu iyi bir insan olarak yetiştirebilir. Böylece en çok iki nesil 

sonra her şey değişebilir. Bu düşüncelerle, ben de çocuklarım 

olarak sizin insanlığa faydalı birey olmanızı sağlamaya 

çalışıyorum. Sizin bilim adamı olmanızı istiyorum. Bunun için 

sizleri ilkokuldan itibaren hazırlıyorum. Gelecekte ünlü bir bilim 

adamı olacağınızı umuyorum. Eğer başarılı olursanız çok zeki 

olduğunuzdan değil, benim sizi o yolda işlemiş olmamdan 

olacaktır. 

—İnsanların kaderci ve değişmez olduklarını söylüyorsun. 

Peki, düşünme eylemi bir çare olamaz mı? 

—Evet, yapmamız gereken en önemli şeylerden biri tüm 

insanlara düşünmeyi öğretmek. O zaman dünyanın ne kadar çabuk 

değişeceğine tanıklık edebiliriz. Hani Descartes‘in ―Düşünüyorum 

öyleyse varım,‖ lafı vardır. Bu söz çok büyük anlam taşımaktadır. 
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Gerçekten bir insan düşünüyorsa ―Dikkat et düşünebiliyorsa değil, 

yani düşünme eylemini yapıyorsa,‖ vardır. Onu hayvandan ayıran 

düşünebilme yeteneğinin olması değildir. Gerçekten düşünüyorsa 

insandır. Düşünme yeteneğini kullanmıyorsan sadece bilinçli, 

planlı yaşayan bir hayvandan farkı olmaz. Geriye yeme, içme, ba-

rınma, üreme v.s. gibi şeyleri diğer canlılardan daha iyi yapan bir 

canlı kalır. Bunu da her hayvan içgüdüsel olarak yapıyor zaten. 

Akıllı olmak eğer düşünceye dönüşmüyorsa insandan geriye 

dünyanın kaynaklarını kendi lehine hoyratça kullanan bir asalak 

kalır. Onun için düşünme eylemini her fırsatta yapmalıyız ve bu 

eylemi dünyanın iyiliği için kullanmalıyız. Şahsi çıkarlarımızı da 

düşünebiliriz, sakıncası yoktur ama başkalarının zararına 

düşünmemeye özen göstermeliyiz. Yani komşunda olanın onun 

elinden alınıp sana verilmesini dilememelisin. Üstbilinçaltı her 

dileğini gerçekleştirebilecek durumdadır. Onun için düşüncelerinin 

―hem komşunda hem sende‖ olmasını sağlamaya gücü yeteceğini 

bil.  

Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey; üstbilinçaltı diye 

tanımladığım şeyin Tanrının ―OL‖ diyerek oluşturma özelliğinin 

insandaki yansımasıdır. Daha önce de bahsetmiştim. Yani insanın 

Tanrı özelliğidir ama çok kısıtlanmıştır. Bizler bir şey için ―OL‖ 

dediğimizde olamamaktadır. Bunun için ya çok içten 

isteyebilmeliyiz ya da uzun süreler düşünerek etkisini artırmalıyız. 

Ya da toplu olarak istemeliyiz. Yani tekrar veya daha çok kişi ile, 

isteme eylemini artırarak gerçekleşmesini sağlamalıyız.  

İnsanlar zaten sürekli düşündüklerini söyleyebilirler ama 

günlük faaliyetler içindeki düşünme eyleminden bahsetmiyorum. O 

düşünme hayatımıza veya dünyamıza ciddi etkiler yapmaz. Çünkü 

birçok şey hakkında bölük pörçük düşündüğümüzden işe yaramaz. 

Genelde de basit dedikoduvari düşünceler olduklarından sonuçları 

da etkisiz ve kötü yönde olur. Benim bahsettiğim düşünme 

eylemine zaman ayrılması gerekir. Bir plan yapılarak ne hakkında 

düşüneceğine karar vermek lazım. Kişinin tek başına bir yere 

çekilerek, düşünceleri üzerine yoğunlaşıp, hayallerini üç boyutlu 
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olarak kafasında canlandırması gerekir. Umarım gelecekte her evde 

düşünme odası kurulur. Böylece düşünme eylemi ile dünyanın 

bütün problemlerinden kurtuluruz. 

Çocuklarımızın bol bol okumalarını sağlamamız gerekiyor. 

Kitap okuyan birey büyük değişimler geçirir. Elbette tek taraflı 

kitapları okuyup, saplanıp kalmamalı. Karşı fikirleri bilmeden 

insan doğruya nasıl karar verebilir ki?  

—İnsanoğlu bir haset ve çekememezlik içerisinde... Bu 

nasıl değişir? 

—Evrenin en önemli anahtarı sevgidir. Kendimize ve çev-

remize yapabileceğimiz en büyük katkıyı sevgi ile yapabiliriz. 

Dünyada mutlu yaşamın anahtarı sevgidir. Katışıksız saf sevgi… 

Herkesi ve her şeyi sevmeliyiz. Çevremize sevgi sinyalleri 

gönderirsek aynı sinyallerle karşılanırız. Bilinçaltımız hayatımızı 

yaşadığımız ve düşündüğümüz şekilde algılar ve şartları 

üstbilinçaltı aracılığı ile ona göre düzenler. Güzel bir atasözü 

vardır, ―Ne koyarsan çanağına, o gelir kaşığına.‖ 

—Bazı insanlar kaderlerinin kötü olduğunu veya Tanrının 

onları cezalandırdığını düşünüyor. Onlar için ne yapabiliriz? 

—Aslında bu tür düşünceler genelde tekâmülde düşük 

seviyede olan insanların düşünceleridir. Onlara yardım etmenin 

yolu sadece bilinçlenmeleri için yardım etmekten geçer. Onlara 

yaşadıklarının kendi düşünceleri sebebiyle olduğunu anlatmak 

gerekir. Elbette bu bilinçli istek ve düşünce değildir. Onun için 

kişinin, elinde olmayan bu sebeplerle baş edebilmesinin yolunun 

kesinlikle sevgiden geçtiğini anlaması gerekir. Sevgi bizim bu 

dünyadaki hayatımızın anahtarıdır. Sevgi bizi mutluluğa götürecek 

tek yoldur. Bu durumu birçok filozof özellikle vurgulamıştır. Ama 

biz sadece söylenmiş güzel bir söz gibi algılayıp, onu hayatımıza 

sokmadığımız için, istediğimiz gibi bir hayat sürdüremiyoruz. 

Bazıları hemen paranın öneminden söz edebilirler ve kendilerinde 

olmadığından bahtsız olduklarını savunabilirler. Tabii ki para 

önemlidir ama amaç değil araçtır. Kişi eğer mutlu olmayı seçerse 

her zaman yetecek kadar para bir şekilde gelip onu bulacaktır.  
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Çoğu insan hazır değildir ve anlatılanı anlamaz. Çünkü o 

kendisine acıdığı için çevresinin de kendisine acımasını 

beklemektedir. Onun duymak istediği sözleri söylemezsen sana 

kızar. O senden, ―Haklısın çok bahtsızsın,‖ ya da ―Çok şanssız bir 

insansın,‖ gibi tanımlamalar bekler. Dediğim gibi sen ona sadece 

―kendisine yardım etmesini‖ öğreterek yardım edebilirsin. Öyle bir 

kişiye bir sürü para versen bile mutlu olabileceği süre en çok altı 

aydır. Ondan sonra yine bir sürü bahaneler bulup mutsuzluğuna 

devam edecektir. Bu durum tekâmülle ilişkilidir.  

—Tekâmülü yüksek insanlar var mı aramızda? Varsa onları 

nasıl tanırız? 

—Tekâmülde üst seviyede olan insanlar aramızda yaşa-

maktadır. Onları diğerlerinden ayıran paraya veya makama değer 

vermemeleri ve hoşgörülü olmalarıdır. Yanlış anlaşılmasın; 

çoğunluğu hem para hem makam olarak toplumun ortalamasının 

üstündedir. Bireysellikten kopan ve topluma bir şeyler katmaya 

çalışanlar ve empati yapabilenler de üst kademedirler. Normalde 

onlarla yakın ilişki içinde olmazsan, farklarını anlayamazsın. Bir 

insanda sınırsız hoşgörü varsa bilin ki üst seviye bir ruhla karşı 

karşıyasınız. Onlar kendilerinin ruhsal olarak daha üst seviyede 

olduklarını bilmezler. Bilseler bile bununla övünmezler. 

Kendilerini düşük seviyedeki insanlardan üstün görmezler. Ayrıca 

reklamlarını da yapmazlar. En önemli belirtileri; dini ön plana 

çıkararak yaşamazlar. Onlarla yaşarken, kimseyi ibadet için 

yönlendirdiğini veya farklı dinden olanı dini için eleştirdiğini 

göremezsin. 

Sana anlattığım bu bilgileri duyan insanlar tekâmülde üst 

seviyede ise, bizi iyi anlayacaklardır. Eğer tekâmülde alt seviyede 

iseler hiç anlamayacak ve saldırabileceklerdir. ―Bize alçak diyor,‖ 

şeklinde algılayacaklardır. Ya da başka bir gerekçe bulacaklardır. 

—Kişilerden çok duyduğum bir şey var, diyorlar ki ―İyilik 

yaptım ama karşılığında kötülük buldum.‖ Oysa sen ―İyilik yapan 

iyilik bulur,‖ diyorsun. 
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—İnsanların en büyük yanılgılarından biri iyilik kavra-

mıdır. Eğer kişi yaptığı bir iyilikten karşılık beklerse yani ―ödünç 

iyilik‖ yapmışsa, karşılığında kötülük bulması mümkündür. Çünkü 

bu halis duygularla yapılmış bir iyilik olamaz, çıkar için 

yapılmıştır. Kişi yaptığı iyiliği unutacak, sanki daha önce hiç iyilik 

yapmadı gibi. Ona yapılan bir iyiliği de yaptığı iyiliğin karşılığı 

olarak algılamamalı, kendisi iyi olduğu için bu iyilikle 

karşılaştığını düşünmeli. Fakat size yapılan bir iyiliğe karşılık 

vermek istemeniz ulvi bir davranıştır. Hatalı olan, yapılan iyiliği 

borç gibi algılamanız olur. İyilik yapıp karşılığında kötülük 

bulduğunu söyleyenlerin, iyilik gibi görünen davranışların 

arkasında tamamen çıkar vardır. Yani iyilik yaparken bir menfaat 

ummaktadırlar. Eğer umdukları menfaati bulamazlarsa, kötülükle 

karşılandıklarını düşünmektedirler. Eğer iyilik yapmışsanız karşılık 

bekleyemezsiniz. Karşılık bekliyorsanız o emaneten yapılmış bir 

davranıştır. İyilik olamaz.  

Babamın bir arkadaşı vardı. Almanya‘da çalışıyordu ve 

Türkiye‘deki kardeşine bir kamyon alıp vermişti. Biz babamla onu 

ziyarete gittiğimizde kardeşinden yakınıp duruyordu. ―Ben ona o 

kadar iyilik yaptım ama o bana kötülükle karşılık verdi,‖ diyordu. 

Ben o zaman onun çıkar için iyilik yaptığını anlamıştım. 

Kardeşinin para kazanıp kendisine getirmesini istiyordu. Kardeşi 

ancak kendi evini geçindirebildiğini fazla para kazanamadığını 

söylediğinde küplere biniyordu. İyilik yaptım dediği aslında bir 

alışverişti. Bir araba alıp birine vermiş, onun para kazanıp kendisi-

ne de vermesini istemiş, olmayınca hayal kırıklığına uğramıştı. 

Kardeşi ise ağabeyinin ona iyilik yaptığını ve ondan karşılık 

beklemediğini sanmıştı. 

—Dünyada iyiye veya kötüye nasıl karar vereceğiz? 

—Daha önce de değinmiştim. Dünya üzerinde iyi şudur, 

kötü şudur diye standart bir kural yoktur. Bu kurallar toplumlara ve 

zamana göre değişir. Geçmişte bu kurallarda gelenekler ve dinler 

belirleyici olmuşlardır. Bir toplumda kötü olan başka bir toplumda 

kötü olmayabilir. Bunun sakıncası da yoktur. Kuralların ne 
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olacağına toplum karar verir. Tanrıyla bir ilişkisi yoktur, fakat 

kural koyucular Tanrının adını kullanmışlardır. Artık hiçbir toplum 

Tanrının adını kullanarak kural koyan kimseyi dinlemesin. Çünkü 

Tanrının böyle bir istek ve talebi yoktur, bilsinler. Tanrının 

insanlardan yapmalarını istediği iki şey vardır: Biri tekâmül 

etmeleri, diğeri de zekâlarını arttırmaları. Belki de ikisi de aynı 

şeydir. 

Yok, ille de bir kural istiyorum dersen benim söyleye-

bileceğim, ―Zaman ve yere göre evrensel insan, hayvan ve doğa 

hakları‖nın geçerli olduğudur. Yapılması gereken bu haklara saygı 

duymaktır. Ana mantık budur. Merkeze insan, hayvan ve doğayı 

koyup ürettiğiniz her düşünce, iyi olmak durumundadır. Eğer bir 

toplumda ahlak kuralları insanlık kurallarının önüne geçerse, 

anlayın ki olumsuz bir şeyler var. Örnek olarak töre cinayetlerini 

verebiliriz. Burada ahlak kurallarını insanlık kurallarının önüne 

geçiren toplum, kişilerin istememesine rağmen, toplumun baskısı 

yüzünden insan öldürülebilmektedir. Bu dünyadaki en büyük suç, 

başka bir insanı öldürerek onun tekâmülüne ve kendi tekâmülüne 

darbe vurmaktır. Ölenin tekâmülü hayatını bitiremediği için, 

öldürenin ise işlediği suç yüzünden sekteye uğrar. Ölen yeni 

hayatında kaldığı yerden devam eder ama öldüren epey sıkıntılar 

çeker. Kastettiğim cehennem değil ama bu durumu telafi etmek 

için çok başka özverilerde bulunması gerekecektir. Evrende ruh 

taşıyan bir canlının öldürülmesini gerektirecek hiç bir suç yoktur. 

—Avrupa, insanlığın önüne geçip bilimi ilerletmiştir ama 

sanki aile ve toplum düzeninde sorun var. Sen ne düşünüyorsun? 

—Gelişmiş ülkelerdeki, özellikle aile yapısı, gerçekten bir 

sorun oluşturmaktadır. İnsanlar çocuğunu 18 yaşına kadar büyütüp 

sorumluluğundan kurtuluyor. Birbirlerine bir daha ihtiyaçları 

olmuyor. Ta ki baba veya anne yaşlanıp yalnız kalana kadar… O 

zaman da çocukları, fazla ilişkileri olmadığından seyrek olarak 

ziyaretlerine geliyor ya da hiç gelmiyorlar. Aynı şekilde onlar da 

yaşlandığında aynı yalnızlığı çekiyor. Bu böyle sürüp gidiyor. 

İnsanların birbirlerine olan ihtiyacı hep madde yönünden 
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irdeleniyor. Oysa insan toplumsal bir varlıktır. Yalnızlık çekmek, 

hele yaşlılıkta hiç doğru değil. Almanya‘da kaldığım süre 

içerisinde gözlemlediğim kadarıyla, hastanelerde ya da evlerinde 

kalan yaşlıların durumu içler açısı. Öyle bir yaşlılık geçirmeyi hiç 

istemem. Yanlış anlaşılmasın, hastalara çok iyi bakılıyor. Ben 

yalnızlıklarından bahsediyorum. Devlet ve yaşlılar bunun farkında 

ama diğerlerinin haberleri yok.  

Yaşlıların yalnızlıklarını 12 Mayıs 2007 tarihinde Sabah 

gazetesinin iç sayfalarındaki küçük bir haber özetliyor. ―Evinde 

ölen Alman‘ın cesedini tam 7 yıl sonra fark ettiler. Olay 

ödenmeyen faturalar için gelen icra görevlilerince anlaşılmış.‖ Ne 

kadar acıklı bir durum... Avrupa‘nın gelişirken yaptığı en önemli 

hatanın ataerkil yapıdan uzaklaşması olduğunu düşünüyorum. 

Bağımsız bireyler daha çok özgürlük elde etmişler ama 

yaşlılıklarında yapayalnız kalacaklarını hesap edememişler. Ayrıca 

bağımsız bireyler çocuk yapmak sıkıntısını üstlenmek 

istemediklerinden genç nesil azaldı ve gelecek çok daha büyük 

sorunlara gebe gözüküyor. Aile kurumunu yeniden oluşturmak, 

Avrupalının yapması gereken en önemli gelişme olmalı. Yoksa yok 

olma durumunda kalacaklar veya başka ırklarla kendilerini takviye 

etmeleri gerekecek.  

Onun için gençken çocuklarınızla birlikte büyüklerinizi sık 

sık ziyarete gidin. O zaman sizin çocuğunuz da büyüklerin ziyaret 

edilmesi gerektiğini öğrenir ve sizi yaşlılığınızda ziyarete gelir. 

Kişi çocuğuna öğretmek istediği davranışı kendi hayatına sokmalı, 

ki çocuk görerek öğrensin. Nasihatle hiç kimseye bir şey 

öğretilmez. Sen çocuğunu iyi yetiştirirsen o da kendi çocuğunu 

senden daha iyi yetiştirir. 

Bugünle beraber konuların büyük çoğunluğunu ana hatları 

ile bitirmiş olduk. Artık son buluşmamızda ben genel olarak 

konuları özetleyeceğim. Daha iyi anlaman için çok önemli 

konulara değineceğim. Yeni açılımlar yaparak konuyu 

toparlayacağım. 
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BÖLÜM 14 

Sonuç 
Düşüncelerin başardığı en güzel şey; bilimdir. 

 

Son gün, ilk buluştukları yerde buluşmak istedi. Bütün bu 

düşünceler kafasında oluştuğu gün, sanki buraları sihirli gibi 

gelmişti ona. Gökyüzündeki bulutların dizilişi bir başka 

gözükmüştü gözüne. Sıradan bir gün yaşamadığını biliyordu. 

Sezgileri o günün kendisi için bir milat olduğunu söylüyordu. 

Aslında belki dünya için bile milat olabilirdi. Bulutların dizilişi 

garibine gitmişti. Sanki ekmek dilimleri gibi Marmara‘nın 

üstünden karaya doğru uzanmışlar ama güneşin önünü hiç 

kesmemişlerdi. Zeytinburnu Bakırköy arasındaki sayısız sahil 

yürüyüşünde beynine yağmur gibi bilgiler akmaktaydı. Kendisi de 

ne olduğunu anlamamıştı. ―Sanırım din kurucuları da böyle bilgiler 

almışlar ve bu bilgilerin Tanrıdan geldiğine hükmetmişler,‖ diye 

geçirdi içinden.  

O günün üstünden beş yıl geçmiş ve düşünceleri çok daha 

olgunlaşmıştı. Ayrıca düşüncelerini olgunlaştırmak için de bir sürü 

kitap okumuştu. O zamandan beri de sezgileri güçlenerek devam 

etti. Hele son beş aydır her sezgiyi kalbinde hissetmeye başladı. 

Yani daha önceleri sezgilerini kendi düşüncesi olarak algılarken 

artık ne zaman sezginin geldiğini bilir oldu. Sezgileri ona sadece 

bu konularda yardım etmiyordu, onu yönlendirmeye bile 

başlamışlardı. Bu durumdan iki sebeple rahatsız olmaya başladı: 

Biri sezgileri çok güçlü geldiğinde kalbinin sızlaması canını 

yakacak seviyelere çıkıyordu; ikincisi de bu sezgiler kendisini bir 

kukla gibi hissetmesine sebep oluyordu. Sezgiler o kadar hayatına 

karışmaya başlamıştı ki, araba kullanırken bile yönlendirmeye 

başlamışlardı.  
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Artık sona yaklaştığını ve bu konunun bitmek üzere ol-

duğunu tahmin etmekteydi. Fakat sezgiler hayatında olmaya devam 

edecekti. Dünyanın kaderini değişeceğini ve ondan sonra bu 

dünyayı terk edeceğini artık biliyordu. Bu onun kaderi idi ve bu 

kaderi zevkle yaşamaya istekliydi. 

—Bugün anlatacağım olaylar genelde yeni konular ol-

duklarından, beni sorularınla kesmeni istemiyorum. Ama yine de 

kafana takılan olursa sorabilirsin. Konu biraz uzun sürebilir, 

kendini şimdiden hazırla. 

—Uzun bir gün olacak desene. 

—Olayı özetlemeye çalışacağım ama yine de epey süre-

cektir. 

Ruh konusunu işlerken öte dünyanın ve bu dünyanın yapısı 

hakkında epey şeyler öğrenmiştik. Tanrının ne yapmaya çalıştığını 

anlamaya çalıştık. Dünya yaşamının öte dünya için çok 

kısıtlandığını ve niye kısıtlanması gerektiğini anlattık. Ben o 

konuyu biraz daha irdelemek istiyorum. Yani bir ruhun 

yeteneklerinin şu anda dünyada bulunan teknolojinin çok üstünde 

olduğunu anlaman açısından... Teknolojiyi incelediğimizde, bize 

sunduğu kolaylıklara bakarsak daha rahat bir yaşam sürmek için 

çeşitli icatlar yapmışız. Örneğin araba, mikrodalga, telefon, 

bilgisayar gibi… Normalde bir ruh bir yerden bir yere gitmek için 

herhangi bir araca ihtiyaç hissetmez. O, hem de düşünce hızıyla, 

her istediği yere gidebilir. İşte teknolojik olarak araba, tren, gemi 

ve uçakların işlemi ortadan kalkmaktadır. Ayrıca ruhumuz 

enerjiden oluştuğu için, beslenmeye, giyinmeye veya barınmaya 

ihtiyacı yoktur. O zaman yiyecek, giyecek veya konutlara ihtiyaç 

kalmaz.  

Her nerede olursa olsun ruhlar birbirleri ile anında iletişim 

kurabilirler. Yani bizim teknolojiyi geliştirmemiz için oluşan 

ihtiyaçlarımız, ruhumuzun doğal yapısı gereği gereksizdir. Daha 

önce fikir jimnastiği yaparken, ―Tanrı insanı güneş enerjisinden 

beslenen canlılar şeklinde yapsaydı,‖ demiştim. Şimdi çok daha 

üstün yaratmış olduğu anlaşılıyor. Onların güneş enerjisine bile 
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ihtiyaçları yok. Kendi kendilerine yeterlidirler. Tek ihtiyaçları 

Tanrı ile bir olmak için ruhsal yönden tekâmül etmek. İnsanın 

teknolojiyi geliştirmesi, dünyada bedenleşmesi sonucu kaybettiği 

yeteneklerini kısmen geri kazanmak içindir. Aslında ruhunun böyle 

yeteneklerinin olduğu insandan saklanmıştır. Hatta ben şu anda bile 

ruhun var olduğunu anlatabilmek için uğraş vermekteyim. Sana bir 

sürü deliller sunmaya çalışıyorum. Fakat sanırım bu kadar bilgiden 

sonra ruhun var olduğuna ikna olmuşsundur. Ayrıca da, bu 

dünyanın sırf geçici bir süre için kullandığımız bir alan olduğunu 

anlamışsındır. Bu durumu Platon çok güzel vurgulamıştır. 

Platon, idealar öğretisinde, ―Çevrenizde yer alan nesneler 

birer görüntüdür, gerçek olan bunların ideasıdır,‖ der. Platon‘un bu 

düşüncesi, en güzel anlatımını Politei adlı eserinin VII. kitabındaki 

ünlü mağara örneğinde bulur. Buna göre, bu dünyanın insanları 

yeraltında bir mağarada yaşayanlara benzer. Ama mağarada oturan 

insanlar kollarından, bacaklarından zincirlerle bağlanmışlar, ne 

oturdukları yerden kalkabilir, ne de başlarını geriye çevirebilirler. 

Kendilerini bildikleri andan itibaren orada öylece oturmaktadırlar. 

Arkalarındaki ışıklı yoldan birçok nesne geçiyor ama onlar 

yalnızca dışarıdan içeriye sızan ışığın bu nesnelere çarparak 

duvarda yarattığı hayalleri görebiliyorlar. O hayalleri meydana 

getiren gerçek nesneleri göremezler, hayalleri gerçek sanırlar. İşte 

bizler de dünya yaşantımızda aynen bu durumdayız. Bu dünyayı 

tek ve alternatifsiz olarak düşünüyoruz. Oysa bizler öteki 

dünyadaki ruhsal planın (sanal dünya) bu dünyadaki yansımasıyız. 

Gölgeleri meydana getiren gerçek durumu göremediğimiz için, 

gerçeği burada yaşadığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar dünyaya 

yön veren tekâmülü yüksek insanlar bu dünyanın gerçek olduğunu 

anlatmışlardır. Bu insanların dünya hayatına önem vermeleri, yeni 

yetme ruhların azimlerinin artmasını sağlamıştır. Artık insanların 

yeni bir açılım yapması ve kendini sınırlayan tabulardan kurtulması 

gerekir. Din kurucuları yapmaları gerekenleri yapmış ve 

insanoğlunu bu seviyeye yöneltmişlerdir. Bundan sonra insanların 

yapmaları gereken, bilimi kendilerine rehber yapıp onu 
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geliştirmektir. Her insan aynı seviyede olmaz, onun için mevcut 

dinler bir miktar daha devam edebilir. Onlara inanan birileri olduğu 

müddetçe yaşayacaklardır. Bunun sakıncası yoktur. Kişileri silah 

zoruyla aydınlatmak mümkün değildir. Onun için herkes tekâmül 

seviyesine göre bir atılım yapacak ve eninde sonunda herkes 

tekâmülünü tamamlayacaktır.  

Ateist düşüncedeki gibi doğa içinde yaşayıp yok olacaksak, 

bu kadar eziyet niye? Doğa yaşama içgüdüsü oluşturup ortalığı 

canlı doldurdu. Niye? Ne işe yarar? Kime ne faydası var? Eğer bu 

evrenin bir amacı yoksa, var olması da gerekmez. Eğer burada 

bilinç yani farkındalık yoksa, bu evrenin var olduğundan söz 

edilebilir miydi? Uzayda bir uygarlık varsa ve biz o uygarlıkla hiç 

karşılaşmayacaksak, bizim için ne anlam ifade eder? O uygarlık 

bizim için yok demektir. Biz de onlar için yokuz. Aynı şekilde bu 

evrenden biri veya birilerinin haberi yoksa bu evrende hiçbir anlam 

ifade etmez. Bizim şu an yaşıyor olmamız evrene hiçbir şey 

katmaz. Yok, oluşumuz da evrene bir şey katmaz veya eksiltmez. 

İşte insanın Tanrıya olan ihtiyacı… Eğer Tanrı diye bir şey yoksa 

bizler birer hiçiz. Onun için Tanrı olmak zorundadır, sırf insan 

anlam kazansın diye. Bunun az bir şey olduğunu sanma. Tanrı 

bizim var olma sebebimizdir. Yoksa bir ot olmaktan ne farkımız 

olur? Bugün dünyayı yok etsek ne fark eder? Zaten bir zamanlar 

evrende dünya yoktu. Yine dünya yok olarak devam eder ve kimse 

bunun farkında olmaz.  

Akıl varsa Tanrı da var. Onun için, ―Her akıllı insan araştı-

rırsa mutlaka Tanrıya ulaşır,‖ deniyor ve ben de öyle diyorum. 

Bunun belli bir yolu da yok. Her yolun sonu Tanrıya çıkar. Uzun 

yoldan veya kısa yoldan. Yalnız buradaki Tanrı ile dinlerde 

bahsedilen Tanrıyı birbirlerine karıştırmamak gerek.  

İnsanın Tanrıya ihtiyacı olduğu gibi Tanrının da insana 

ihtiyacı vardır. Tanrı insana ihtiyaç duymasaydı yaratmazdı. Hem 

de Tanrının istediği gibi bir yaşam sürmesi mecburiyeti ile. Çünkü 

kurduğu düzenin içine girip müdahale etmeksizin şartlar gelişiyor. 

Sonuçta Tanrıya döndüğümüzde onun zaafı neyse yani bizleri 
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yaratmasına sebep neyse onu gidereceğiz. Ve belki de aynı düzeni 

tekrar biz başka ruhlar için oluşturacağız. Kim bilebilir. 

Dini bütün insanların benim bu söylediklerimde en zor 

kabul edecekleri şey, Tanrının kusurlu olduğu düşüncesidir. 

Söylediklerim kendilerine öğretilen kusursuz Tanrı imajına ters 

gelmektedir. Ayrıca onları yaratan bir şeyin kusurlu olmasını kabul 

etmek istemezler. Oysa kusursuz bir Tanrının insanı kendi 

enerjisinden niye yarattığının geçerli ve mantıklı bir açıklaması 

olamaz. Yani sırf oyalanmak için Tanrı insanı yarattı gibi bir sonuç 

doğar. Böyle bir düşünceyi de Tanrıya yakıştırmak abes kaçmaz 

mı? 

Günlük işlerimizle öylesine haşır neşir olmuşuz ki, dünyayı 

veya ölümü anlamayı hiç mi hiç istemiyoruz. Hatta kaçıyoruz. ―Bu 

dünya dediğin ne ki, üç günde gelir geçer.‖ Bu söz hep söylenir 

ama ne kadar doğru olduğunu herhalde öldüğümüzde anlayacağız. 

Bu anlattıklarımın geçmişteki birçok üstün ya da ermiş kişiler 

tarafından bilindiğini düşünüyorum. Fakat o insanlar zamanı 

gelmeyen bilgiyi aktarmaya çalıştıklarında karşılarında çok büyük 

bir muhalefet buldular. Daha önce Mevlana‘nın sözünü örnek 

vermiştim. Aynı sıkıntıları benim de çekeceğim çok açıktır. 

Bulunduğum toplumun büyük çoğunluğu bu bilgileri anlama 

kapasitesinin altındadır. Buna yaşadığım çevrenin büyük bir 

çoğunluğu dâhildir. Fakat bu düşüncelerin Anadolu‘dan çıkmasının 

da, bir sebebinin olabileceğini sanıyorum. Dünya iki kutuplu bir 

yapıya doğru gitmektedir. Ara noktada bulunan Anadolu, bu iki 

kutbun ortasında bulunmaktadır. Sanki uzlaşmanın bu sayede 

başlayacağı gibi bir sezgiye sahibim. 

Erme işleminde düşüncenin önemi çok büyüktür. Düşünen 

insan erebilir. Geçmişteki dinlerde ermişler genelde erkektir, 

düşünebilmek için dünya yaşantısından sıyrılmak gerekir; 

ermişlerin birçoğunun çobanlık yaptığı ya da bir mağara da 

inzivaya çekildiğini biliriz. Mağaralarda günlerce inzivaya çekilen 

insanlar düşünceleri ile baş başa kalırlar. Bu düşünme eyleminden 

dolayı üstbilinçaltından onlara seller gibi bilgi akar. Tabii ki, hangi 
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konuda ve yönde düşünülürse o doğrultuda bilgi alınır. Eğer biri 

kendini bir yere kapatır ve kansere çare bulmayı gerçekten ister ve 

zaman ayırırsa inanın çareyi bulabilir. Doğu dinlerinde yeni gelen 

öğrenciler odalarında yalnız bırakılırlar. Eski medeniyetlerde de 

aynı yöntemi uygulayanlar vardır, örneğin Mısırlılar rahiplerini 

aynı şekilde yetiştirmişlerdir. Düşünme eylemi insanoğlunun 

sorunlarını çözmesinin anahtarıdır. Günümüzde de insanın bu 

eylem için kendisine zaman ve ortam ayarlaması gerekir. Ben 

genellikle yattıktan sonrayı ve sabah ilk uyandığım saatleri 

kullanıyorum. Ayrıca her fırsatı değerlendiriyorum. Hayatımı o 

şekilde düzenleyemediğim için zorluklarla karşılaşıyorum. 

Gelecekteki insanlar düşünmenin önemini kavrayacak 

olduklarından, evlerinde bir düşünme odası oluşturacaklarını ve 

düşünmeye bilinçli zaman ayıracaklarını sanıyorum. İnsanın boş 

zamanlarını değerlendirmesi için düşünmeli veya kitap okumalıdır. 

Yazma işlemi de insanın hem düşünmesini hem de okumasını 

sağlamaktadır. 

Sona gelirken sana bu evrenin ve ruhların yaratılmalarının 

asıl gerekçesini anlatayım. Gerçi ara ara vurguladım; bu düzenin 

kurulmasının sebebi, şimdiye kadar anlattıklarıma göre, ruhsal 

yönden olgunlaşmak ya da kuantum karşılığı olan dalga 

özelliğimizi artırmak gibi gözüküyor. Ayrıca bu gerçek sebep 

benim Tanrıya kusur atfetmemdeki asıl gerekçedir. Daha önce 

evrenin Tanrının enerjisinden yaratıldığını söylemiştim. Ayrıca 

ruhlarımızın da enerjiden yapılı olduklarını söylemiştim. Bu iki 

enerji başlangıçta aynı şeydir. Yani ruhların öte dünyada ilk 

başladıkları nokta, bilinçsiz enerjidir. Bizler bilinçsiz enerjiyi 

bilinçli hale getirip tekrar Tanrıya kazandırma uğraĢısıyız. 

Tanrı bu düzeni kurarken evreni bilinçsiz enerjiden yarattı. Aynı 

zamanda küçük bir miktar bilinçli enerjiyle de düzeni 

sürdürebilecek ruh veya ruhların oluşumunu planladı. 

Başlangıçtaki o ruh veya ruhlar, önce dünyada canlının oluşumunu 

ve ruhun üflenebileceği canlıya kadar gelişimi sağladılar. Sonra 

bilinçsiz enerjiyi alıp ruh haline çevirdiler ve hayvan bedeniyle 
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dünyada eğitime tabi tuttular. Bu enerji evrende bulunan 

elementlerin enerjilerinden oluşmaktadır. Âdem babadan beri 

ruhlar bedenleşmektedirler. Bilinç konusunda epey ilerleme 

kaydedip, belli bir düzeyin üstüne gelen Âdemoğlunun bir atılım 

yapması istenmektedir. O seviyeye gelinmiştir. Dinlerin 

tutuculuğundan çıkarılacak olan insanın, beynini daha verimli 

kullanması için önü açılacaktır. Sadece önü açılmayacak, bu 

konuda teşvik de edilecektir. Bu noktada Buddha‘nın niye ―Her 

şeyde ruh vardır,‖ dediğini anlayabiliriz. Kastettiği enerjidir. Her 

şeyin kökeni enerjidir. Tüm canlı ve cansız varlıklar bu kategoriye 

dâhildir. Fakat sadece insan, enerjisine bilinç kazandırabilmektedir. 

Hayvan da o anlamda enerji kökenlidir ama içinde ayrıca ruh ener-

jisi yoktur. Yani insan iki türlü enerjiden oluşmuştur: Biri 

bedeninin oluştuğu madde, diğeri ruhunun oluştuğu enerji. İnsanın 

farkı, ruh enerjisine yeni yetenekler kazandırma becerisidir. Bu ruh 

enerjisinin sadece insana özgü olduğu konusunda ciddi 

çekincelerim var. Daha sonra bu konuya tekrar değineceğim. 

Aslında aklı olmayan bir şeye, akıl kazandırmayı gerçekten 

mucize olarak algılamak gerekir. Ne kadar zor olduğu bir insanın 

enerjisinin az olmasından anlaşılabilir. Bu düzenekler okyanustaki 

bir damla kadar küçük olan ruhlarımızın, bilinçlenmesi için 

kurulmuş. Bu kadar küçük bir enerjinin akıllanması ve tüm Tanrıyı 

bilinçlendirebilmesi için, çok uzun emekler gerekir.  

Tanrının bu işe nasıl başladığı konusunda hiçbir fikrim yok. 

Başta bilinç çok az mıydı? Şu anda Tanrı bilinç konusunda hangi 

düzeyde, hiç bir fikrim yok. Bu bilinçlendirmenin bir üst versiyonu 

var mı? Yani bizim Tanrıya kazandırdığımız bilinç yeterli olmayıp, 

Tanrı başka bir düzenekle de dünyadan mezun olan ruhları, başka 

okullarda tekrar eğitime tabi tutuyor olabilir. Yani ilkokul dünyada, 

orta öğretim başka yerde ve üniversite bir başka yerde olabilir. 

Ruhlarımızın dalga özelliğini artırmak istemesi, Tanrıya 

dönmek içindir. Bu ikisi birbirlerinden ayrı süreçlerdir. Biri ruhun 

kudretini artırmak: o zaten Tanrı özelliğidir, yani Tanrının ona 

ihtiyacı yoktur, bizim, Tanrıya dönebilmek için ihtiyacımız vardır; 
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diğeri bilincin ya da aklın gelişimidir. İşte Tanrının asıl ihtiyacı 

olan şey budur. Bu süreçler beraber yaşanmaktadır. Her ruh hem 

kudretini, hem de bilincini yükseltmeye devam etmektedir. Ruh 

bilincini yükseltirken aslında bilinçsizce hareket etmektedir ama 

kudretini bilinçli olarak artırmak istemektedir. Çünkü dalga 

özelliğinin artması evrenin akış yönüdür ve o cazibe ruhu 

yönlendirmektedir. 60 bin yıl önceki Âdemin çocukları bilinç 

yönünden bir hayvandan farklı değildi, ama ruhun öğrenme 

kapasitesi insana fark yaratmıştır. Hayvanın öğrenmesi çok 

sınırlıdır ve günümüze kadar aldığı yol bellidir. Ruh enerjisi ise 

çok daha farklı öğrenme kapasitesine sahiptir ve bu, onu içine 

girdiği hayvanlardan üstün yapmaktadır. İşte dünya hayatı asıl 

olarak bunu amaçlamıştır. İnsanın teknolojiyi geliştirilmek zorunda 

olması, bilinci arttırmaktadır. Bizler öteki dünyada bilincimizi 

arttıramıyoruz. Çünkü orada gelişmek gerekmemektedir. 

Beğenmediğim ve yerden yere vurduğum bu dünya düzeninin 

bizlere yaptığı katkı, tüm evrenin ve ruhların yaratılmasının asıl 

sebebidir. Bilinç Tanrının en zayıf yönüdür. Dalga özelliği ve 

enerji yapısı olarak kendine yetmektedir. Bünyesinde bulunan 

enerjinin hepsi bilinçli değildir ve bu enerjisini bilinçli hale 

getirmeye çalışmaktadır. Yani sırf Tanrının egosunu tatmin etmek 

için bizler bu uğraşı vermiyoruz. Çok önemli ve evrenin en değerli 

şeyi için uğraşıyoruz. Bu, ―Tanrı insanı ve evreni niye yarattı?‖ 

sorusunun cevabıdır ve yeteri kadar da ilahidir sanırım. Bu bir 

enerjinin kendi kendisine, ―OL‖ diyemeyeceği bir durumdur. Böyle 

çetrefilli bir düzenin kurulmasını zaruri kılmıştır. Yani Tanrının 

evrenimiz için mutlak olduğunu söylemiştim ama daha önce de 

bahsettiğim gibi, kendi üzerinde tadilat yapamamaktadır. 

Bu sürecin sonunda evrendeki enerji bir şekilde Tanrıya 

dönecektir. Tanrı bir insanın küçücük enerjisini bile hesap ettiğine 

göre, evrendeki enerjiyi de kesinlikle heba etmeyecektir. Ayrıca 

bizler Tanrıyla bir olduktan sonra da bu süreç devam edebilir. 

Çünkü evrende bu kadar enerji olduğuna göre, bu bilinçlenecek çok 

fazla enerji var anlamına gelir. Fakat Tanrı katında bilincin ne 
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kadar değerli olduğu ve ne kadar zorlukla elde edildiği anlaşılmıştır 

sanırım. Yani biz, Tanrı diye tanımladığımız gücün Tanrı olmak 

için verdiği mücadelenin bir parçasıyız.  
Daha önce zaman konusuna değinmiştim. Şimdi o konuyu 

da biraz daha açmak istiyorum. Şekil 17‘de de görüldüğü gibi, 

ışığın hızının artması zamanın daralması ile aynı anlama 

gelmektedir. Zaman genişlemesinin maksimum olduğu 

dünyamızda, madde dalga özelliği titreşimi minimumdadır. 

Sanırım en alt seviyededir ve bilim insanları onun hızını tespit 

edebilirler. Sanki dalga titreşim hızı ile zaman daralması toplamı, 

her noktada sabit gözükmektedir. Bu da bize zaman genişlemesinin 

dünyamızdaki değerinin 300.000 km/sn‘ye karşılık gelmesi 

gerektiğini gösterir. 

Yani dünyamız Tanrı katının tam ters simetriği gibidir. 

Dünyada maddenin karşılığı orda dalga özelliği, dünyamızdaki 

sabit durumun karşılığı orda ışık hızı... Dünya ile Tanrı katının 

toplamı sıfır gibi gözükmektedir. Yani bu etkilerin birbirini 

sıfırladığı düşünülebilir. Tüm ara dünyalar da, bir halden diğer hale 

geçmek için kat edilmesi gereken bir yol gibi gözükmektedir.  

Dünyamızda 

hiçbir şey sıfır ya da 

sonsuz olmadığından, 

Tanrı katında da sıfır ya 

da sonsuz olamaz, diye 

düşünüyorum. Madde 

yapısını değerlendirirken 

Tanrı katında sıfıra 

gidebilir demiştik. Madde yapısı çok küçülür ama sıfır 

olamayacağından dalga özelliği de sonsuz olmaz. Dünyamızda ne 

kadar dalga özelliği varsa, orada da o kadar madde özelliği var gibi 

gözükmektedir. Bunun bize sağlayacağı çok önemli bir getiri var. 

Tanrı katının öyle bilinmezlerle, sırlarla dolu olmadığını gösterir ve 

belki de evrenimize yansımayan başka hiçbir özelliği yoktur. 

Böylece dinlerde Tanrı diye tanımlanan şeyin, bizim karşı ucumuz 

 
(ġekil 28) Dünya katından Tanrı katına 

gidiĢ. 
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olan bir şey olduğu, ve evren gibi bir yaşam alanı olduğunu 

gösterir. Fakat bu yaşam alanında dünyadaki gibi tek tek bireyler 

yerine tüm yaşam alanının kendisi bir yaşamdır ve başka da bir şey 

yoktur. Yani tüm evrendeki madde miktarı Tanrının gücünü 

hesaplamamıza yetebilir. Madde miktarımız bir o kadar da anti 

madde ile birleştiğinde, elde edilecek enerji Tanrının tüm enerjisini 

oluşturmuş olabilir ve bizler de o bilincin içindeki şanslı olan 

kesimden olmalıyız. Bilinci elde edebilmek için bildiğimiz 

herhangi bir atomun enerjisinden bir ruh hazırlanıp, bir bedenle 

dünyada bilinçlenmeye ve dalga özelliğini yükseltmeye bırakılıyor. 

Bunu defalarca yapan ruh, süreci tamamlayıp dünyayı terk ediyor 

olmalı. 

Tanrı ile aynı uzayı paylaştığımızdan, onun da mekân ve 

zaman boyutuna tabi olduğunu düşünüyorum. Yani evreni 

yaratmak için kendisini kullanmıştır. Yani boyut ve zaman 

dediğimiz şeyler, Tanrının özelliklerindendir. Bizler kendisi 

dışında bir yerde değiliz. O zaman Einstein‘ın dediği gibi evren 

sonlu ve sınırsız ise, Tanrı da aynı şekilde sonlu ve sınırsızdır. Biz 

onun dalga halinin öbür ucu, yani madde haliyiz. Bu söylediklerim 

bilim adamlarına yeni kapılar açacak ve bu bahsedilen dünyaları 

keşfedeceklerdir. Hatta Tanrıyı bile tam olarak formüle 

edeceklerdir. Şekil 30‘daki dünya ile Tanrı katı arasında bir aralık 

varmış gibi gözükmektedir. Bu gösterimden kaynaklanmaktadır. 

Daha önce şekil 24‘teki iç içe daireler gibi düşünüp, dünya ile 

Tanrı katının aynı yerde olduğunu hayal etmeliyiz. Yani Tanrı ile 

aynı yerde yaşıyoruz. Biz en alt yaşam formu olduğumuz için onu 

algılayamıyoruz. Fakat Tanrı tüm alt yaşam formlarını kapsar. 

Şimdiye kadar bizler anlatılan bilgiler, Tanrının başka bir yerlerde 

olduğu veya her yerde olduğu gibi tanımlar; bakış açısına göre 

doğrudur. Tanrı başka bir yerdedir, çünkü madde dünyasında 

değildir. Tanrı her yerdedir çünkü tüm madde dünyasını 

kapsamaktadır.  

İşte bahsettiğim bu yaşam alanı, bir noktada bir miktar 

bilinç elde etti ve bu bilincin değerine vardı. Şimdi bu değerli şeyi 
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artırmak için uğraşıp duruyor. Nereye kadar devam edeceği ya da 

nasıl başladığı ile ilgili hiçbir fikrim yoktur. Daha doğrusu belki bir 

fikrim olabilir ama ben bu bilgileri anlayamayacağımızı 

düşündüğümden, haliyle çözüme de ulaşmamış oluyorum. Fakat 

bir gün bu konularda düşünmek için insanlar zaman ayırdıklarında, 

cevapları da alacaklardır.  

Einstein‘ın bize vermiş olduğu E=mc2 formülünün kul-

lanım alanı çok geniştir. Bu formül dünyadan Tanrı katına kadar 

her yeri kapsamaktadır. Matematiğin bize gösterdiği şeylerin bir 

anlamı olduğunun, ama çoğu zaman ne denmek istediğinin 

anlaşılamadığının göstergesidir. Şimdi alternatif kuantum 

dünyalarında E=mc²‘nin ne anlama geldiğini anlayalım. Enerji ile 

kütle arasındaki ilişkiyi açıklıyor ve kütle ile dalganın titreşimi 

arasındaki ilişkiyi gösteriyor. E=mc² formülü, eğer ışık hızı için 

düşünürsek, Tanrının katını gösteriyor olur. Yok, ara hızlar için 

düşündüğümüzde, sanal dünyayı bulmuş oluruz. Böylece her hızda 

enerjinin sabit olması durumunda, atom altı dünyanın alacağı 

değeri bulmuş oluruz. Daha önce atom altı madde yapısı ile dalga 

özelliğinin sabit olduğunu söylemiştim. Şimdi bunun enerji demek 

olduğunu anlayabildin mi? Yani insanın atom altı dünyadaki 

kütlesi ile ruhsal kudreti yani dalgasının titreşim hızının karesi 

çarpımı, her durum için sabittir ve enerjisini verir. Bunu dünya için 

hesaplarsak, bir insanın tüm hızlar için hangi atom altı dünyada 

ikamet edeceğini de bulmuş oluruz. Işığın Tanrı katında hızının ne 

olduğunu daha sonra göreceğiz. 

E=mc² bir atom için hesaplanıp dünyadaki değeri bulu-

nabilir. Burada E atomun enerjisini, m atomun kütlesini, c atomun 

titreşim hızını temsil etmektedir. Yalnız şöyle bir durum vardır, biz 

bir atomun dünyadaki kütlesini biliyoruz. Ayrıca dünyadaki 

titreşim hızını da bilirsek enerjisini hesaplayabiliriz. Yoksa 

dünyadaki kütlesi ile ışık hızını çarparsak yanlış sonuç elde ederiz.  

Normal olarak atom bombası patlatıldığında E=mc² kadar 

enerji açığa çıkmaması gerekir. Ben, bu konuda bir problemin olup 

olmadığını bilmiyorum ama benim vardığım sonuçlara göre, çok 
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daha az bir enerji elde edilmesi gerekir. Diyelim ki, 1 gramlık bir 

uranyumu enerjiye çevirmeye kalktık, 1 gramlık uranyum bir bütün 

oluşturuyorsa, titreşim hızı düşmek zorundadır. Çünkü parçalar 

büyüdükçe titreşim hızları azalır. Eğer uranyum atomları 

birbirinden bağımsız ise, o zaman ışık hızı ile yaptığımız çözüm 

geçerlidir. Yani 1 gramlık bir uranyumun kütle halinde iken 

vereceği enerji, tek tek atomlar halinde iken vereceği enerjiden az 

olmalıdır. Burada c ışık hızı özel bir durum demektir. Bizim gerçek 

formülümüz E=mv2 şeklindedir. İşte bu verilerden yararlanarak bir 

atomun dünyadaki titreşiminin değerini tam olarak bulabiliriz ve bu 

bize tüm ruhsal planlar boyunca enerjinin ya da insanın ruhunun 

değerini verir. Yalnız şöyle bir durum var: Biz evrenin en yüksek 

hızı olarak ışık hızını düşünüyoruz, onun için kendimizi 

sınırlıyoruz. Aslında ışığın hızı bizim madde dünyamızda bu 

değerde olabilir ve sanal dünyada ışığın hızı gittikçe artıyor 

olabilir. Yani sanal dünyanın en alt tabakasında da dalga titreşim 

hızı dünyamızla aynı fakat alternatif kuantum dünyalarında titreşim 

hızı gittikçe artıyor olabilir. Bu konulara yeniden döneceğim. 

Ayrıca ilerde ışığın hızının niye Tanrı katında çok daha fazla 

olması gerektiğini daha iyi anlayacağız. 

Acaba bir insan ruhu kaç atomun enerjisine eşit bir enerjiye 

sahiptir? Bir de hangi atomu temel almamız gerekiyor? Yoksa 

insanlardaki farklılıklar, herkesin farklı atomdan yapılı olmasından 

mı geliyor? Bu bazı insanların kişilik karakterlerinin birbirine 

benzemesini açıklayabilir. Bu atomlar öyle atom numarası yüksek 

atomlara doğru yükselemez, hele hele evrende serbestçe 

bulunmayan atomlardan hiç olamazlar, diye düşünüyorum. Şimdi 

burçların bunlara karşılık olabileceği gibi bir izlenimim var. 

Örneğin yay burcu alüminyum atomlarından oluşan grubu temsil 

ediyor olabilir mi? Dalga özelliği artıp maksimuma ulaştığında 

herkes aynı özelliklere sahip olur ama dünyamızda atoma bağlı 

olmak, insanların farklılıklarını açıklayabilir. Aslında bu ruhlar öte 

dünyada oluşturulur ama hangi atomun enerjisinden oluşturulacak-

ları belli kurallara bağlı olabilir. Belki bu işin doğum günleri ile bir 
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ilgisi bile olabilir. Yani belli atomlardan yapılı ruhlar ancak belli 

zaman aralığında bedenleşebilir diye düşünüyorum. Böyle 

düşünmemdeki en önemli sebep, bugüne kadar atalarımızın elde 

ettikleri bilgilerin hurafe ya da boş inanç olmadığını 

düşünmemdendir. Bir şeyleri anlayabildikleri kadar bizlere 

ulaştırmışlardır. Eğer insanlarda da bu bilgileri kabul etme eğilimi 

varsa, mutlaka haklı bir gerekçe olmalıdır. 

Ruhun yapısında ulaştığım çok garip bir sonuç var. Bir 

insanın ruhu tek bir atomun enerjisine eşdeğer bile olabilir. Yani 

dünyada bir atomun enerjisini bulduğumuzda Tanrıya yaptığımız 

katkı da meydana çıkmış oluyor olabilir. Yani enerji olarak; sıfıra 

çok çok yakın bir kütlenin ışık hızındaki titreşiminin karesiyle 

çarpımı, Tanrıya yapacağımız katkıyı belirler. Burada E=mv² 

formülünün geçerli olabilmesi için, kütlenin sıfır olmaması gerekir. 

Fakat Tanrının madde özelliğinin çok az olması, onun maddeyi 

sevmediği anlamına gelir. Onun için bu değerin mümkün 

olduğunca küçültülmesi gerekir. Tanrı için madde değil, bizim 

bilincimiz ve titreşimimiz önemlidir.  

Daha önce evrenin kendi içine çökerken Tanrının etkilen-

memesi için hiç kütlesinin olmaması gerektiğini söylemiştim. 

Şimdi çok çok az da olsa bir miktar kütlesinin olması gerektiği 

sonucuna varıyorum. Eğer evren madde ve anti madde olarak 

birleşirse, hiç madde özelliği olmadan, tamamen enerjiye dönebilir 

ama insandan enerjiye gidişte bir miktar madde özelliğinin olması 

gerektiği görülür. E=mc2 formülünün geçerliliği maddenin de 

olmasına bağlıdır. Yoksa sıfır çarpı sonsuz da sıfır demektir. Acaba 

burada benim anlayamadığım bir çözüm var mıdır? Olması çok 

mümkündür çünkü bilincin büyük çöküşten bir şekilde kaçması 

gerekecektir. Tanrı da bizim uzayımızda olduğuna göre, bunun bir 

yolu olmalıdır. Bence bir şekilde enerjimiz madde özelliğinden 

tamamen kurtuluyordur. Yani kaçış yolu maddeden kurtulmak 

şeklinde olmalıdır. Görünen o ki, Tanrı maddeyi hiç 

sevmemektedir. Ruhun madde yapısı -sıfıra ulaşması için- bir çeşit 
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kara deliklerdeki çökme gibi olabilir ve o zaman Tanrı madde 

yapısından tamamen kurtulabilir.  

Kara deliklerdeki basıncın çok yüksek olması ve evrendeki 

tüm kara deliklerin 

birleşerek tek bir kara 

deliğin oluşması, 

onun da tekrar 

patlamasını 

sağlayabilir. Yani 

açılır kapanır evren 

modelindeki gibi 

süreç baştan tekrar 

başlayabilir; bir farkla 

ki, Tanrıyla birleşen 

ruhlar kadar 

enerjisinin azalması 

gerekir. Bu durum evrenimizi tam olarak açılıp kapanan evren 

modeline dönüştürür. İlk olarak madde anti madde evrenleri olarak 

ayrılan bu evrenlerin içindeki madde eksildiği için büzüşüp 

birbirinden ayrıldılar. Maddenin çok olması sebebiyle kendi içine 

çökerek tekrar patlamışlardır. Her patlamadan sonra madde 

eksildiği için bu süreç bir daha içine kapanamayacak seviyede 

madde miktarı azalana kadar devam eder. Şu anda tespit 

edebildiğimiz madde miktarı, evrenin kendi içine kapanması için 

yetersiz ve oldukça da azdır. Eğer bu değerler gerçekse yani kara 

madde diye bir madde evrende yoksa o zaman son açılımda 

olduğumuz ve bir daha kapanmayacağımızı düşünebiliriz. Bir de 

buradan, şu ana kadar evrenimizden ne kadar maddenin eksildiğini 

bulabiliriz. Böylece bu ana kadar eksilen madde ile bundan sonra 

eksilecek maddeyi tahmin edebiliriz.  

İsmini hatırlayamadığım bir yayında, evrenin kendi içine 

çökebilmesi için gereken madde miktarının ancak 1/3‘inin var 

olduğunu okumuştum. Bazı kaynaklarda ise gereken maddenin 

ancak %10‘unun var olduğunu söylüyorlar. Eğer başka madde 

 
(ġekil 29) Madde ve anti madde evrenleri 

büzüĢerek birbirinden ayrılabilir ve her ikisi de 

kendi merkezlerinde çöker. 
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bulamazsak ve bu değerler doğruysa, şu ana kadar en az 2/3 madde 

miktarı harcanmış demektir ki, evrenin sonuna kadar geri kalan 

maddenin hepsi tükenebilir gibi gözükmektedir. Bu durum mantıklı 

ama imkânsız gözükmektedir. Mantıklı olması Tanrının tüm 

enerjisini geriye ve bilinçli enerji olarak alacağı anlamına gelir. 

Tam da Tanrıya yakışır bir durum olur. İmkânsızdır, çünkü bu 

kadar madde nasıl ve nerede bedenleşebilecektir. (Belki de 

imkânsız değildir.) 

Daha önce 15.11.2006 tarihinde National Geographic 

belgesel kanalında yayınlanan bir programda ―Evrenin sürekli 

olarak genişleme hızının arttığını‖ söylediklerini anlatmıştım. Eğer 

bu gözle bakarsak, niye gittikçe hızlandığını anlayabiliriz. Eğer o 

kadar madde azaldıysa, haliyle evrenin toplam çekim gücü 

azalacağından, gittikçe hızlanacaktır ve madde azalmaya devam 

ettikçe daha da hızlanmaya devam edecektir. Bu durum evrenin 

bizim hayal edemeyeceğimiz kadar canlılarla dolu olduğunu 

gösterir. Yani hemen hemen evrenin her yıldızında bir veya daha 

çok medeniyet var demektir. Hatta bir gezegende birkaç tür bile 

olabilir ya da Tanrının enerjisini daha verimli olarak geri aldığı 

başka yaşam alanları olmalıdır ya da benim bir ruh için 

öngördüğüm madde miktarı çok daha fazla olmalıdır. Bu azalan 

madde miktarına göre bunların hepsi de geçerli olabilir. Başka nasıl 

açıklanabilir? Bu imkânsız gibi görülen bilgiler bana göre gerçek. 

Bilim insanları bilgilerini böyle bir temel üzerine oturtmadıkları 

için farklı çözümler aramaktadırlar. Yani eksi boşluk kuvveti diye 

bir kuvvet oluşturup, evrenin genişleme hızının niye arttığını 

açıklamaya çalışmaktadırlar. Öyle ya, termodinamiğin birinci 

yasasıdır, ―Enerji hiç bir şekilde yoktan var edilemez ayrıca yok da 

edilemez‖ der. Şimdiye kadar bunun aksini gösterir bir veri elde 

etmedik. Şimdi durup dururken evrenden maddenin kaybolduğunu 

niye düşünsünler, hiç mantıklı değil. Üstelik bu insanların çoğu 

Tanrının varlığına inanmıyor ya da mevcut inanışların içine 

sıkışmışlar. Gerçi burada tanımladığım Tanrı enerji kaynaklı 

olduğu için onu anlayabilir ve formüle edebilirler, onun için de 
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kabul edebilirler. Belki de adına başka bir şey derler. Fakat fiziğin 

yasalarında çok büyük değişikliklerin olacağı kesin. Aslında 

termodinamiğin birinci yasası çiğnenmiyor, evrendeki toplam 

enerji miktarı korunuyor. Evrendeki madde enerjiye dönüp 

algılarımızın dışına çıkıyor. Yani bundan sonra uzay ya da evren 

algımızın da değişmesi gerekmektedir. Yani madde evreni, dalga 

evreni ve enerji evreni diye üç ayrı evrenin varlığını anlamamız 

gerekmektedir. 

Evrenden maddenin kesin olarak eksildiğinin ispat 

edilmesi benim tüm söylediklerimin kesin ispatı olacaktır. Hem 

de az bir madde kaybolmamaktadır. Evrenin bir önceki açılımında 

kendi üstüne çökebilecek madde miktarının sınırının tam üstünde 

sona erdiğini düşünsek bile, evrenimizde şu ana kadar büyük bir 

miktar maddenin eksildiği anlamı çıkar. Uzak galaksiler ve yakın 

galaksiler arasında yapacağımız kıyaslamayla, ne kadar süre ile ne 

kadar hızlandığımızı bulabiliriz. Bu da, bize o süre içinde ne kadar 

maddenin eksildiğini gösterir. Yani açılır kapanır evrenimizin 

sondan bir önceki kapanma sırasında gerekecek minimum madde 

miktarı ile kapandığını varsayıyorum yoksa çok daha fazla madde 

ile de kapanabilir. İşte o sınırı temel alsak bile, evrenimizden 

korkunç miktarda maddenin kaybolduğunu anlayabiliriz. Bu 

durumda evrende hayal edemeyeceğimiz bir şeyler oluyor 

demektir. Eğer eksilen madde miktarını bulursak, bu evrenin de ne 

kadar süreceğini tahmin edebiliriz. Aslında arka plan fon 

ışımasının bize madde miktarının eksilmeye başladığı zaman için 

ipucu bırakması gerekir. Evrendeki lineer yapı o tarihte bozulmaya 

başlamıştır. Tam doğrusal bir hareket o noktadan itibaren eğilmeye 

başlamış olmalıdır. 

Eğer bu durum doğru ise, o zaman kara deliklere çöken 

maddelerin bu sistemde kayıp madde olarak mı görülmesi gerekir? 

Bence kara delikler de evrenden madde eksilmesi oranında 

büzüşmektedirler. Onun için zamanı geldiğinde tekrar patlamak 

zorunda kalacaklardır. Yani kütleleri sürekli azalınca, kritik madde 

miktarının altına düşünce, içlerindeki enerji çekim gücünü yenerek 
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patlamak zorunda kalacaklardır. Hatta kara deliklerin belli bir 

hızdan fazla büyümeleri onların tekrar patlamalarını da 

sağlayabilir. Bu durum evrende, yeni doğum gibi, yeni bir yıldız 

oluşum süreci başlatabilir. Sanırım çok büyük enerjiler saçan gök 

cisimleri ak delik diye tanımlananlar olabilir. Aslında ilk olarak 

çok küçük kara deliklerin patlaması gerekir. Hatta mini kara 

deliklerin çoktan tükenmeleri gerekirdi. Ayrıca, kara deliklerin 

başka evrenlere veya başka bölümlere açılan kapılar olabilecekleri 

konusuna çok temkinli yanaşmak istiyorum. Bana mantıklı 

gözükmüyor. O durumda madde miktarı öteki taraftan uzaya 

dağılıp kara deliğin yok olması gerekmez mi? Aynı şekilde o 

noktada maddeden başka o kadar çekim gücünü oluşturan ne 

olabilir?  

Bu durum bize bir sonuç daha veriyor. Demek ki, insan 

ruhu hiç madde özelliği kalmadan Tanrılaşıyor yani tamamen 

dalgaya dönüşüyor. Yoksa daha önceki kapanan evrenden 

kurtulamazlardı. Aynı zamanda kara deliklerde fizik kanunlarının 

farklılaşmadıkları gözüküyor. En azından patladıklarında yine fizik 

kanunlarının geçerli olduğunu görüyoruz. 

Bilim insanlarının kayıp madde diye aradıkları kara madde 

konusunda ben atom altı dünyayı çare olarak görmüştüm, ama 

aslında zaten o atom altı maddenin de etkisi çekim gücüne 

eklendiği için, onun etkisini ayrı olarak hissedemeyiz. Yani bir 

atomun çekim gücünün çoğu, atomun madde yapısından, daha az 

kısmı ise atom altı madde yapısından eklenerek oluşmaktadır. 

Evrenin hacminin sabit olması fakat içindeki maddelerin 

giderek büzüşmesi, evrendeki madde miktarının çok büyük bir 

kısmının Tanrıya dönmesini sağlayabilir. Çünkü bu sistem 

kanunları ve kuralları ile küçülmektedir. Bizler küçülmeyi çok zor 

anlarız. Yani evrenin hacminin değişmemesi durumunda, büzüşme 

bizlere galaksiler arası uzaklaşma hızı olarak gözükebilir. Bir de 

atomların büyümesi gerekir. Yani evrenin küçülmesi ile evrenin 

hacmi de aynı oranda küçülmezse, biz onun etkilerini 
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algılayabiliriz. Başka türlü anlaşılması zordur çünkü bütün ölçü 

birimlerimiz aynı oranda küçülmektedir. 

Evrenin açık olması onun sonsuza kadar büyüyeceği an-

lamına gelmez. Uzay olarak içinde kalacak olan çok çok az madde 

ile anti evrenle çarpışacak ve evrenler içindekilerle tamamen 

enerjiye döneceklerdir. Ne kadar harikulade bir plan olduğunun 

bilmem farkında mısın? Evren canlı barındıramayacak kadar 

küçüldüğünde kalan o azıcık enerji bile gözden çıkarılmamış. 

Evrenin şu andaki genişlemesinin ne durumda olduğunu tam olarak 

bilemiyorum. Eğer madde miktarının çekilmesi ile oluşan 

büzüşme, Büyük Patlamadaki genişlemeye eşitse, evrenin hacmi 

değişmiyor demektir. Bunun az veya çok olması evrenin hacminin 

genişleyip genişlemediğini belirler. Fakat her halükarda, evrende 

madde çekilmesi sona erdiğinde, bugünkü hızından çok daha hızla 

genişlemesini sürdürmeye devam edecektir. O zaman anti evrenle 

çarpışma durumu olabilir. Bu da bana, sanki dördüncü boyutun var 

olması gerektiği gibi bir çağrışım yaptırıyor. Yani evrenler 

dördüncü boyut doğrultusunda genişleyerek birbirleri ile 

çarpışacaklar gibi düşünüyorum. 

Tüm evrendeki madde miktarının tespit edilmesi veya içine 

kapanması için gereken madde miktarı, evrenin ilk patlatıldığında 

ne kadar madde ile başladığını da gösterebilir. Ayrıca açılıp 

kapanan evrenimizin kaçıncısında olduğumuzu da anlayabiliriz. 

Dikkat etmemiz gereken konu; ne kadar çok madde varsa o kadar 

da eksilen madde olmalıdır. Yani Tanrı en büyük hasadı ilk 

evrende elde etmiştir. Orantılı olarak madde çekilmesi gittikçe 

azalmaktadır ve en az hasadı da bizim evrenimizde yapacaktır. 

Fakat ilk evrenin yaşı içindeki çok fazla madde miktarı sebebiyle 

çok daha az olmalıdır. 

Daha önce evrenin büzüşmesinin anlaşılması için atomların 

büyüdüğünün tespit edilmesi gerektiğini söyledim ama aslında 

atom sayısı mı azalıyor, yoksa atomlar küçülerek mi 

yoğunluğumuzu azaltıyor, bunu düşünmek gerek. Bence mantıklı 

olan atomların sayı olarak azalması. O zaman atom sayısı belli bir 
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eşiğe inince, sistem madde çekmeyi bırakmak zorunda kalır, çünkü 

canlı oluşturabilecek kadar madde yoktur. Atomların büyüyüp 

büyümediğinin uzun süreli ölçümlerde anlaşılması gerekir. Fakat o 

kadar küçük bir nesnede o kadar küçük etkiyi bilmem ölçebilme 

imkânımız var mı? Eğer atomların gittikçe büyüdüğünü 

ölçebilirsek, bu, benim teorimin doğruluğunu gösterir. Madde 

çekildiğinde oluşan küçülme atomların da büzüşmesi anlamına 

gelseydi, o zaman bu sistem sonsuza kadar küçülebilir ve sonu 

gelmezdi; bu varsayım atomların küçülmemeleri gerektiğini 

gösteriyor. Ayrıca sistemden atom çekildiği için, atomların 

büzüşmemesi gerektiği, sadece onların oluşturdukları uzayın 

büzüşmesi gerektiğini gösterir. 

Bu durum Büyük Patlama teorisine de yeni bir bakış açısı 

getirecektir. Benim savunduğum madde, anti madde evrenleri 

teorisi kısmen çöktü demektir. Çünkü, açılıp kapanan evren 

modelinde en büyük kara deliğin oluşup tekrar patlaması gerekir ve 

patlama hızı da madde miktarına bağlı olarak oluşacaktır. Bu 

durumda madde, anti madde evreni şeklindeki oluşum da ilk 

evrende gerçekleşmiş olmalıdır. Tahminime göre öyle bir sürü 

evrenler değil de, iki veya üç, en çok dört Büyük Patlama olabilir.  

Şimdiye kadar pek üzerinde durmadım ama evrenin yaşını 

ben hep, ne hikmetse, 20 milyar yıl olarak düşünürüm. İçimden her 

zaman öyle geçmiştir. Hiçbir açıklaması da yoktur. Şimdiye kadar 

sözünü bile etmedim ama artık onun da doğru olduğunu 

düşünüyorum. Zaten, eğer evrenin genişleme hızı gittikçe artıyorsa, 

bizim yaşı için yaptığımız her hesap hatalı demektir. Hubble 

sabitini zorlaya zorlaya evrenin yaşını 13,7 milyar yaşına 

çıkarabildiler. İlk olarak 4,5 milyar yıl bulmuşlardı. Son 

gözlemlerdeki, evrenin gittikçe hızlanan hareketini göz önüne 

alırsak, evrenin yaşının 5–10 milyar yıl aralığında çıkacağını 

sanıyorum. Bu da bizim bazı kayaçlarımızın evrenden yaşlı çıkma 

ihtimalini doğurur. Onun için ya Hubble sabiti ile hesaplama 

sistemi hatalı ya da bilemediğimiz başka etmenler var. Dediğim 

gibi, eksilen madde miktarı galaksilerin birbirinden uzaklaşırken 
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aynı zamanda büzüşmesini de sağlıyor olabilir. Yani aslında bizler 

evrenin içinde aynı miktarlarda küçülüyoruz ve bu küçülmeler bize 

uzaklaşma hızları olarak gözüküyor olabilir. Yani evrenin 

genişlemesi yerine bizler küçülüyorsak, aynı şeyi elde ederiz. O 

zaman bizden uzaklaşmayan galaksilerin etkisi ile uzaklaşanların 

etkisinin aynı olmaması gerekir ve aradaki farkı anlamalıyız. Yani 

uzaklaşmayan galaksilerin bize doğru yaklaşması gerekir. Hem 

bize doğru yaklaşmaları, hem de aradaki mesafenin kapanmaması 

gerekir. Fakat aradaki mesafenin kapanmadığını nasıl anlayabiliriz 

ki, ışığın dalga boyunun maviye kayması o galaksinin bize 

yaklaştığını gösterir ama aradaki mesafenin kapanmadığını 

anlayabilecek bir yolumuz var mı bilmiyorum? Eğer bize doğru 

geldiği gözüken -yani ışığının dalga boyu maviye doğru kayan- bir 

galaksi, ışığın dalga boyunun belirlediği hızda bize yaklaşmıyorsa; 

bizler kesinlikle küçülüyoruz. Bu durum başka hiçbir şekilde 

açıklanamaz. Bir uydu galaksinin uzaklığının, paralaks yöntemi 

gibi, ışığın dalga boyuna bağlı olmayan bir yöntemle belirlenmesi, 

belki bu durumlara açıklık getirebilir. Işığın dalga boyunun maviye 

kayması bize yaklaşmaya çalışan galaksiden çok, ışığın büzüşmesi 

yüzünden olacaktır. Yani aradaki mesafenin sabit olması 

durumunda, o galaksi ışığının büzüşmesi yüzünden, bize 

yaklaşıyormuş gibi gözükmesi gerekir. Bu etkilerin ne kadar 

zamanda anlaşılabileceğini bilemiyorum ama yakın bir gelecekte 

açığa çıkarılması gerekir. 

Evrenin başlangıcında patlayan kara delik, belki bir kaç 

milyar yıl canlı oluşumu için müsait olmadığından, madde miktarı 

çekilmeyecektir. Böylece evren büyümeye devam edecektir. Bir 

noktaya geldikten sonra ürün alınmaya başlayınca, evren 

genişlemeye çalışırken bir taraftan da madde miktarı eksildiğinden 

büzüşmeye çalışacak ve sadece uzaklaşma hızları göz önüne 

alındığında dünyanın evrenden yaşlı olduğu ortaya çıkabilecektir. 

Eğer iki etki beraberce incelenirse, evrenin yaşının 20 milyara 

yakın olması gerekir. Hubble sabiti bize evrenden madde 

çekilmesinin başladığı zamanı gösteriyor olabilir. Şimdi niye 
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evrenin yaşını 20 milyar yıl düşündüğümü anladım; demek ki ben 

yıllardır yönlendiriliyorum ama bir şeyden haberim yok. Bu 

rakamın da, 19–20 milyar aralığında ya da 19,4 milyar yıl 

olduğunu düşünüyorum. Ayrıca daha önce de değindiğim arka plan 

fon ışımasının da, evrenden madde çekilmeye başlandığı zaman 

farklılaşıp, bu durumu açığa çıkarması gerekir. 

Şimdi kara delikler modeli ile madde, anti madde evren 

modellerinin birleştirilmesi mümkün oldu. Eğer ilk patlatılan 

evren, madde ve anti madde evrenleri olarak iki ayrı evren 

oluşturduysa, o zaman evrenlerin büzüşmesi sonucunda bu evrenler 

birbirlerinden ayrılmışlardır. İlk evrenlerde çok büyük madde 

miktarı eksildiği için, genişleme hızlarından fazla büzüşme olması 

muhtemeldir. Bu büzüşme o evrenleri birbirinden ayırmış olabilir. 

Onun için tekrar kendi içlerine çöktüklerinde ilk Büyük Patlamanın 

olduğu yerden çok uzakta bir yerde toplanmışlardır. Kendi içine 

çöken maddeler tekrar patlamış ve süreç devam etmiştir. Her 

patlamanın her seferinde aynı doğa ve fizik kanunlarını 

oluşturduğunu varsayıyorum. O zaman bizim evrenimizin yaşadığı 

bu süreç anti evrende de yaşanıyor olmalıdır. 

Evrenin büzüşmesi bize ışık hızının da bir sabit olmadığını 

gösterir. Yani ışık hızı evrenin büzüşmesi oranında küçülmelidir. 

Diyelim ki 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir cisme bakıyoruz; ışık 10 

milyar yıl önce yola çıktığında hızı daha süratli idi bize gelene 

kadar evrenle beraber büzüşerek bugünkü değerini aldı. Bu 

durumda 10 milyar ışık yılı uzakta sandığımız o ışık kaynağının 

epey daha uzakta olduğu anlaşılır. Bu durumun bize getirdiği bir 

cevap daha oluyor: O zaman Tanrı katında ışığın hızı 300.000 

km/sn‘nin çok çok üstünde demektir. Çünkü kaç evrendir ışık hızı 

yavaşlıyor. Daha önce bahsettiğim ve ―Tanrı katında ışık hızı‖ ile 

kastettiğim hız, bugünkü ışık hızından çok daha fazla olmalıdır. 

Daha önce ruh konusunu işlerken dalga titreşim hızının 

alternatif kuantum dünyalarında sürekli arttığını söylemiştim. 

Hatırlıyorsan, atom altı dünyada, ışığın en alt limitinin ışık hızı 

olduğunu söylemiştim. İşte evren büzüştükçe ışığın hızı yavaşladı 
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ve bugünkü duruma geldi. Ona bağlı olarak da atom altı dünyada 

gittikçe daha büyük parçacıkları kapsar oldu. Yani astral dünya 

dediğimiz geçiş dünyası, ışık hızındaki dünya olduğundan, ışık hızı 

azaldıkça dünyaya doğru yanaştı. Yani durağanlığa doğru yaklaştı. 

İlk patlatılan evrende ışığın hızı çok yüksek olduğundan madde 

dünyası belki de nötrinoları bile kapsıyordu. O zaman ruhların öte 

dünyada geçmeleri gereken çok kademe yoktu. Onun için de çok 

iyi sonuç alınmamış olma ihtimali var. Şimdi bizim ruhlarımızın, 

almaları gereken çok fazla yolları var. Işık hızından başlayarak 

Tanrı katına ulaşmaları gerekir. Aynı şekilde Şekil 17‘deki 

gösterimde ışığın hızını 300.000 km/sn alıp, zaman daralmasının 

orada sıfıra ulaştığını göstermiştim. Yani bu demektir ki, ışık hızı 

üstündeki durumlarda zaman genişlemesi yoktur. Fakat yanlış 

anlaşılmasın, zaman yine vardır ama bizdeki gibi geçmez. Şimdi bu 

yeni bilgiler eşliğinde, atom altı dünya, zaman, ruhun kudreti ve 

dalga titreşim hızı arasındaki ilişkinin Şekil 30‘daki gibi olduğunu 

anlayabiliyoruz. Biz en alttaki yaşam formuyuz. Dalga özelliği 

titreşimi çok küçüktür ama yine de vardır. İşte insan bu en alt 

planda yaşar ve öldüğünde astral âleme sıçrama yapar, yani aradaki 

 
(ġekil 30) Kütle, zaman, ruhun kudreti ve titreĢim hızı karĢılaĢması. 
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durumları bypass eder. Zaten bu aradaki durumları 

deneyimlemememiz için böyle bir düzen kurulmuştur. Onun için 

doğmak ve ölmek zorunda kalıyoruz. Şekilde zamanın 

genişlemesinin de bizim madde dünyamızda olduğu görülmektedir. 

Sanal dünyada zaman genişlemesi yoktur. Ruhun kudreti dediğim 

ise bizim dalga özelliğimizdir ve o da o andaki titreşim hızının 

karesidir. Madde yapımız da insandan başlayarak gittikçe küçülür 

ve Tanrı katında sıfıra ulaşır. Daha önce ruhun enerjisinin tüm ruh 

dünyalarında sabit olduğunu söylemiştim ama yeni bilgiler 

eşliğinde onun da sürekli artması gerektiğini görüyorum. Sabit 

olması gereken, her kademede enerji ile kütlenin çarpımıdır ve o da 

bize Planck sabitinin karesini verir. 2h=Em. Dünyamızda da bu 

değer sabittir. Fakat madde dünyasında ruh olarak var 

olabilmemize bu sabit izin vermez. Onun için bir beden içinde 

dünyaya geliriz. Öldüğümüzde madde formundan astral âlemdeki 

atom altı dünyaya atlarız. Yani öte dünyaya gidip gelir ve gelişiriz. 

Bu işi bilincimiz gelişip, kendi arzumuzla madde bedenlerimizi 

terk edecek pozisyona gelene kadar yaparız.  

İnsanın ruh kudretinin, yaşadığı atom altı dünyayı belir-

lediğini söylemiştik. Fakat ruhun titreşimi onun madde ile 

birleşmesine imkân vermeyecek özelliktedir. Yani maddeyi yakar. 

Ruh enerjimiz madde bedenimizi yakmasın diye manyetik bir kılıf 

içine sokulur. Manyetik beden hem onu absorbe eder, hem de 

bütün yeteneklerini köreltir. Daha önce gerekçesini anlatmıştım. 

İşte öldüğümüzde bu manyetik beden astral âlemde kendimizi 

bulmamızı sağlar ve oradan da bu manyetik bedenden kurtulup ait 

olduğumuz yere gideriz. Belki söylediklerimi tekrar etmiş 

oluyorum ama zor bir konu olduğundan tekrarlamakta fayda var. 

Şimdi E=mc2 formülü, anlamını tam olarak kazanmış oldu. 

Normalde o formül E=mv2‘nin özel halidir. Yani E=mc2 formülü 

ışık hızı ve bildiğimiz atom durumunda atomun enerjisini doğru 

olarak verir. Normalde biz bir kütleyi ışık hızına çıkarmak için, 

kütlenin arttığı oranda daha çok enerji vermek gerektiğini 

öğrenmiştik. Yani bu, bir kütleyi hiçbir zaman ışık hızına 
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çıkaramayacağımız anlamına gelmekteydi. Benim dediğim hız 

kavramı ile burada kullanılan hız aynı şey değil. Ben hız derken 

kütlenin dalga titreşim hızını kastettiğim için, bana göre kütleyi 

iterek ışık hızına çıkarmakta bir sakınca yoktur. (Işık fotonu ışık 

hızında gider ve kütlesi de vardır). Kütleyi ışık hızına çıkaramazsak 

bile bu beni pek üzmez. Yani bana göre bu formül bize ruh 

enerjimizin sanal dünyadaki durumlarını verir. Eğer ruhumuzun 

kudretini arttırırsak, daha alt atom altı dünyalarda olmak zorunda 

olduğumuzu söyler. Evet, kütle hız ilişkisini anlatır ama buradaki 

hız, parçacığın dalga titreşim hızıdır. Sadece özel durumlarda ışık 

hızı ve dünyamızdaki atom ile ilişkilidir. Yani atom altı parçacıklar 

ve insan için c hızı geçerli değildir. Çünkü ışık hızı sonucun yanlış 

çıkmasını sağlar. Daha önce dünyamız için de doğru sonuç 

vermemesi gerektiğini söylemiştim. Yani bir gram uranyumun 

enerjisini bulurken, bu formülün biraz sapması gerektiğini 

söylemiştim. Eğer bir insanın enerjisini bulmak isterseniz daha çok 

sapması gerekir. Kütle miktarı çoğaldıkça sapmanın daha çok 

artması gerekir. Eğer hiç sapmasını istemiyorsak tek bir atom 

üzerinden hesap yapmamız gerekir. Daha önce dediğim gibi 

Enerji=atom sayısı × atomun kütlesi × ışık hızının karesi doğru 

sonuç verir. Bu sapmayı oluşturan şey; atomların birbirleri ile 

birleşip büyüdükçe oluşturdukları cismin toplam titreşiminin 

gittikçe azalmasıdır. Bu hızda ışık hızından gittikçe azaldığı için, 

ışık hızı ile yapılan hesaplar hata verir. Bu da bir kilo maddeyi 

birleştirdiğimizde alacağımız enerjinin, tek tek atomlardan 

alacağımız enerjiden daha az olması gerektiği sonucunu çıkarır. 

Ayrıca, Tanrı katında gerçek ışık hızının olması gerekir. Büzüşme 

bizim madde evrende olduğu için, sadece bizim evrenimizde ışığın 

hızı büzüşmüştür. Sanal dünyaya gidip ışığın hızını ölçersek çok 

daha fazla olduğunu görürüz. 

Bazıları takyonlar diye ışıktan hızlı hareket eden parça-

cıkların olduğunu ve ışık hızında yok olduklarını söyler ve bir üst 

hız limitleri de yoktur, derler. Kısmen doğru, ama o parçacıklar 

dünyamızda olan parçacıkların devamı niteliğindedirler. Hızları da 
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büzüşmemiş ışığın hızı ile sınırlıdır. Yani biz bir parçacığı 

ittiğimizde, Tanrı katına kadar olan tüm atom altı parçaları da itmiş 

oluruz ve onlar tamamen bizim uzayımızdadırlar. Atomdan sonraki 

atom altı parçacıklarımızın titreşim hızı da ışık hızının üstündedir. 

Sanal dünyada bizim tabi olduğumuz kanunların ne kada-

rına tabi olduğumuz fizikçiler tarafından detaylandırılacaktır. 

Zaman genişlemesinin var olmasının nedenini de belirtmesi 

açısından, bir örnek vermek istiyorum: Dünyamızda geçerli olan 

―Yol = Hız × Zaman‖ formülünün sanal dünyada geçerli olmaması 

gerekir. Zaman genişlemesi olmadığından, orada yol almak hiç 

zaman almaz. İşte düşünce gücünün geçerli olduğunun ve her 

istenilen yerde olunması gerektiğinin başka bir anlatımı… Yani 

orada uzaklık kavramı yoktur. Yol almak anlamlı olmadığından 

ivmenin de bir anlamı olmaz. Sırf ruhun kudretinin azaltılması için 

dünyamızda zaman genleşmesi diye bir kavram oluşturulmuştur. 

Bu da bizim için bir yerden bir yere gitmek gibi bir durum 

oluşturmuştur. Zaman genişlemesi olmasaydı da bedenlerimiz yine 

yaşlanacak ve ölecektik. Ama yaşadığımız bütün olayları anında 

yaşayacaktık fakat aradaki farkı anlayamayacaktık. Biz aradaki 

farkı ancak bir yerden bir yere gitmeye kalktığımızda anlıyoruz. 

Sanırım dünyada zaman genişlemesi ışık hızı ile ters bağıntılıdır ve 

300.000 sn/km olması gerekir. Yani bir kilometrede 250/3 saat 

zaman esnemiş olmalıdır. Tabii bu rakam yaklaşıktır. Eğer metre 

bazında yazarsak 1 metrede zaman 5 dakika gibi bir zaman 

genişlemesine uğrar. Yani dünyamızda uzaklığı oluşturan şey 

zamanın genişlemesinden başka bir şey değildir. Bu, bizim olayları 

yaşayabilmek için sanal dünyadan bu kadar daha fazla olayla haşır 

neşir olduğumuzu belirtir. Fakat zamandaki genişliği çok fark 

edeceğimizi düşünmüyorum. Yani aynı anda hem sanal dünyaya, 

hem de dünyamıza bakan bir kişi farkı anlar. ÖYD yaşayanların 

beyanına göre bir zaman genişlemesi yaşanmaktadır, ama tam 

olarak anlatamamaktalar. Dikkat çeken bir diğer durum da; kalpleri 

birkaç dakika duran kişilerin daha uzun sürede yaşanabilecek 
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olaylar anlatmalarıdır. Bu sanal dünyadaki zaman daralmasından 

kaynaklanıyor olmalı. 

Sanal dünyada hem uzaklık kavramının, hem de zaman 

genişlemesinin olmaması, onların olayları anında yaşarken bizim 

süreyi daha uzun hissetmemizi sağlıyor. Fakat dünyada yaşanan 

süreçlerin hepsi oradan gözlenebilir ve Şekil 18‘deki gösterimdeki 

hızın 300.000 km/sn olduğu noktayı temel aldığımızda, yelpaze 

içinde istediğimiz doğrultuda çıkış yapabileceğimiz gözükür. Yani 

bu, zaman yolculuğunun olabileceğini gösterir. Ara hızlarda iken 

bu hakkımız yoktur ama zaman genişlemesinin sıfır olduğu 

noktada bütün yelpaze tek noktadadır ve teorik olarak istediğimiz 

doğrultuda bakabilme veya gidebilme özgürlüğümüz olmalıdır. Bu 

bize sanal dünyadan dünyaya dönen bir kişinin her istediği zamana 

gelebileceğini gösterir. Onun için bizler astral âleme araçlarla 

gidebilirsek, evrenin istediğimiz bir yerinden veya zamanından 

geriye, evrenimize dönebiliriz. Belki de tarihimizde zaman 

yolculuklarıyla bir sürü değişiklikler yapılmıştır ve bu durumu 

bizler hiçbir şekilde anlayamayabiliriz. Fakat bizim 

yapabileceğimiz zaman yolculuğu tamamen madde dünyasında 

geçerlidir. Sanal dünyada da aynı durum söz konusu olabilir. Yani 

sanal dünya ile Tanrı arasındaki ilişkinin bir benzerini madde 

dünyası ile sanal dünya arasında yaşamaktayız. Yani bizim öteki 

dünyamız olan sanal dünyanın öteki dünyası, Tanrı katıdır. Daha 

kaba olarak anlatmaya çalışırsam; sanal dünya bizim madde 

dünyasının Tanrısı, gerçek Tanrı da sanal dünyanın Tanrısı gibi 

diyebilirim. Arada birbirine benzer bir yapı var. Sanal dünyadaki 

biri madde dünyasında zaman yolculuğu yapar ama kendi 

dünyasında yapamaz. Tanrı da sanal dünyada zaman yolculuğu 

yapar ama kendi dünyasında yapamaz. Aslında öte dünyada zaman 

yolculuğu anlamlı olmayabilir. 

Aslında evrenimizin ne kadar verimli ve optimum kul-

lanıldığı gözükmektedir. Yani bu evren sadece bizler için 

yaratılmadı. Bizler bir zerre bile değiliz ama bizim de bu sistemde 

tuzumuzun olduğu görülüyor. Ayrıca daha önce bahsettiğim, Tanrı 
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katında ışığın hızının çok daha fazla olduğu ve niye öyle olması 

gerektiğini anlamış olduk. Yani sanal dünya ya da öte dünyanın en 

alt hızı ışık hızıdır ve oradan başlayarak bizler Tanrıya doğru 

ilerleriz. Bu durum daha önceki evrenlerde de aynı idi. Onun için 

ilk evrende Tanrı katı ile ışık hızı arasında yani astral dünya 

arasında çok az fark olduğundan, yapılan hasat çok kolay, 

dolayısıyla en çok ama en düşük kalitede hasat olmuştur. Her 

evrende hasat zorlaşmış, ama kalitesi o kadar artmıştır. İşte bizler o 

yönden şanslı olan kesimdeniz. Evrenin son çeyreğine yakın bir 

bölgeden hasat ediliyoruz ve Tanrı katına çıkana kadar çok 

kazanımlar elde edeceğiz. Yani Tanrının en kaliteli parçalarından 

olacağız. Bizleri kral dairesinde bir yer bekliyor olabilir. Eğer 

madde miktarlarının eksilmesinden yararlanarak, geri gidip, Tanrı 

katında ışığın hızını tespit edebilirsek, birçok problemi çözmek 

şansına sahip olacağız.  

Tanrının toplam gücü acaba evrenimizdeki madde miktarı 

kadar mıdır, diye sorgulamıştım. Şimdi en azından, şu anki 

evrenimizden çok çok fazla enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Belki aynı düzen daha önce de oluşturuldu veya sonra da 

oluşturulacak. Bunlar tamamen tahmin, ama bildiğimiz bir durum 

var: Tanrının gücü E=mc²‘ye tabi değil. O zaman biz sadece madde 

miktarı ile gücünü tespit edemeyiz. Sadece bizim evrenlerimizdeki 

madde miktarı ile sınırlı olsa bile, gücü bu madde miktarından ne 

kadar fazladır anlayamayız. Işığın hızının başlangıçtan bugüne ne 

kadar azaldığını tahmin edebilmeliyiz. Biz madde miktarlarını 

hesap ederek, ilk patlayan evrendeki ışık hızını belki tahmin 

edebiliriz. Toplam madde miktarı ile de Tanrının gücü hakkında bir 

fikir elde edebiliriz. İşte bu durumda Tanrının enerjisinin kesinlikle 

hayallerimizin alamayacağı boyutlara ulaşması olası gözük-

mektedir. Dediğim gibi, bu düzen gibi kaç tane düzen olduğu 

konusunda da bir yorum yapma şansımız yok. İlk patlatılan madde, 

anti madde modelinde eğer Tanrı bütün enerjisini iki yöne doğru 

madde ve anti madde olarak fışkırtacak bir yöntem bilmiyorsa, yani 

evrenlerde kalan miktarlar tesadüfen oluştuysa, o zaman Tanrının 
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enerjisinin büyüklüğü bizim algı kapasitemizi çok çok aşar. İşte bu 

duruma insan algısıyla, sonsuz diyebiliriz. Tam anlamıyla sonsuz 

değildir ama böyle bir rakam bizim hiçbir şekilde 

ulaşamayacağımız veya yazamayacağımız bir rakam olur ki, bu 

bizim için kesinlikle sonsuzdur. Burada anlaşılmasını istediğim bir 

durumu bir örnekle anlatmaya çalışayım: İnsanı bir hesap makinesi 

ve Tanrıyı bir bilgisayar olarak düşün. İşte bir hesap makinesi için 

en büyük rakam 1099‗dur. Bir basamak daha büyülttüğümüzde 

sonsuz hatası verir. Ama bir bilgisayarın böyle bir sınırı yoktur. 

Onunla üslü sayı olarak çok daha büyük sayılar yazabiliriz. Bizim 

de sonsuz algımız Tanrının sıradan rakamları ile bile 

kıyaslanamayacak kadar küçüktür. 

Bu evrenleri planlayan güç, çok karmaşık matematik 

hesapları hayata geçirme imkânına sahip. Bilmem kaç evren sonra 

bile ne olacağını hesaplayabilmek ve hiçbir enerji parçacığının zayi 

olmadığı bir plan yapabilmek harikulade olmalı. Bu da Tanrının 

zekâ düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu belirler. Yani muhteşem 

bir yere doğru gidiyoruz. Ayrıca bizim zekâ seviyemizin ancak 

ilkokul seviyesinde olabileceğini gösterir. Yani buradan mezun ol-

duktan sonra başka bir yerlerde liseye kayıt yaptıracağız. Ondan 

sonra üniversiteyi okuyacağız ama üniversiteden mezun 

olduğumuzda bile zekâmızın yeterli olup olmayacağını 

bilmiyorum. 

Daha önce sanal sayılardan bahsederken negatif sayıların 

ne anlama geldikleri ile ilgili bir açıklama yapmamıştım. Şimdi 

negatif sayıların anti evreni anlattıklarını düşünüyorum. Bu dört 

temel kuvvet sanki Tanrı katında bir aradaydılar, ama sonra 

kuvvetler ayrıldı ama matematik ayrılmadı gibi bir durum 

oluşmaktadır. Bizler Tanrı katında da kullanılan matematiği 

kullanıyoruz ama karşılık olarak anlattıkları uzaylar birbirinden 

ayrılınca, ne anlama geldiklerini anlayamaz olduk. Yani 

matematik, bizim tüm evrenler ve Tanrı ile haberleşme aracımızdır. 

O en önemli değerlerimizden biridir. O bilimin temelidir. O bizim 

evrenleri anlayabilmemizin tek yoludur. O bizim Tanrıyı 
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bulabilmemizin çaresidir. Anlaşılacağı üzere, negatif sanal sayılar 

da anti madde evrenindeki sanal dünyadan bahsettiğini 

anlamışsındır. Sanal sayı eksenlerine baktığımız zaman, bizim anti 

evrenin sanal dünyası ile bizim sanal dünyamız arasındaki ilişkinin 

aynı olduğunu görürüz. Yani sanal dünyanın bir yönünde atom altı 

anti madde ile karşılaşmalıyız. Bilim insanları bu atom altı madde 

ve anti maddeleri tespit ettiler. Hatta bizim anti ruhumuza bile 

ulaşma imkânımız var. Fakat onunla karşılaşmak istemeyebiliriz. 

Ayrıca evrenimizde anti madde ile karşılaşmayacağımızı da 

anlamış olduk. Burada sıfır sayısı çok önemli konumdadır. Tüm 

evrenlerin odak noktasındadır ve sanırım Tanrı katı ile bir ilişkisi 

vardır. Ya da öyle bir nokta var ki, o noktaya ulaşabilirsek 

istediğimiz evrene ya da sanal dünyaya gidebilmek imkânına sahip 

olacağız. Sıfır noktası, madde, anti madde evrenlerinin ilk 

patladıkları anı temsil ediyor olabilir. O noktada her şey sıfırdı. 

Ayrıca madde ve anti madde evrenleri toplamı yine sıfır olabilir. 

Bu sıfır durumu, bu evrenlerin yoktan var edildikleri izlenimini 

doğurabilir ama bu bizim madde yönümüzü temsil ediyor 

olmalıdır. Sonuçta evrenler bilinçsiz enerjiden oluşturulmuş 

olmalılar. 

Bu bilgiler sadece bilim insanlarına hitap etmeyecek, her 

kategoride insana hitap edecek, onun için işi basitleştirmeye 

çalışıyorum. Fakat bilim insanları konuları diğerlerine göre daha 

farklı değerlendireceklerdir. Zaten sadece onlara hitap etmek 

durumum olsaydı sanırım bu bilgilerin yüzde biri yeterli olurdu. 

Ben onların yanında tüm dinlerdeki insanlara da sesleniyorum. Asıl 

zor olan, onlara bu durumu anlatabilmek. İnsanların ve dinlerin 

tutuculuğundan bahsetmiştim. Örneğin Arabistan‘da kitap satılan 

bir yerin olmadığını düşündüğümüzde, işimizin ne kadar zor oldu-

ğunu anlayacaksın. O insanlara ulaşmanın tek yolu, dünyaya öyle 

bir ses getirmek olmalı ki, duymayan tek kişi bile kalmamalı. Yani 

kulaklarını tıkayan bir insan bile bunları duymalı veya devletlerin 

tüm engellemelerine rağmen yine de herkese ulaşabilmeliyiz. 
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Ayrıca bu bilgilerin Müslüman bir ülkeden çıkmış olması onların 

ilgisini çekecek ve gâvur işi deyip kolayca kenara atamayacaklar. 

Benim, bilinçli 

enerji diye 

tanımlayabileceğim 

şeye, niye ısrarla Tanrı 

diye hitap ettiğimi merak 

edebilirsin. Birincisi 

enerjidir ama süper üstü 

zekidir. Onun için akıllı 

enerji tanımı 

kullanılabilir ama 

yetersiz kalır. Tanrı 

tanımı daha doğru... 

Çünkü o aynı zamanda 

yaratıcımızdır. Onun için ısrarla Tanrı tanımını kullanıyorum. O 

enerji gerçekten Tanrı olmaya muktedirdir. Hem de tüm insanların 

ortak olarak ona verdikleri isim budur. Fakat insanların 

hayallerindeki Tanrı tanımından çok daha süper bir şey olduğu 

kesindir.  

Daha önce de değindiğim gibi, bazıları benim Tanrıya 

kusur atfetmemi kabul etmeyebilir ama kendi dininin Tanrı tanımı 

benim tanımımın yanında, hesap makinesi bilgisayar örneği gibi 

olur. Onlar Tanrıyı çok süper bir şey gibi tanımladıklarını 

sanıyorlar. Gerçekte dinlerde yapılan tanımın karşılığı, öte 

dünyadaki üstün ruhların tanımıyla ancak çakışır. 

Bu arada bilim insanlarının bu bilgilerle yeni ufuklar 

kazanacağını ve Einstein‘ın bilime getirdiği ivmeyi tekrar 

yakalayacağımızı tahmin ediyorsundur. Hatta onun da çok ötesinde 

bir açılım yapıp, evrende gizli ve bilinmeyen bir şeyin 

kalmayacağını söyleyebilirim. 

Yeri gelmişken, ölüm ve doğum olaylarının nasıl ola-

bileceğine de değinmek istiyorum. Ölüm derken madde bedenin 

ölümünden bahsetmiyorum. Onu bilim açıklıyor zaten. Ben ruhun 

 
(ġekil 31) Sayı yönleri Tanrı katı dahil tüm 

evrenleri içermektedir. 
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bedeni terk etmesini anlamaya çalışıyorum. Ölüm anında, insanda 

toplanmış ve sıkıştırılmış dalga özelliğinin birdenbire serbest 

kalması gibi bir durum yaşıyoruz. Yani kapalı olan şemsiyenin 

birden açılmasına benzetilebilir. Dalga özelliğimizin titreşimi 

bedene bağlanırken bir şekilde bloke ediliyor. Doğumda veya 

öncesinde ruh, anne karnındaki bedenin beyni ile bağlantı kuruyor 

ama bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Bu bağlantı sırasında dalga 

özelliğinin hızını atom düzeyine indiriyor. Eğer bu dalganın 

titreşim hızını nasıl düşürdüğünü tespit edebilirsek, doğum ve ölüm 

durumlarını tam olarak anlayabiliriz. Çünkü ölüm bu kısıtlanmış 

dalganın aniden serbest kalması anlamına geliyor ve onu anlamak 

zor değil. Önemli olan, doğum sırasında ruh ne yapıyor da 

maddeye bağlanabilecek kadar titreşimini azaltabiliyor? Normalde 

Planck sabitinin bu duruma müsaade etmediğini söylemiştim. Yani 

bir enerjinin hiçbir zaman o kadar düşük rezonansa geçmemesi 

gerekirken, ruhlarımız bir şekilde bunu başarıyor. Bunun için özel 

emek verildiği anlaşılıyor. Bu durumu şöyle açıklamaya çalışayım: 

Ruhumuzu şemsiye gibi kapatarak bir borunun içine koyduğumuzu 

hayal edelim, işte ruhumuz o borunun içinde kendi dalga titreşimini 

yapar ama bunu dışarı yansıtamaz. Çünkü boru tarafından 

engellenir. Dışarı yansıyan ise sadece borunun kendi titreşimi olur. 

İşte bu boru da atom dünyasına uyumlu olduğu için, yüksek 

titreşimi düşük bir titreşim içinde hapsetme imkânı oluşur. Ölüm 

anında da ruhumuz o borunun açılan ucundan dışarı çıkar. Bu 

durumu ve bu kılıfın manyetik beden olduğunu daha önce 

anlatmıştım. Ruh dışarı çıktığında ilk olarak astral âlemde kendini 

bulur. Sonra yavaş yavaş manyetik beden yok olur ve ruh gitme 

zamanının geldiğini hisseder, böylece kendi titreşiminin olduğu 

plana çekilir. Bu manyetik bedenin titreşiminin de ışık hızında 

olması gerekir. 

Artık Tanrının bizden ibadet etmemizi istemeyeceğini ya da 

ona tapınmamızla ilgilenmeyeceğini anlamışsındır. Bu dünyada 

yapmamız gerekenler konusunda bir fikrin olmuştur. Tanrı bizden 

evrenin en değerli şeyini; bilinci istiyor. Bilinci ona 
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kazandırabilmemizin yolu tekâmül etmekten geçiyor. Tekâmül 

etmekte düşüncelerimizi kullanmaktan geçecektir. Yani bizler öte 

dünyada cezalandırılmayacağız. Aksine mükâfatlandırılacağız. Bu 

dünya gibi zor şartlardan alnımızın akıyla mezun olmaktan dolayı 

takdir edileceğiz; hangi dinden olursak olalım, dinsiz olsak da fark 

etmez. Bu takdir edilme bize çok haz verecek. Dünyada olan en 

zevkli şey nedir? Gerçi herkese göre değişir: Yani obur olan yemek 

yemek, gençler seks, anne çocuğunu sevmek olarak tanımlar, 

yaşlılar başka tanımlar yapabilirler ama burada alabileceğimiz en 

üst zevkin milyonlarca katını, sadece çok az bir tekâmülde 

yaşayacağız. Ayrıca oralarla artık irtibat kurabilecek olmamız, bu 

sözlerin doğruluğunu teyit edecektir. 

Tanrının bizden istediği bilinci bizler şimdiye kadar bilinçli 

olarak yükseltemedik. Çünkü bilinç düzeyimiz yeterli değildi. 

Şimdi bilincimizin bu konulara vakıf olabileceği bir seviyeye 

geldik. Edindiğimiz bu bilgilerle önümüzdeki süreçte bilincimizi 

yükseltmek için her şeyi yapacağız. Dalga özelliğimizle 

uğraşmamız gerekmez, çünkü bilincimiz yükseldikçe onu 

yükseltebilme imkânımız da artacak. 

Bu konular birçok kişiye çok ağır gelecektir. Fakat bilim 

insanları ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Onların 

değerlendirmeleri ve açıklamaları bu konulara ışık tutacaktır. Beni 

en iyi anlayacak ve destekleyecek olanlar bilim insanları olacaktır. 

Onlar bu bilgilerin gerçek değerini verebileceklerdir. Sıradan bir 

insanın bilimsel konularda verdiğim bilgileri anlamasını 

bekleyemeyiz. Senin de ne kadar zorlandığını görüyorum. Benim 

bu düzeni insanlara anlatabilmem ancak bilim insanlarının katkıları 

ile olabilecektir. Sanırım bu bilgileri anlatan başka yardımcı 

kitapların yazılması gerekecektir. Her dinin en yetkin kişileri ile 

bilim insanlarının bir araya gelip, bu bilgilerin kendi alanlarında ne 

demek istediklerini açıklamaları gerekecektir. Böylece her insan ne 

denmek istendiğini daha kolay anlayacaktır. Çünkü ben Müslüman-

lığı biraz biliyorum, onun için orada anlatılan birçok şeyin şimdi ne 

anlama geldiğini daha iyi anlar oldum. Her din kurucusunun üst 
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kademe ruh olduğunu ve bu çerçevede öğreti geliştirdiğini 

biliyorum. Onun için diğer dinlerde de o dini iyi bilenlerin bu 

konular ışığında dinlerini yeniden yorumlamaları gerekir.  

Sana daha önce hiç duymadığın ilginç bir konudan daha 

bahsedeyim. Çok şaşıracağına eminim çünkü ben şok oldum. 

Efsanelerdeki Mu ve Atlantis medeniyetlerinin hikayelerinden 

haberin vardır. Hatta Atatürk, Türklerin kökenini Mu insanlarına 

bağlayabilmek için epey uğraşmıştı. Dünya üzerinde daha önce Mu 

ve Atlantis medeniyetleri yaşamış olmalıdır, diye düşünüyorum.. 

Onlardan bizlere kırık dökük bilgiler ulaşmıştır. Mu insanları kendi 

süreçlerini doldurup, zekâ olarak Tanrı ile bir olabilmek için bu 

dünyayı terk ettiler. Yani onlar bedenlerine ihtiyaç hissetmemiş, bu 

dünyanın kısıtlanmış şartlarında yaşamak zorunda kalmamışlardır. 

Mu insanları gittikten sonra dünyada Atlantisliler hüküm 

sürmüşlerdir. Atlantisliler gitmeden önce maymun hazırlanmış ve 

Âdemoğullarının atası olarak yaşamaya başlamıştır. Atlantislilerin 

tümünün gitmesinin hemen akabinde Nuh tufanı yaşanmıştır. 

Böylece Atlantislilerden kalan izler silinmeye çalışılmıştır. Nuh 

tufanından sonra insanoğlu çoğalmaya devam etmiş ve bugünkü 

duruma gelinmiştir.  

Şimdi bizler bilebildiğimiz üçüncü bilinçlendirme dönemini 

yaşıyoruz. Belki daha öncesi de vardır ama uzaklaştıkça bilgiler 

daha silikleşiyor. Fakat bizlerin son olmayacağı kesin. Çünkü 

dünyanın veya evrenin yok olmasına çok uzun süre var. Bu süre 

içerisinde birçok süreç yaşanabilir. Ayrıca şempanzelerin 

ardımızdan hızla geldikleri görülmektedir. 

Bu durum doğru ise, daha önceki o insanlara ait fosillere 

rastlamamız gerekir. Neslinin tükendiğini söylediğimiz neandertal 

insanı fosilleri, acaba onların fosilleri mi? Bizim fosil 

kayıtlarımızda 2 milyon yıl eskiye dayanan bulgular var. Fakat 

Âdem‘in 60 bin yıllık bir geçmişi var. Aslında o eski kayıtlar ara 

türler değil de, Mu veya Atlantislilerin iskeletleri olabilir mi? 

İnsanın kafatası ile neandertal insanın kafatası arasında çok az fark 

vardır. Hatta neandertal kafatası daha büyük bile olabilir. Şu anda 
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maymun kafatası bile bize çok yakın. Sonuçta her yeni insan 

türünün evrimleştiğinde bir miktar farklılık göstermesi gerekir. 

Hepsinin şartları aynı olmaz. Ayrıca beyin kaplarının büyüklüğü 

zekâyı belirleyen ana sebep değildir. Yani beynin büyüklüğü 

zekâyı belirlemez. Bana göre zekâyı belirleyen ruhlarımızdır.  

Eski fosilleri ete kemiğe büründürürken ille de bol kıllı ve 

ilkel bir şekilde gösterilmesi, biz insanların uydurmasıdır. 

Kemiklere bakarak sakalı veya saçının var olup olmadığını 

anlayamayız. Kemik yapısı dolayısıyla yüz şeklini veya vücudunun 

şeklini tahmin edebiliriz. Aslında o fosilleri, insanla kıyaslayarak 

görünüşler elde ediyoruz. Elimizde başka veri yok. O fosilleri 

insanla maymun arasına yerleştirme uğraşımız, bizim gerçeği 

görmemizi engelliyor. Aslında insanla maymun arasında fosil 

olamaz. Ancak Âdem‘den başlayarak insanın gelişimi olabilir. 

Yani bizlerin ilk Âdem‘i ve ondan sonra bize gittikçe benzeyen ara 

insanların fosillerini bulmamız gerekir. Çünkü Âdem ara insan 

değildi, o direk maymundu. İşte bizler ancak 60 bin yıl içindeki 

fosilleri kendimize gelişim rehberi yapabiliriz. Bunun da çok uzun 

bir dönemi hayvandan farklı olmayacaktır. Ondan öncekiler ya Mu 

medeniyeti insanlarından ya da Atlantisli olmak zorundadırlar. 

Yani bizim insansı diye aradığımız tür dünyada hiç yaşamadı. Onu 

evrim teorisi dolayısıyla biz yarattık. Bulduğumuz kemiklerin de 

bizim atalarımız olmadığını öğrenince çok şaşırdık, nesli tükenen 

insansılar dedik.  

Daha önce National Geographic kanalında yayınlanan ilk 

insan Âdem‘in hikâyesini anlatmıştım. Orada Âdem‘in görünüşünü 

oluştururken, en yakın bulunmuş insansı fosili olan 100.000 yıllık 

bir fosille modern insan kafatasını temel almışlar ve oluşturdukları 

görüntü modern insandan pek farklı olmamıştı. Ayrıca 28 bin yıllık 

neandertal insanı fosillerine rastlamış olmamız bizim Atlantislilerle 

beraber yaşadığımızı gösterir. 60 bin yıldan eski fosiller insan fosili 

olamayacağına göre, Âdem‘i acaba hangi türün fosili ile 

kıyaslamışlar? Onlar da Mu insanları olabilirler mi? Eğer öyle ise 

Mu insanları da yaklaşık 100 bin yıl önce yok olmuşlar demektir. 
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Normal olarak Âdem kıllı maymun olunca ve ondan 

sonraki tarihlerde bulduğumuz fosilleri de insan olarak kabul 

etmediğimizden, fosil kıtlığı çekiyoruz. Evrim teorisi gereği 

mutlaka ara tür arıyoruz. Fosil dediğin hem tarih olarak Âdem‘den 

önceye gitmeli, hem de maymunla insan arasında bir durumda 

olmalı. Fakat artık 60.000 yaşından büyük fosillerin insanla 

ilişkisinin olamayacağını anlamış olduk. Bizim ara fosillerimiz 

60.000 yıldan daha yakın bir zamana tarihlenmeli.  

Kasım 2007 Bilim Teknik dergisinde, ―Neandertallar de 

konuşabiliyorlar mıydı?‖ başlığı ile yayınlanan yazıda; 120.000 yıl 

önceye tarihlenen fosiller üzerinde yapılan bir araştırmada, insanın 

akrabası olarak tanımlanan neandertalların konuşup 

konuşamadıklarının öğrenilmeye çalışıldığından bahsediliyor. 

Elbette, büyük beyine sahip olan neandertalların konuşabildiklerini 

kemiklerden anlamak mümkün değildir. Çünkü konuşma ile ilgili 

dokular yumuşak olduğundan günümüze kalamazlar. Ayrıca aynı 

yazı 48.000 yıllık neandertal fosillerinden de bahsetmekte ve bu 

fosillerin konuşma yeteneklerinin olabileceğini söylemektedir.  

 
(ġekil 32) Dünya üzerinde bizden önce yaĢamıĢ Mu ve Atlantis 

medeniyetleri ile bizim medeniyetimizin bilinç ve zaman grafikleri. 
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www.ntvmsnbc.com/news/405719.asp adresindeki haber 

çok daha ilginçti. ―Şempanze insandan daha fazla evrimleşmiş‖ 

başlığı ile verilmiş ve ―İnsan ile şempanze arasında genetik bir 

kıyaslama yapan bilim insanları; bu hayvanın insanla ortak 

atasından ayrıldıktan sonra genlerinin daha fazla pozitif mutasyona 

uğradığını belirlediler‖ diye devam etmiş. Yani aslında insanı bu 

kadar akıllandıran şeyin genlerinde olmadığını anlatıyor. Zaten ben 

de ―Akıl başta değil ruhtadır,‖ diyorum. Bilim insanları ruhun 

varlığını kabul etmediğinden böyle sonuçlar çıkınca şaşırıp 

kalıyorlar. 

www.ntvmsnbc.com/news/428358.asp internet adresinde 

Ayumu adı verilen bir şempanze ile bir deney anlatılmış. Haber 

aynen şöyle ―Ayumu ile dokuz üniversite öğrencisini dâhil ettikleri 

bir deneye başladılar. Ekranda, beyaz karelere dönüşmeden önce 

kısa süre yanıp sönen 5 sayı gösterildi ve bu karelere yine düzgün 

sırasıyla dokunmaları istendi. Bu deneyin sonunda da, Ayumu, 

üniversite öğrencilerinden çok daha isabetli bir şekilde sayıların 

sırasını buldu. Şempanze yüzde 80 isabetle doğru sayıyı bulurken, 

üniversiteliler yüzde 40‘ta kaldı.‖ Bu haber 06.12.2007 tarihinde de 

haber olarak televizyonlarda verildi. Bu haberi izlerken, bizden 

sonra gelecek insanların çoktan dünyada yaşamaya başladıklarına 

iyice emin oldum. Demek ki, Atlantislilerle de böyle, aynı 

ortamlarda yaşamış olmalıyız. İnternetten neandertalları biraz 

incelediğimde çiftleşmiş olabileceğimizi bile iddia eden bilim 

insanlarının olduğunu görüp şaşırdım. Dünyada bir hasat bitmeden 

diğer hasadın başlayabileceği görülüyor. Bir tür gittikten sonra 

arkasından onun izlerini silecek çapta bir tufan olması gerekir. 

Bizim Nuh tufanı gibi. Bu tufanların iki amacı var: Biri dünyaya 

verilen zararları ve etkileri sıfırlamak, yani dünyaya arada bir reset 

çekilmektedir; ikinci sebepse medeniyetin izlerini silmek olmalıdır. 

Dünyada yapılan ilk hasadın hem süresi uzun, hem de 

miktarı az olmalıdır. Gittikçe süre kısalmış, daha çok insan hasat 

edilmiş olmalıdır. Belki insanlığın teknolojik olarak da daha ileri 
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uygarlıklara varması mümkündür. Yani Atlantisliler bizim 

ulaştığımız teknolojiyi yakalamadan hasat edilmiş olabilirler. 

Bu düşünce yapısının izlerinin geçmişte olması gerekir. 

Bunu en eski efsane ve dinlerimizde bulmalıyız. Tevrat‘tan bir 

sahne bize ipuçları veriyor. Geçmişte insanlarla hayvanların 

çiftleşmesi konusunda tecrübe yaşandığı görülmektedir. Tevrat‘tan 

bir sahneye bakarsak, ―Musa halka, ‗Üçüncü güne hazır olun,‘ 

dedi, ‗Bu süre içinde cinsel ilişkide bulunmayın. Hayvanlarla cinsel 

ilişki kuran herkes öldürülecektir.‖ Görüldüğü gibi hayvanlarla 

ilişki sıradandır. Yani günümüzdeki gibi değildir. Daha farklı bir 

hikâyede hayvanlarla çiftleşmekten vazgeçmeyen bir neslin yok 

edildiği anlatılmaktadır. Bu duruma önem verilmesinin sebebi, he-

nüz evrimle tam olarak yolu ayrılmayan türün, maymunla yapılan 

çiftleşmelerden çocuk sahibi olabilmesidir. Genlerde oluşan 

değişiklikleri geri götürdüğü için engellenmek istenmektedir. 

Bunun için de atalarımızla bizzat uğraşılmış ve duruma göre göç 

ettirilmişlerdir. Hatta tecrit edilebilecekleri bir bölgeye 

götürülmüşlerdir. Sanırım göç eden bu insanlar bizim aradığımız 

ara türü oluşturuyor. Eğer Musa‘nın iskeletini bulursak, onun 

insandan çok maymuna benzemesi bizi çok şaşırtacaktır. 

Bir film gibi olayları hayal ederek senaryo oluşturmaya 

çalışayım. Atlantislilerin insan ya da Âdem adını verdikleri bir 

maymun türünden bir tanesinin içine, günümüzden 60.000 yıl önce 

ruh üflenmiş. O insan Atlantislilerle aynı ortamlarda yaşamış. 

Fakat zekâ olarak çok yavaş gelişme göstermiş. Atlantislilerin 

uyanma ya da kıyamet döneminde, zekâları fark edilebilecek kadar 

gelişmiş. Atlantisli bilim insanları, kendi genlerine %99 oranında 

benzeyen bu ilkel insanın geleceğin akıllı canlısı olacağını 

anlamışlar. Zamanı geldiğinde Atlantisliler bedenlerini terk ederek 

bir üst yaşam formuna geçmişler. Gitmeden önce yapacak son 

şeyleri kalmış. Dünyadaki medeniyetlerinin izlerini silmeleri 

gerekiyormuş. Şehirlerini yok edebilmek için duruma göre 

senaryolar oluşturmuşlar. Bazı şehirleri Atom bombaları ile 

yıkmışlar. Orada olan ilkel insanların ölmemeleri için komandolar 
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gönderip, onları alıp uzaklara getirtmiş ve kaçarken de geriye, ışığa 

bakmamaları için tembih edilmişler. Başka şehirlerin yok edilmesi 

için ise başka planlar uygulanmış. Örneğin Mezopotamya‘daki 

şehirler için Atlantislilerin Fırat veya Dicle üzerinde yaptıkları 

barajları yıkarak, yok olmaları sağlanmış. Ayumu, pardon, Nuh 

dedikleri ilkel insanın bir gemi ile kurtulması sağlanmış. 

Hindistan‘da şehirler uçaklardan atılan bombalarla yok edilmiş bu 

arada Salva ölümden helikopter türü bir araç ile kurtarılmış. Bu 

olayları anlatan biri uçakların pike yapıp bomba atmalarını 

seyretmiş. Gerisini de doğa halletmiş. Bence Mezopotamya‘da 

oluşan tufanın oluşturduğu çamur tabakası içinde ileri teknoloji 

şehirleri bulabiliriz.  

Acaba şehirlerini hiçbir iz bırakmadan terk eden Mayalar, 

yeteri kadar geliştikleri için bir üst yaşam formuna geçmiş 

olabilirler mi? Onlar belki çok hızlı gelişen insan türünden ya da 

çok yavaş gelişen Atlantislilerden olabilirler. Veya tamamen ayrı 

olarak kendi başlarına gelişen başka bir tür de olabilirler. 

Amerika‘nın ayrı olması oralarda ayrı türlerin gelişmesini gerekli 

kılmış olabilir. Genleri incelenebilirse ne oldukları anlaşılabilir. 

İnsanoğlu Amerika‘yı istila edene kadar süreçlerini doldurup 

gitmiş olabilirler. Fakat o insanların betonu bulmamış olmaları 

normal değil. Onlar da teknoloji ürünü eserlerini yok etmiş 

olabilirler mi? Bizlere de sadece kendi tarihi eserlerini bırakmış 

olabilirler.  

Atlantislilerin Paskalya adasında bıraktıkları eserler, bizlere 

onların görünüşleri ile ilgili bir fikir verebilir. O adada yok edilmiş 

yazıları merak ediyoruz. Bence orası bir heykeltıraşın çalışma alanı 

idi ve yok edilen tahta tabletlerde de ―Baretsiz çalışma‖ gibi 

sözlerin olması çok muhtemeldir. Ayrıca Nazca‘da olan eserler 

egzotik bir şehrin kalıntıları olabilir. O eserlere bir anlam 

veremiyoruz ama aynı şekilde gelecekteki şempanzeler de 

Dubai‘deki dünya atlası veya papatya şeklindeki adalara hiçbir 

anlam veremeyecekler. Şempanzelerden biri çıkacak ve bu 

eserlerin içindeki matematiğin ve kusursuzluğun doğal 
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olamayacağını ve bunların ancak uzaylılar tarafından yapılmış 

olabileceğini iddia eden, ‗Tanrıların Arabaları‘ adlı bir kitap 

yazacaktır. 

Atlantislilerin veya ondan önceki medeniyetlerin teknoloji 

ürünlerine rastlamamız gerekirdi, niye eski çöp alanlarına 

rastlamadık? Onların içinde plastik türü çöp olmalı. Plastik kolay 

kolay yok olmaz. Her şehrin yakınlarında bir çöp alanı olması 

gerekir. Acaba bulundu da benim haberim mi yok? Benim 

bildiğim, teknoloji ürünü olabilecek, paslanmayan bir demir anıt 

bulunmuştu, bir de pil olabilecek bronz bir kap. Çok daha fazla 

teknolojik eser bulunmuş ama nasıl yorumlanacağı konusunda 

karar verilemediği için meydana çıkarılmamış olabilir. 

Zekâmızın yavaş yavaş geliştiğinin farkına varmıyoruz. 

Zekâmız arttıkça sanki önceden de bu seviyede zekâmız vardı 

sanıyoruz. Oysa zekâmızın hangi oranda arttığını bilimdeki 

gelişmeleri takip ederek anlayabiliriz. O zaman çok uzun yıllardır 

çok küçük artışlarla gelen zekâmızın 1400–2000 yılları arasında 

şekil 32‘deki parabolün orta noktasını geçtiğini ve müthiş 

yükselişlerin olacağı bölüme geldiğini anlayabiliriz.İşte bu bilgiler 

ışığında, bizler Âdemoğulları olarak dünya okuluna gelip eğitim 

alıyoruz. Zamanı geldiğinde de diplomamızı alıp gideceğiz. İşte 

şimdi ana planı yani evrenin ve insanın var olma sebebini öğrenmiş 

olduk. Mu insanları ve Atlantisliler mezun oldular. Bizler de 

mezun olmak üzereyiz. Yaklaşık 1000 yılımız var. Şekildeki para-

bolün diğer ucuna çok yaklaştık. Zekâ olarak az zamanda çok 

gelişeceğiz. Fakat buradan mezuniyetimiz bizi Tanrı ile bir 

yapmaz. Bizler bir üst yaşam formuna geçeceğiz. Yani ilkokulu 

bitirip orta öğretime başlayacağız. Artık üst yaşam formunda, yani 

öteki dünyada yaşayacağız. 

Bu üst yaşam formu ile ilgili bir şeyler söylemeye çalı-

şayım: Birincisi kesinlikle madde bedene artık ihtiyacımız 

olmayacağıdır. Artık ışıktan ya da enerjiden ruhumuzla ya-

şayacağız. Yani ruhumuzun tüm özelliklerini algılayacağız. Artık 

zekâmızı kullanacağız ama teknoloji geliştirmemize gerek 
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kalmayacak. Çünkü teknolojinin tüm nimetlerinin çok üstünde 

meziyetlerimiz olacak. Örneğin ışınlanmak bize çok harika bir 

teknoloji gibi gözüküyor ama ruhlarımız anında her istedikleri 

yerde olurlar ve bir yerden kumanda edilmeleri de gerekmez. Yani 

ışınlanmak ruhlarımızın yeteneği yanında çok ilkel kalır. 

Eğer bilim insanları, Atlantislilerin insanın akrabası 

olmadığını, dünyada kendi başlarına evrimleşmiş ayrı bir tür 

olduklarını ve nesillerinin tükendiğini kabul ederlerse, dünyadaki 

birçok bilginin yerine oturacağı görülecektir. Atlantislilerin yok 

olması genelde bir tufana bağlanır oysa tufan Atlantislilerin 

gidişinden sonra olmuştur. Birçok insanın da, yok olan bu 

insanlardan geriye ille de birilerinin kalmış olabileceğini düşünerek 

bazı ırkları onların devamı gibi gösterme eğilimleri normal 

karşılanabilir. Ayrıca Atlas okyanusunda battığı farz edilen bir kara 

parçasının da olması mümkün değil. Çünkü uydu görüntülerinden 

Atlas okyanusunun kıtaların birbirlerinden ayrılan ve alttan 

yükselen magmanın katılaşmasından oluştuğu anlaşılabilmektedir. 

Ayrıca Hint okyanusunda batmış bir kıta izine de rastlamıyoruz. Bu 

bilgilerin dünyanın gerçekleri ile örtüşmemesi, bilim tarafından 

yok sayılmalarını sağlamıştır. Çünkü kıta tektoniğinin hareketleri 

anlaşılmakta ve çok çok eski tarihlere rastlamaktadır. Özellikle 

Atlas okyanusunda bir kıta veya büyük bir adanın batmış 

olamayacağı google earth‘ta bile gözükmektedir. 

Eski eserlerle ilgili olarak oluşturduğumuz her şey birbirine 

girdi demektir. Çünkü birçok eser Atlantislilerden kaldığı halde, 

insanlardan kalmış olduğunu farz etmişizdir. Bu durumları bilim 

birbirinden ayıracak, gerçekleri yerli yerine oturtacaktır. 

Tarihlemelerde hatalar yapıyoruz, diye düşünüyorum. 

Bu dünyadan çok sayıda hasat yapılmış olduğu görül-

mektedir. O insanlara ait verilerin de dünyamızda olması 

gerekmektedir. Eskiye gidildikçe tufanlar bu tür eserleri daha 

bulunmaz yapmaktadır. Ayrıca bizler eskiye ait bulguları elde 

ettikçe, bizden önceki verileri de bizden sonrakilerin bulamamasına 

sebep olmaktayız. Yani onları sonraki medeniyetlerin bulmasına 
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müsaade etmiyoruz. Onun için de bizim en çok Atlantislilerle ilgili 

eserlere rastlamamız gerekir. Çünkü Atlantisliler kendinden 

öncekilerin eserlerini müzelerinde saklarken, tufanda yok 

olmuşlardır. Daha önce değindiğim gibi, her medeniyet kendi 

eserlerini temizlemeye çalışıyor olmalı. Bu konuda gelecekte elde 

edeceğimiz bilgilerin, öyle davranmamızın daha iyi olacağını 

söyleyebileceğini varsayıyorum. Çünkü 30 bin yılda Atlantislilerin 

plastikleri veya gökdelenlerinin yok olmaması gerekir. Yani onlara 

rastlamamız gerekirdi. Aslında bizim bugüne kadar petrolü tek 

kullanan medeniyet olduğumuzu varsaymamalıyız. O zaman bu 

güne kadar petrolün bitmiş olması gerekirdi, petrolün bitmemiş 

olması başka şeylerin olduğunu gösteriyor. Ya onlar petrolü 

kullanmıyorlardı ya da dünyadaki petrol bir şekilde yerine konuldu. 

Çünkü zekânın gelişmesi için enerji gerekli gözüküyor. Acaba 

petrolü kullanan yegâne medeniyet biz miyiz? Belki eski 

medeniyetler başka tür, daha kolay elde edilen enerji kaynağı 

kullanıyorlardı ve o enerji dünya üzerinden tükenince biz onu 

tanıyamadık. Böylece bizler petrolü kullanmak zorunda kaldık. 

Eğer o medeniyetler petrolü kullanmadıysa, o zaman plastik veya 

naylon gibi dünyayı kirleten yan ürünleri yoktu demek ki. 

Atlantislilerle ilgili rivayet, enerji kaynaklarının bir çeşit 

kristal şeklinde olduğudur. Eğer bu doğru ise niye plastik türü 

ürünlere rastlamadığımız anlaşılmış olur. Ayrıca her gelişen 

medeniyetin farklı bir enerji kaynağı kullandığı düşünülebilir. Ya 

da o tür enerjinin tükendiğini düşünebiliriz. Onun için bizler fosil 

türü yakıt kullanmak durumunda kalmışızdır. 

Âdem diye adlandırdığım ruhun, dünyayı ve insanlığı, 

kullanılacak enerji kaynağına göre bilgilendirdiği görülmektedir. 

Yani bilimi ona göre yönlendirerek, o enerji kaynağına ulaşacak 

yönde gitmesini sağlamıştır. Belki demir gibi metalleri 

kullanmaları istenmemiş ve bizden çok farklı bir yolla süreçlerini 

tamamlamış olabilirler. Yani insanoğlu gezegenin gidişine 

kesinlikle etki edemiyor. Onu ana planlar gereği organize eden bir 
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güç var. O güç gezegenin en kısa zamanda hasat vermesini 

sağlamakla görevli. 

www.angelfire.com/ks3/kemerhisar/haberler.html internet 

adresi, Türkiye‘nin Niğde ilinde, Tyana antik kentinde yapılan bir 

kazıda, Doç. Nur Balkan Atlı‘nın Cumhuriyet gazetesine yaptığı 

açıklamayı vermişti. Açıklama aynen şöyleydi. ―Burada, ‘riyolit’ 

taşından çok ilkel bir taş işleme yeri bulundu. Bu sanayi, büyük 

olasılıkla obsidiyen’in oluşumundan (volkanın patlamasından) 

öncesine aittir. Buradaki obsidiyen’in yaşı yaklaşık 1 milyon yıl 

olarak belirleniyor. Söz konusu ilkel taş işliği ise bu tarihten 

öncesine ait olduğu için insanların burada 1 milyon yıl önce bu 

ilkel taş işleme merkezinde çalıştıkları olasılığını da gündeme 

getiriyor.” Burada ilkel kelimesi tamamen bir önyargıdır; daha eski 

olması o taşları işleyenleri daha sonra orada çalışanlardan daha 

ilkel yapmaz. Fakat 1 milyon yıl önce patlamış bir volkanın külleri 

altında taş işleme yeri bulunması önemlidir. Çünkü bilimin 

insanoğluna biçtiği ömür 60.000 yıldır. O zaman bir milyon yıl 

önce kimler bu taş ocağında çalışmışlar? 

Bu konuları öğrendikçe ezoterik bilgilerde veya kutsal 

kitaplarda aslında ne kadar çok bilgi saklı olduğu insanı hayrete 

düşürüyor. Sanırım bu bilgileri atalarımızın anlama şekli, ezoterik 

bilgileri doğurmuştur. Geçmişte bu bilgiler herkese açık değildi. 

Çünkü herkesin onları anlayabilme kapasitesi yoktu. Onları 

anlayabilmek için bir eğitim alınmasını gerektirmiştir. Sıradan 

insanın bu bilgileri kabul etmemesi o bilgileri bilenlerin 

gizlenmesine sebep olmuştur. Hem bilgiler şifrelenmiş, hem de 

bilenler gizlenmiştir. Yoksa deli ya da büyücülük gibi şeylerle 

itham edilmeleri söz konusu olabilirdi. Bir de bu bilgilerin 

şifrelenmiş olması bizim de onları tam olarak anlayamamamızı 

sağlıyor. Onun için ezoterik bilgileri tam olarak 

yorumlayamıyoruz. Şimdi gözümde ekran karşısında harflere 

dokunan maymunun, gelecekte dünyaya anlatacağı hikâye 

canlandı. Yani, o düşük zekasıyla neler olduğunu tam anlayamadığı 

için, kendine göre yorumlarla yaşadıklarını torunlarına anlatacağını 
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düşün, işte ezoterik hikayeler için bir kaynak. Bizlerin çok süper 

canlılar olduğunu ve dünyada hüküm sürdüğümüzü aktaracak 

olduğunu hayal ettim. Hatta bizi Tanrı diye tanımlaması bile 

mümkündür. Onların hikâyeler anlatacak kadar gelişmediğini 

düşünüyoruz. Belki de torunlarına hikâyeler anlatmaya 

başlamışlardır ya da çok kısa zaman sonra anlatmaya 

başlayacaklardır. Onların hayvandan kopup ayrı tür oluşturmaya 

başladığı gözüküyor. Şu anda Nuh‘a gelmeden önceki süreci 

yaşamaktadırlar. Tufana kadar ufak kazanımlarla gidecekler. Bizler 

gittikten sonra şehirlerimiz yok edilirken kurtarılacak olan Ayumu 

gibi şempanzeler, birer tufan hikâyesi oluşturacaklar ve bu 

benzerlik dolayısıyla tek bir kaynaktan çıkan din ya da efsane gibi 

algılanacaklar. İnsanlar için Hintlilerin Ramayana ve Mahatbarata 

destanındaki şehirleri yok etme uğraşısı, veya Sümer yaratılış 

destanı, Nuh tufanı, Aztek destanı Quetzalcoatl, Eskimo destanı 

Sedna, Mayaların Popol Vuh gibi destanları hep Atlantislileri 

seyreden insanların ağızdan ağza anlatılan ve zamanla değişen 

hikâyelerin kalıntılarıdır. Atlantisliler, barajlarla suların bir bölgeyi 

basmasını sağlamış veya atom bombası ile bir şehri yok etmiş ya 

da konvansiyonel silahlarla şehirleri yok ederken, seyreden insanlar 

bu olayları anlatılırken, sonraki insanlar tarafından anlaşılamamış 

ve zamanla insanların anlayabilmeleri için biraz değiştirilmiştir. Bir 

tarih gelecek ve benim bu söylediklerimi şempanzelere anlatan biri 

olacaktır. Böylece, ―Tarih tekerrürden ibarettir‖ sözünün de gerçek 

anlamı ortaya çıkmış olmaktadır. Elbette tarihin tekerrür etmesi 

tesadüflere bağlı değildir. Öte dünyadaki üstün ruhların sayesinde, 

tarih her hasat döneminde tekerrür edip durmaktadır. O ruhlar, bu 

süreci devam ettiriyor ama insanlık uyandığında ne gerekiyorsa 

bilinçli yapmaktadır.  

Acaba biz şempanzelerin gelişmesine etki edecek miyiz? 

İlerde, gen teknolojimiz geliştiğinde, şempanzenin konuşmasını 

sağlayabilecek bir mutasyon geçirmesini sağlayabilecek 

teknolojiye gelecek miyiz? Sonra bu mutasyona uğrattığımız 

şempanzeleri toplayıp diğer şempanzelerden ayrı yaşamaları için 
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adanmış topraklar vaat edip, göç etmelerini sağlayacak mıyız? Ve 

böyle olayları anlatan birçok hikâye türeyip, bunların birer din 

olmaları mümkün mü? Bizim Âdem Afrika‘da doğmuş olabilir ama 

medeniyetin Afrika‘da gelişmediği kesindir. Maymunların 

yaşamadıkları bölgeler için, yani Japonya‘daki Ayumu için sorun 

yoktur. Fakat Afrika gibi maymunun çok olduğu bölgede 

mutasyona uğratılmış şempanzelerin göç ettirilerek maymunun 

olmadığı bir yere getirilmesi gerekmektedir. Çünkü genlerin 

karışmasının engellenmesi gerekir. Acaba şempanze Musa‘nın, bu 

işi organize etmesini sağlayabilmek için, eline bir telsiz verecek 

miyiz? Arada onlara helikopterle yiyecek atıp açlıktan ölmelerini 

engelleyecek miyiz? Şempanze Musa çok zorlanacaktır. Çünkü 

şempanzeler onu pek dinlemeyeceklerdir. Peki, çocukları onlardan 

ayırmak ve başka yerlerde yaşamalarını sağlayarak onların 

olumsuzluklarından uzaklaştırılmaları gerekecek mi? Ağızdan ağza 

anlatılan bu hikâye, zamanla güncellenerek, yazının bulunuşuyla 

kâğıda geçirilmesi sırasında, mevcut yer isimleri kullanılıp, sanki 

Mısırlılar ve İbraniler arasında geçmiş gibi bir senaryoya 

dönüştürülecek mi? Elbette Musa, olayları anlatırken, ―Bizim 

genlerimizle oynadılar, onun için bizi ayırdılar,‖ diye 

anlatmayacaktır. Kendilerinin seçilmiş olduklarını, dolayısıyla özel 

şempanzeler olarak kutsal topraklara gitmeleri gerektiğini 

anlatacaktır. (Aslında bu hikayelerin ille de yaşanmış olması 

gerekmez.) 

Bence bizim seviyemizde olan eski medeniyetlerin uzayda 

da eserlerinin olması gerekir. Belki uyduları o kadar süre dünya 

çevresinde dönemez ve dünyaya düşer ama ayda bizim gibi 

bayraklarını veya araçlarından bir şeyler bırakmış olmalılar. Ya da 

Mars‘ta onların yüzey sondalarına rastlamamız gerekir. Bir tarihler 

dünya çevresinde dönen ve canlı yapımı olabilecek bir uydudan 

bahsedilmişti. Doğruluğu konusunu bilmiyorum ama şimdi bunun 

gerçek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizlerin, Atlantisli 

veya Mu insanlarının eserlerine, özellikle uzayda rastlamamız 

gerekir. Şu anda bizim uzayda bıraktığımız her şeyin bir benzerini 
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daha önceki medeniyetler bırakmış olmalılar. Denizlerde de aynı 

eserlere rastlayabiliriz ama benim favorim uzaydır. Uzayda bir 

kanıt bulmamız harika olurdu. Tabii ki şöyle bir durum olabilir: 

Onların kullandıkları yakıt çok düşük kalitede ise o zaman 

uçamayabilirler. Fakat buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü en 

azından her medeniyet mutlaka atomun gücüne vakıf olmalıdır. 

Eğer bizim yaşadığımız süreci yaşamışlarsa, her medeniyette bir 

Einstein olmalı ve E=mc² formülünü bulmaları gerekir. Fakat ille 

de bizim yaşadığımız gibi bir süreç yaşamak zorunda değiller. Çok 

daha düşük bir teknoloji ile de süreci tamamlayabilirler. Bizim gibi 

bilim merkezli değil de, din merkezli öğretileri olursa, teknolojileri 

bizim kadar gelişmeden süreci aşabilirler. Bizim sürecimiz bilim 

merkezli olduğundan bilimin gelişmesi gerekir, onun için E=mc2 

çok önemlidir. Yani Atlantislilerin din kitabında fizik formülleri 

yer alıyor olabilir. Bizde dinler bile, akıllanan insanın bilime 

yönelmesi için tam akılcı oluşturulmamıştır. Bizim yaşadığımız 

sürecin öncekilerden daha verimli olması muhtemeldir. Sanırım 

hem nüfus olarak çok fazlayız, hem de akıl olarak daha iyi 

durumdayız. 

Niye evrende çok fazla medeniyet olduğunu düşündüğümü 

açıklamak istiyorum. Yani bu kadar büyük bir evrende sadece 

dünyadan hasat yapılacağını düşünmek yanlış olur. Ayrıca bu çok 

küçük olan insanın katkısını bir nebze telafi eder. Yani 7 milyar 

insanın bilinçleri toplamı en azından bir bardak eder. Dünyada 

bildiğimiz en az iki hasat yapılmış. Bu hasatların milyarlarca 

olmasını engelleyen ne olabilir? Sonuçta canlı oluşumu için evren 

özel olarak planlanmış. Bu planlar gereği canlının oluşabileceği 

sadece bir gezegen mi oluşmuş? Hiç sanmam. Üstelik bu 

gezegenlerde canlı oluşumuna müdahale edilmiştir. Yani kendi 

seyrine bırakılmamıştır. Onun için bizim bir birimlik bilinçli 

enerjimiz belki evrenin sonuna kadar trilyonlarca birimlik bilinçli 

enerjiye dönüşecektir. İşte o zaman bir okyanus kadar Tanrı 

kazançlı çıkmış olabilir. İşte benim tek veya birkaç atomluk ruh 

enerjimizin yetersiz olmasını düşünmemin sebebi bu. Belki 
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evrende en az hasat veren gezegenlerden biriyiz. Başka 

gezegenlerde çok yüksek enerjili varlıklar yaşamaktadır. Yoksa bu 

kadar çok maddenin evrenden yok olmasını nasıl açıklayabiliriz? 

Bu durumda gerçekten kıytırık bir gezegen de, eh, hiç olmayandan 

iyidir, diye oluşturulmuş bir düzenin elemanları olabiliriz. Ayrıca o 

medeniyetlerden neden hiç haber almadığımızın bir açıklaması da 

gerekir. Öyle ya, niye onlardan bize haber gelmiyor? Bence bizim 

gibi en alt seviyede olan bölümler kıyamet ya da bilinçlenme 

zamanlarına kadar birbirlerini bulma imkânına sahip değiller. 

Çünkü onlar için evrenin en hızlı şeyi ışık hızıdır. Işık hızı ile 

haberleşebilmek en çok 100 yıl aralığında olabilmektedir. Dün-

yamızdaki döngüyü esas alarak, her 60.000 yıllık dönem içindeki 

100 yıllık bir dönemde uzaydan haber almak için uğraşabiliyoruz. 

İşte en az iki medeniyetin bu dönemlerinin birbirleri ile çakışması 

gerekir. Ayrıca birbirleri ile haberleşebilmeleri için en çok 20–30 

ışık yılı uzaklıkta olmaları gerekir. Bizim gönderdiğimiz sinyallerin 

birileri tarafından alındığını düşünsek bile, bize dönmeleri çok 

daha fazla zaman gerektirecektir. Bizim tesadüfen sinyalsiz bir 

döneme rastladığımızı da düşünebiliriz. Yani başka medeniyetler 

bu dönemlerinde uzaylıların sinyallerini alıyor olabilir. Bence her 

an bir sinyal alabiliriz ya da almazsak bile bu tesadüfen oluşan kör 

bir zamana denk gelmemizden olmalıdır. Uyanma dönemlerinden 

sonra bu tür medeniyetlerin hepsiyle irtibata geçebilme imkânlarına 

kavuşacağız. Bunun nasıl olabileceğini de daha sonra anlatacağım. 

Seni biraz daha şaşırtayım. Ben dünyada zekâ taşıyan tek 

türün, insan ya da maymun olduğunu sanmıyorum. Bence bu 

sürece balinalar ve yunuslar da dâhildir. Yani onlar da insan gibi 

bilinçlenip dünyadan bir üst yaşam formuna doğru yükselmektedir. 

Bu kadar geniş okyanusların bomboş olacağını düşünmek doğru 

değil. Ayrıca zekânın ille de bir teknoloji geliştirmesi gerekmez. 

Biz sadece bizdeki zekâ türünü anlıyoruz. Yunusların zekâlarını 

anlayamıyoruz. Fakat bu bizim düşünce yapımızın yanlışlığından 

kaynaklanıyor olabilir. Bana öyle geliyor ki, hem yunuslar, hem de 

balinalar bizim zekâmızın farkındalar ve bizlere zekâmızdan ötürü 
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saygılı davranıyorlar. Onların zekâları bizlerden çok yavaş 

gelişiyor olmalı. Fakat yunusların balinalardan daha önde oldukları 

görülüyor. Sanırım karadan yapılan 3 veya 4 hasada karşılık, 

denizden ancak 1 hasat yapılabilmektedir. Bu teknolojinin bize 

getirdiği çok büyük avantajdan kaynaklanıyordur. Yani kısacası 

evrende, belki de her gezegende birkaç tür zekâ gelişiyor ve bu 

türler belli aralıklarla hasat veriyorlar. 

Daha önce zekânın sadece insana özgü olduğunu söy-

lemiştim ve özellikle teknolojinin geliştirilmesi gerekmese 

yunusların tercih edileceğini vurgulamıştım. Şimdi teknolojinin 

geliştirilmesine gerek kalmadan da zekânın gelişebileceğini 

düşünüyorum. Ayrıca da, evrenin optimum kullanılması 

konusunda, bir gezegenden sadece tek bir türle hasat yapılmasının 

verimli olmayacağı açıktır. Onun için dünyada belki de hiç tahmin 

edemeyeceğimiz kadar canlı türü zekâ taşıyor olabilir. Bu konuda 

insanı daha şanslı sayıyorum çünkü çok daha kısa bir sürede 

sürecini tamamlayıp, bedenini terk edebilecek seviyeye gelecektir.  

Astral seyahatle ilgili okuduğum kitapların birinde, ―Astral 

seyahat yaparken çeşitli alt düzey hayvanlara rastlarsınız, onlardan 

korkmayın,‖ diyordu. Şimdi o canlıların bir gezegendeki canlılar 

olduklarını anlayabiliyoruz. Örneğin astral dünyada yunus veya 

balinalara rastladığımızda biz yadırgamayabiliriz ama başka 

gezegenden gelen birine göre korkunç olabilirler. 

Michael Newton ve Ergun Candan‘ın öteki dünya hakkında 

anlattıklarının benim atom altı dünyamla bu kadar çakışmaları 

onların gerçek olduklarını gösterir. Demek ki, ipnotize işe yarıyor. 

Ya da öte dünyadaki ruhlarla irtibat kuranların irtibatları gerçek. 

Arada sahtekârlar da vardır mutlaka ama çoğu muhtemelen doğru. 

Yoksa orada anlatılan ruh yapısının kudretine göre kademelenmesi 

ya da ruhun kudretine göre renk alması onun enerji yapısının 

değiştiğini anlatıyordur. Bu durum ruhların dalga özelliklerinin 

yani hangi hızda titreştiklerinin anlaşılabildiğini gösteriyor. Bunları 

din ya da hurafe diye dışlayıp durduk ama aslında bilimsel birer 

veri olmaları çok ilginç. Dinler, Tanrı ya da ruhu anlatmaya 
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çalışırken aslında bilimsel bir şeyden bahsediyorlardı. Anlaşılacağı 

üzere, bilim olmadığı sürece bu bilgilerin hiçbir anlamı yoktur. 

Yani onlara anlam katan ve onları insanların aklına uyacak şekilde 

anlatan, ayrıca dikkate alınmasını sağlayan şey, kesinlikle bilimdir. 

Bu konuda bir miktar bilgi vermesi açısından küçük bir sözlük 

oluşturdum. 

Ruh: Bilincini artırmaya ve dalga titreşimini yükseltmeye 

çalışan, bildiğimiz herhangi bir atomdan yapılmış enerji parçacığı. 

Ruhun Kudreti: Enerji parçacığının dalga özelliği. 

Tekâmül: Enerji parçacığının dalga titreşim hızının art-

ması. 

Tanrı: Bilinci çok yüksek, dalga özelliği çok yüksek ve 

ışık hızının çok üstünde titreşimi olan, çok büyük ama sonsuz 

olmayan enerji. 

Fani insan: Maddeye bağlı aciz enerji parçacığı. 

Ölümlü dünya: Zekânın geliştirilebilmesi için oluşturulan 

geçici madde dünyası. 

Peygamberler: İnsanlığı eğiten ama gerçek anlamda hiç 

anlaşılamamış bilim adamları. 

Dinler: İnsanlara sunulan ama hiç anlaşılamamış bilim. 

Din adamları: Anlatılanları hiç anlamayan, bilgileri başka 

yönlere çevirip insanların sömürülmelerine vesile olan kişiler. Din 

adamları büyük çoğunlukla düşük seviyedeki ruhlardan 

oluşmaktadır. Üst düzey bir insan din adamı olmaz. Olursa 

Mevlana gibi olur yani fark yaratır. Burada tüm din adamlarını işin 

içine katmak istemem, çünkü bir kısmında daha üst ruh olma 

işaretleri görüyorum. Benim kastettiğim ―sürü insan‖ tanımına 

girecek türden olanlardır ve baskın olarak çoğunluktadırlar. ―Sürü 

insan‖ olmaktan kurtulmak sorgulama yapmayı gerektirir. O tür 

yapıdaki kişiler zorlansalar dahi din adamı olmamak için ellerinden 

geleni yaparlar. Olanlar da mutlaka fark yaratırlar. 

Bu yaşam planlarının anlaşılması dünyadan başlayarak 

gittikçe zorlaşmaktadır. Dünya en basit yaşam formu olduğu için 

en anlaşılır olanıdır. Zekâ yönünden yeterli olmayan insanın 
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anlayabileceği bir yaşam durumudur. Yani yaşam için bir zaman 

harcamak, bir yere gitmek için yürümek veya yaşayabilmek için 

yiyecek bulmak gibi eylemler basit ve anlaşılırdır. Düşünce 

eylemini gerçekleştiremeyen hiçbir şey, ruh dünyasında hiçbir şey 

yapamaz. Ancak başkaları tarafından, dünya gibi bir ortam 

oluşturulduğunda yaşayabilmektedirler. Düşünme yeteneği 

olmayan herkes için, en yakın astral plan bile çok anlaşılmazdır. 

Aralarındaki bu kadar farktan dolayı böyle sıçrama yaparak geçiş 

yapabilmekteyiz. Dünyamız sanal dünyaya göre çok kötü şartlara 

sahiptir ve gelinmek istenmeyen bir yerdir. Zeka olarak belli bir 

seviyeye çıkan ruhlar da dünyaya gelmek için can atmazlar veya 

acele etmezler. Fakat sonuçta elde edecekleri mükâfat çok değerli 

olduğundan katlanmayı göze alırlar. Onların mükâfat olarak 

gördükleri şey, dalga hızlarının artmasıdır. Yani ruh kudretlerinin 

artmasıdır. Tam acemi ruhlar ise dünyadan ayrılmak istemezler. 

Bunun sebebi ancak dünyadaki yaşamlarını anlayabilmeleri ve 

anlayamadıkları ruh dünyasından kaçmak istemeleridir. Birazcık 

gelişip bir şeyler anlayanlar ise dünyadaki zorlukları gönülsüzce 

kabul ederler. Onlar dünyada ruhsal gelişme geçirdiklerini sanırlar 

ama aslında zekâları için bedenleşirler. Her dünya yaşamında 

zekâlarının biraz daha arttığının farkına varmazlar. 

Daha önce bahsettiğim, Einstein‘ın, güneşten bir ışık de-

metine binip evreni dolaşarak tekrar güneşe gelme hayalinde 

hissettiklerini çok iyi anlıyorum. O sezgileri ile yönlendirilme 

çalışması idi. Peygamberler de aynı şekilde yönlendirilmişlerdir. 

Dünyaya gelmesi gereken bilgiler kadar sezgi almışlardır. Bir bilim 

adamı, Einstein için ―Son yıllarında sezgilerine güvenmeyi 

bıraktığından çok şey kaybetmiştir,‖ demişti. Oysa sezgiler onu 

bıraktığı için çok şey kaybetmiştir. Gerektiği kadar bilgi dünyaya 

gelmiştir. Daha fazlasını insanoğlu uğraşarak elde edebilir. 

Kesinlikle engellenmez. Yani planlar gereği verilmesi gereken bilgi 

verilmiştir. Fakat bazı bilgilerin çağın çok ilerisinde olması, onların 

ancak yardımla yani sezgilerle dünyaya gelmesini gerektirmiştir. 

Benim de bir zaman sonra sezgilerimin sona ereceği kesindir. 
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Bahsettiğim sezgiler mucize türünden olanlardır yoksa 

üstbilinçaltından alınacak sezgiler her zaman devam eder. Ama 

onlar hiçbir zaman bir Einstein doğurmaz.  

Şekil 32‘de gösterdiğim kıyamet dönemlerinin özel önemi 

var. Bu dönemlerden sonra insanlar zekâlarında süper atılımlar 

yapabilmektedirler. Zaten parabolün eğrisinden de 

anlaşılabilmektedir. Bu uyanma dönemlerine insanlık özel olarak 

hazırlanmaktadır. Yani kâhinler, din kurucuları, efsaneler veya 

gizli bilgiler olarak bu süreç ve tarih, hep vurgulanmaktadır. Bizim 

uyanma zamanımızda 2000‘li yılların başlarıdır. İnsanlara tüm 

bilgilerin açıkça söyleneceği anlatılmış veya örneğin İsa 

peygamberin geri geleceği gibi hazırlıklar yapılmıştır. Belli 

seviyenin üstünde olanlara bilimsel deliller, diğerlerine de dini 

deliller sunularak bu sürecin kolay kabul edilmesi amaçlanmıştır. 

Aslında teorik olarak İsa peygamberin ruhu geri gelebilir. Ama o 

ruh aynı zamanda Muhammed peygamberin de, Konfüçyüs‘ün de, 

Buddha‘nın da, Musa‘nın da, Einstein‘ın da ya da bir öğretisi olan 

her kişinin de ruhu olmalıdır. İnsanları akıllandırma çalışmasını 

kendine görev edinmiş bir ruh veya ruhlar, ne gerekiyorsa onu 

yapmak için uğraşıp durmaktadır. Ben ona Âdem diyorum. 

Âdem‘in ruhu olan o ruh, 60 bin yıldır insanların gelişmesini 

sağlamak için uğraşıp durmaktadır. Bu ruha ne isim verilirse 

verilsin, önemli değil. Sanırım ilk insan Âdem oluştuğunda onunla 

irtibat kurulmamıştır. Sonra Musa zamanında da, zekâ düzeyi 

yeterli olmadığından irtibat kurulamamıştır, ancak o zaman 

Atlantislilerle irtibat kurulmuş yapılması gerekenler onlara 

yaptırılmıştır. Atlantisliler de Musa ile Ahit sandığı aracılığı ile 

irtibat kurmuş olmalıdırlar. İsa ve Muhammed direk sezgi alabilme 

imkânına kavuşmuştu. Fakat İsa‘nın özel bir eğitimden geçirilmesi 

gerektiğinden, o, zamanın gizli öğretisini almıştır. Bu süreç sanırım 

sona gelmiştir. Artık insanlık rehbersiz yönlendirilebilecektir. Eğer 

insanlık bir yöne götürülmek istenirse, sıradan insanlar, yani herkes 

kullanılabilir. 
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—Araya girerek bir soru sormak istiyorum. Çok merak 

ediyorum sen İsa mısın? 

—Ben kendimi Seyfullah olarak hissediyorum. Ayrıca üst 

ruhların ille de bedenleşmelerine gerek yoktur. Dediğim gibi artık 

insanlar zekâ olarak yeteri seviyeye çıktığı için, her insanla irtibat 

kurmak mümkün olmaktadır. Bu bilgileri sezgi ile aldığımı 

söylüyorum. Eğer üstün bir ruh olsaydım sezgi almadan bu bilgileri 

aktarmam gerekirdi.  

Benim bilimsel olarak bu bilgileri elde etmek için çok 

yetersiz bir durumda olduğumu biliyorsun. Bir laboratuar 

çalışmamın olmadığını da biliyorsun. İki özelliğim var; biri bol 

okumak, biri de çokça yaptığım düşünme eylemidir. Tahmin 

ediyorum ki, düşünme eylemini yaptığım için benim aracılığım ile 

bu bilgilerin insanlığa kazandırılması amaçlanmıştır. Bunu 

özellikle belirtiyorum çünkü bu verdiğim bilgileri benim durup 

dururken elde edemeyeceğimi biliyorsun. Bu verilerle insanlığın 

geleceği değişecek, bu kadar değerli bilgileri yardımsız elde etmem 

mümkün değil. Bu kelimeleri kullanarak aslında hayatım 

boyunca inandığım değerleri ayaklar altına aldığımı biliyorum. 

Ben elle tutulmayan veya gözle görülmeyen hiçbir şeye inanmayan 

ateist biriydim. Benim en önemli argümanım mantığım idi. 

Yeğenim babasının cenazesinde ağladığımda şaşırmıştı. Benim çok 

bilimsel ve mantıklı biri olarak, ağlamamı beklemiyordu. Şimdi 

gaipten bilgiler geldiği iddiasındayım… Üstelik bu bilgilerin bana 

kim tarafından veya nasıl ulaştırıldığı konusunda da hiçbir 

açıklamam yok. Fakat bildiğim bir şey varsa, o da bu bilgilerin 

kesinlikle Tanrıdan gelmediğidir. Kim ve ne olabileceği konusunda 

benim kadar sen de yorum yapabilirsin. Çünkü ben bilgi almaya 

çalıştığımda cevap alamıyorum. Yani ben soru sorup cevap 

almıyorum. Bir konu üstünde düşünmeye başladığımda o konuda 

bana bilgi gelecekse kalbim sızlamaya başlıyor ve ben de o zaman 

harika şeyler yazabiliyorum. Bu konuda bir yorum yapmam 

gerekirse; bilgi gönderen ya da gönderenler, kuantum 

dünyalarından olabilirler. Teorik olarak dünyayı kapsadıkları için 
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bu mümkündür. Yani daha önce bahsettiğim ruhlar olabilir. O 

ruhlar dünya gezegeninin hasat vermesinden sorumlu çiftçi olabilir. 

Aslında şahsen ben, İsa olmayı çok isterdim ama değilim galiba, 

sadece beni aracı olarak kullanıyorlar. Yani sanırım ben onun 

kuklası durumundayım. 

İçimdeki sezgilere uyarak, bilimin ne olduğunu tam olarak 

bulamadığı yerçekimine de değinmek istiyorum. 

Yerçekiminin ne anlama geldiğini anlayabilmek için 

maddenin birbiriyle olan ilişkisini anlamak gerekir. Madde 

normalde tek tek atomlardan yapılmıştır. Fakat daha önce ruh 

konusunu işlerken, her parçacığa eşlik eden alt parçacıkların (Şekil 

25) olduğunu söylemiştik. Gittikçe küçülen parçacıklarımızın 

madde özelliği azaldıkça, dalga özelliği artmaktadır. Sonuçta dalga 

özelliği ile parçacığın değeri arasında bir ilişki mevcuttur. Bu dalga 

özelliği maksimuma ulaşma eğilimindedir. İnsanın ruhunun 

Tanrıya ulaşmaya çalışmasıyla aynı şeydir. Ruh da Tanrıya 

ulaşmak için uğraşıp durmaktadır. Bu bir cazibe oluşturmaktadır. 

Yani evrende bu durum doğal bir akış yönüdür. Isının sıcaktan 

soğuğa akışı gibi bir şeydir. Her şey dalga özelliğini maksimum 

yapmakla mükelleftir. Buna madde de dâhildir. Bu her şey Tanrıya 

gider demekle aynı şeydir. Anlaşılacağı gibi Tanrı denilen şey, bir 

şeyin madde özelliğinden sıyrılıp, dalga özelliğine geçtiği 

durumdur. Bunun bilinçli olması gerekmez. Dinlerde bu özelliğe 

Tanrı adı verilmiştir. ―Dağlar taşlar bile Tanrıyı zikreder,‖ lafının 

anlamı şimdi daha iyi anlaşılabilir. 

Aynı şekilde maddenin de bu doğal akış yönü dolayısıyla 

dalga özelliğini artırma eğilimine doğru gitmeye çalıştığını 

düşünebiliriz. Bu da evrendeki tüm maddelerin bir araya gelme 

potansiyelini oluşturuyor. Eğer bir araya gelebilirlerse kendi 

içlerine çöküp dalga özelliklerini maksimuma çıkarabileceklerdir. 

Kara deliklerden öyle olduğu anlaşılmaktadır. İşte yerçekimi 

dediğimiz şey, bu bir araya gelme eğilimidir. Maddenin alt 

parçacıklarının dalga özelliğini artırma isteği, dolayısıyla 

birbirlerine kavuşma isteği bize yerçekimi olarak gözükmektedir. 
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Bu birbirine âşık olma durumları onları bir araya getirmeye çalışır. 

Bu eğilim, evrendeki tüm maddeler tamamen dalga özelliğine 

dönüşene kadar sona ermez. Bunu üç renk kuarkın bir arada durma 

eğilimi gibi düşünebiliriz.  

Madde de dalga özelliğini artırıp maksimuma çıkarma 

eğilimindedir. Biz bu duruma Tanrıya ulaşma diyoruz. Fakat 

madde insan gibi bilinçli olmadığından, bir uğraş verememektedir. 

Yerçekimi dolayısıyla bir araya gelip, kara deliklerde çöküp, dalga 

özelliğini artırmaya çalışmaktadır. Bu, çalışmadan çok planlanan 

bir süreçtir. Kara delikler Tanrı ile bir olmak için yeterli değildirler. 

En büyük kara deliği, yani evrendeki tüm maddenin birleşerek 

oluşturacağı süper bir kara delik oluşturmaya çalışırlar. 

Burada anlatılmak istenen, evrendeki entropi gibi sanal 

dünyanın da bir entropisi olduğudur. Sanal dünyadaki entropinin 

yönü her şeyin madde özelliğinden kurtulup dalga özelliğine doğru 

gitmesidir. Bu bizim ruhlarımızın ermek için niye yanıp 

tutuştuğunu anlatır. İşte madde de bu entropinin akış yönünü takip 

edip, dalga özelliğine geçmek istemektedir. Bunun için bir araya 

gelmesi gerekir. Bu bir araya gelmek zorunluluğu yerçekimini 

oluşturmaktadır. 

Burada ne söylemeye çalıştığımı bilim insanları sanırım 

benden daha iyi anlayacaklardır. Çünkü ben ne demek istediğimi 

pek anlayamadım. Galiba bu konu bilim insanlarına ipucu ve delil 

olarak bırakılmıştır. 

Bilim insanları, evren yaratılırken evrende bulunan dört 

temel kuvvetin bir ve beraber olduklarını söylemişlerdi, hatta 

Einstein ömrünün sonuna kadar arayıp durmuştu demiştim. 

Maddenin olmadığı, her şeyin dalga özelliğinin maksimum olduğu 

pozisyonda, bütün kuvvetler bir arada olur. Fakat Tanrının maddeyi 

sevmiyor olması sanırım onun Tanrı katında olmadığını ve dört 

temel kuvvetin elemanı olmadığını gösterebilir. Bu da, Einstein‘ın 

kütlenin uzayı eğmesi teorisinin doğru olduğunu gösterir. Bildiğim 

kadarıyla bilim insanları zaten üç kuvveti birleştirmişler ve bir sürü 

sanal dünyaya ait parçacık bulmuşlar bile. Bu durum benim 
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teorimin alt yapısının, bilim insanları tarafından hazır hale 

getirildiğini gösterir. Elde etikleri verileri benim teorimle 

birleştirirlerse her şeyin yerli yerine oturacağını göreceklerdir. Sayı 

ekseninde anti evrenin sanal tarafı madde, evrenin sanal tarafıyla 

aynı durumda olduğundan, atom altı dünyada iki evrenin sanal 

parçacıklarını da elde etmemiz gerekir. Anti madde evrenine bizim 

ulaşmamız mümkün gözükmüyor. Bir ihtimal, onlarla sanal dünya 

aracılığı ile haberleşmemiz mümkün olabilir. Anti madde evreni 

diye adlandırıyoruz ama bizler de onlar için aynı şekilde anti 

maddeyiz. 

Bütün insanların bu düşünce yapısına ulaşmaları önemli 

ama en önemli konu bilimin seferberlik ilan etmesi. Daha önce de 

vurguladım; Bilim, insanlığın geliştirmesi gerektiği en önemli 

uğraşıdır. İnsanın var olma sebebidir. Özellikle zekâyı geliştirecek 

yöntemlere ihtiyacımız var. İnsanlar birbiriyle uğraşacaklarına bir 

şeyler bulmak için uğraşmalılar. 

Konuları bitirirken sana elle tutulur bir bilimsel kanıt daha 

vermek istiyorum. Bilim tarafından çok kolaylıkla denenebilecek 

bir şey. Bu bilgi, bizim dünyayı daha yaşanır bir hale getirmek için 

çok işimize yarayacak bir veridir. Dünyayı bu bilgiler sayesinde 

inanılmaz şekilde değiştirip yeni bir düzen oluşturacağız. 

Daha önce UFO‘ların dünyaya gelebilmeleri için sanal 

dünyayı, daha doğrusu astral dünyayı kullanmaları gerektiğini 

söylemiştim. Bizlerin de aynı uzayı kullanabilmesinin bir yolunu 

söyleyeceğim şimdi. Hatırlıyorsan çok eskiden, Birinci Dünya 

Savaşında Amerika‘da bilim insanlarının yapmış olduğu 

Philadelphia deneyini sana anlatmıştım. Hatta onunla ilgili 

internette yeterli bilgi hâlâ mevcuttur, isteyen ulaşabilir. Savaş 

sırasında bilim insanları gemileri görünmez yapmak istemişlerdi. 

Deney sonucu bir gemi personeli ile birlikte kaybedilmişti. Deney 

öngörülemeyen sonuçlar doğurmuş olduğundan durdurulmuştu. 

Deneye tabi olan insanlar duvarların içinden geçmek gibi 

yetenekler kazanmıştı. Bazısı delirmiş, bazısı kaybolmuştu. Hatta 
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demirin içinde demirlerle birbirine kaynaşmış olanların olduğu bile 

söylenmişti.  

Benim şimdiye kadar anlattığım bilgiler doğrultusunda, bu 

deneyin niye o sonuçları verdiğini anlamak çok zor değil. Deney 

kontrolsüz yapıldığı için insanların ne kadar atom altı dünyaya 

gönderildiği belli değil. Biraz fazlaya gönderildiklerini sanıyorum. 

Ayrıca insanların geri geldiklerinde ya da deneyin yapılması anında 

nasıl davranmaları gerektiği onlara anlatılmamış. Karşılaştıkları 

durumu anlayamadıkları için bir anlam çıkaramadıkları gibi, 

olağanüstü durumlar onları çok korkutmuştur.  

İşte orada yapılanların tam olarak incelenmesi ve o deneyin 

kontrollü yapılması gerekir. Benim hatırladığım kadarıyla orada 

yapılan, elektrik alanla manyetik alanın birbirine dik getirilmesi 

gibi bir durumdu.  

Deneye insan koymadan önce kayıt cihazları ile astral 

âlemin hangi noktada olduğunu bulmamız gerekiyor. Aslında astral 

dünyanın atom düzeyinde ve titreşimin ışık hızında olduğunu 

biliyoruz ama bunu araçlarla yapmamız gerekir. İnsanlı deneylerde 

kesinlikle astral âlemi aşmamak gerekir. Hani her insanın 

dalgasının bir titreşim hızının olduğundan bahsetmiştim. İşte 

gönderdiğiniz insan ruhunun, kendi dalga özelliğinin izin 

vermediği alana gitmesini zorla sağlarsanız, ruhunu yakarsınız. 

Yani enerjisini yok edersiniz. Astral âlem en alt seviye olduğu için 

oraya herkes gidebilir. Deliren insanların ondan delirdiğini 

sanıyorum. Ruhları yanınca bedenleri ile geri gelemediler. Yani 

enerjileri yandığı için tam bir hayvan statüsüne dönüştüler. 

Normalde ruh ile beden arasında görünmez bir bağ vardır. O bağ 

yok olduğundan kişiler ölmeden bilinçsiz olarak yaşamaya devam 

ettiler. O deneyin astral âlemi çok fazla aşmadığı anlaşılıyor. 

Bazıları akıllı dönebilmiş. Akıllı dönenlerin kapasiteleri gittikleri 

ruhsal plana uygun veya daha fazla idi. Sadece orada onların var 

olan yeteneklerini kazanarak geri geldiler, fakat ne yapacaklarını 

bilemedikleri için yavaş yavaş yok oldular. Ölenlerin, ne olduğunu 

anlayamadıkları için; ruhlarının öte dünyada kaldığını ve bedenleri 
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ile dönemediklerini tahmin ediyorum. Ruhla beden arasındaki o 

görünmez bağ kopmadan, zorla birbirlerinden ayrıldılar. Ruhları 

ölmediği için bedenleri ölmüş olmalı. Metallerin içinde kalanlarsa, 

o âlemde maddenin hükmü olmadığından maddenin içinden 

geçerken birden geri gelip, yine maddenin hükmünü kazanması 

sonucu kendilerini metalin içinde buldular.  

Bu durumu gerçekleştirdiğimizde elde edeceğimiz ka-

zanımlardan biraz bahsetmem gerekecek. İlk önce sınırsız ve 

sorunsuz enerji elde edebileceğiz. Çünkü astral âlemde bir sürü 

enerji kaynakları bizi bekliyor olacak. Ya da başka gezegenlerdeki 

kaynaklardan yararlanma imkânı doğacak. Uzayda bir gezegene 

kuracağımız bir düzeneğin bir ucu astral âlem sayesinde 

dünyamızda olabilecek. Elde edeceğimiz elektriğin ucu 

dünyamızda, evimizde, arabamızda veya uçağımızda olacak. 

Ayrıca astral âlem aracılığı ile evrenin her noktasına düşünce hızı 

ile ulaşacağımız için, evrenin tüm kaynakları avucumuzda olmuş 

olacak. Artık elektrik motoru ile çalışan aracınızın elektriği hiç 

bitmeyecek ve doğayı da kirletmeyecek. Evinizi ısıtan veya 

soğutan sistemin durması diye bir durum olmayacak. Doğal gaza 

veya traktörünüzün yakıtına para harcamayacaksınız. Aslında belki 

de bunların hiçbirine gerek kalmadan dalga özelliğimizi 

kullanabileceğiz ve harikalar yaratacağız. Benim düşünemediğim 

daha ne olağanüstü imkânlara kavuşacağız kimbilir. Bilim 

insanlarının eline böyle bir imkân verdiğimizde dünyayı şaha 

kaldıracaklardır. Yerçekimini anlayabilirlerse onlara karşı araçlar 

yapabileceğiz ve belki de yakın bir zamanda uzaydaki diğer 

canlıları bizler ziyaret edip, onların UFO hikâyeleri anlatmalarını 

sağlayacağız. Sistemin çalışmasını anladığımızdan dolayı ziyaret 

edeceğimiz gezegenlerde hayata hiçbir şekilde müdahale 

etmememiz gerektiğini öğrenmiş olacağız. Fakat merakımızdan 

dolayı tüm evreni keşfetmeye çalışacağız ve bizim seviyemizde bir 

sürü medeniyetle karşılaşacağız. Belki de zamanda geri gidip, 

kendi UFO hikâyelerimize sebep olmuş olacağız. Kim bilir? 
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Elbette astral dünyanın, önüne gelen insan tarafından 

kullanmaması gerekir. Çünkü herkes bunu kaldıramayabilir. O 

deneyde daha sonra o insanların bazısı kendi kendilerine yanmışlar. 

Bu yanma, bedeninden ayrılan insanın kontrolsüz olarak gittiği bir 

yerlerden kaynaklanıyor olabilir. Bir şekilde manyetik beden 

kaybedilmişse geri gelindiğinde ruh madde bedeni yakar. Manyetik 

bedenin nasıl kaybedilmiş olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Bu 

durumlarda düşüncenin tam bir hâkimiyetinin olduğunun bilinmesi 

gerekir. Düşünce kullanılarak olaylar kontrol altına alınmalıdır. En 

doğrusu bu işin bilim insanları tarafından gerçekleştirip, bizlere 

nimetlerini sunmalıdırlar. Bilim insanları belki bu astral uzay 

sayesinde küresel ısınmanın getirdiği etkileri de yok edebilirler. 

Bu Philadelphia deneyinin doğru olması çok muhtemeldir. 

Fakat doğru değilse bile anlatılan olayların aynen olması 

mümkündür ve insanoğlunun bundan sonra kullanacak olduğu 

yoldur. Eğer bu deney yalansa, o zaman bu olayı uyduran 

kesinlikle bu tür işlerden haberi olan biridir, yoksa gerçeğe bu 

kadar yaklaşması mümkün değildir.  

Artık astral dünyadan tüm uzaydaki medeniyetlerle irtibat 

kurma imkânı olacağından, ışık hızı ile irtibat kurma çalışmalarını 

bırakacağız. Onun için bir medeniyet en çok 100 yıl uzayı dinler 

diye anlatmaya çalıştım. Elbette her medeniyet aynı şekilde 

gelişmez, kimi daha hızlı kimi daha yavaş gelişir. Bu gelişme 

hızlarına bağlı olarak uzayla irtibat kurma süresi de değişir. Fakat 

her medeniyetin ille de teknolojiyi geliştirdiğini düşünme 

eğilimimizden ötürü yanılıyoruz bence. Teknoloji geliştiren 

canlılar çok fazla olmayabilir. Onun için de bizler özel olabiliriz. 

Sanırım yüz yıldır niye bilimde bir adım ileri gidemediği-

mizi tahmin ediyorsundur. Einstein‘ın ortaya attığı teorileri henüz 

ispatlayabilme aşamasından çıkamadık. Onun için Einstein‘ın 

çağının ne kadar ilerisinde bilgi verdiği gittikçe daha çok ortaya 

çıkıyor. Bu da onun kesinlikle bu bilgileri sezgi ile aldığının 

delilidir. Ana plan gereği ona verilmesi gerektiği kadar bilgi 

verilmiş ve yüz yıl insanlığın bu bilgileri özümlemesi beklenmiş ve 
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akabinde yeni açılımlar yapılmıştır. Benim yaptığım açılımların 

anlaşılması o bilgilerin olmalarına bağlıdır. Einstein‘ın dört temel 

kuvveti birleştirmesi istenmediği için, o konuda ona gereken 

bilgiler verilmemiştir. Onun için, ―Kişiler, dünyanın kaderinde 

değişiklik yapamaz,‖ diyorum. Bu planlanmış bir süreçtir ve bu 

sürecin yaşanmasına etki edemiyoruz. Yani ben ve Einstein ancak 

uygulanan planlar gereği ortaya çıktık. Bütün din kurucuları da 

aynı kategoridedir. Hatta Atatürk‘ün bile bu kategoride 

olabileceğini sanıyorum. Bu planlara uymayan Hitler‘in önünün 

kesilmesi sağlanmıştır. Yani çeşitli küçük etkilerle Hitler‘in 

ordularının yenilmesine vesile olunmuştur. Ancak Hitler kendi 

özgür iradesini kullanarak savaş çıkarabilmiş olabilir ama Hitler‘in 

bilime yaptığı katkının da hakkını vermek lazım. Ondan sonra 

Amerika ve Rusya, Alman bilimini temel alarak kendi bilimlerini 

oluşturmuştur. Yani Hitler bile planların içinde olabilir. Eğer dünya 

gezegeninin 60 bin yılda bir hasat vermesi hesaplandıysa, her 60 

bin yılda bir hasat verdiriliyor. Yoksa kendi başına bırakılsa belki 

de 200 bin yılda ancak bir hasat verebilir. 

Şimdi evrenimizin içinde niye ille de bizim dünyamıza 

benzer yaşam aranmaması gerektiğini anlamışsındır. Çünkü bizim 

ruh enerjimiz çok az. Bu bizim yapımızdan çok farklı ve enerjileri 

bizden daha çok yaşamların olduğunu gösterir. Fakat ruh 

dünyasındaki yapımız mutlaka aynıdır. Dünyada bizim için uzaylı 

olanlar, orada kapı komşumuz niteliğinde olabilir. Hatta aynı ruh 

grubundan ruhlar ayrı gezegenlerde bedenleşebileceği gibi, aynı 

ruh başka başka gezegenlerde de bedenleşebilir. Fakat genelde her 

ruh gelişimini tamamlayabileceği gezegenin şartlarına göre 

şekillendirilir. Onun için de genelde aynı gezegende bedenleşir. 

Sana veya tüm insanlığa anlatacağım fiziksel konuların 

sonuna gelmiş oldum. Bundan sonra bu bilgiler eşliğinde insanlık 

kendisine yeni bir yol çizip kendi gelişimini tamamlama sürecine 

girecektir. Bundan sonra bizlere çok fazla görev düşmektedir. 

Dünyadaki bu iş için bedenleşmiş arkadaşlarımızla seferber olup, 

önce gelişmiş ülkelerden başlayarak, tüm dünyadaki yönetimlerde 
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söz sahibi olup, dünyada adalet ve eşitliği sağlamamız gerekir. 

Yapılacak çok fazla iş var. Tüm insanların ortak kullanmaları 

gereken bir dil oluşturup, insanların hepsinin anlaşabileceği bir 

ortam oluşturmamız gerekir. Bu aynı zamanda milliyetçilik 

akımlarının da azalmasına vesile olabilecektir. Dünyanın 

aydınlanmasının önündeki en büyük engel milliyetçilik olarak 

gözükmektedir. İnsanları kabile veya millet milliyetçiliğinden 

uzaklaştırıp, dünya milliyetçiliğine çıkarmak gerekir. Hatta, 

milliyetçiliği tamamen kaldırmak en iyisidir. Sonuçta tüm 

evrendeki her canlı, Tanrının bilinçlenmesi için üzerine düşeni 

yapmaya çalışmaktadır. Kesinlikle bu süreci sekteye uğratacak 

hiçbir hareket maruz görülemez. Bu sizin anneniz veya kardeşiniz 

olsa bile... 

Astral dünya sayesinde enerji sorununu çözüp, dünyadaki 

refah seviyesini yükseltmemiz gerekir. Yalnız ondan önce tüm 

insanlara seslenmemiz; dünyadaki bu adaletsizlikleri düzeltene 

kadar ateşkes yapıp savaşlara ara vermelerini sağlamamız gerekir. 

Bütün dünyada, hemen, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün 

devletlerin ya da örgütlerin kan dökmeye ara vermeleri gerekir. 

Yakın bir gelecekte insanların gelirlerini eşitleme imkânına 

kavuşacağız. O zaman bütün devletlerin sınırlarını kaldıracağız. 

Daha ileri düzeyde devletleri de kaldırıp, dünyayı yönetecek tek bir 

birleşmiş milletler yapısına dönüştürmemiz gerekir. O da hakem 

rolü görebilecek konumda olacak ama kararları kesin olacak. 

Devletler kalkınca dünyayı yerel yönetimler yönetecek. Her yerel 

yönetim, nüfusu oranında birleşmiş milletlerde temsil edilecek. 

Aralarında problem olan yerel yönetimler konuyu birleşmiş 

milletlerde savunacaklar. Yapılacak oylama kesin kabul edilecek. 

Oylamada taraflar oy kullanamayacak. Ayrıca o kararların adil 

olup olmadığını gözleyebilecek bir kurul olacak. O kurul, verilen 

karara itiraz edilirse, her delegeyi verdiği oy için sorgulayacak. 

Eğer kararında taraf tuttuğu sezilirse, delegeliğinin sorgulanması 

gündeme gelecek. İşin içine iltimas veya ihmal girdiği ispatlanırsa 

hem verilen karar iptal edilecek, hem de torpil yaptığı düşünülen 
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delegeler yargılanacak. Bunların detayları zaman içinde yavaş 

yavaş yerleşecektir. 

Yerel yönetimler birleşmiş milletler tarafından belli süre-

lerle ve haber verilmeden teftiş edilecek, eğer bir haksızlık veya 

yolsuzluk görülürse yönetimler görevden alınabilecektir. 

Merkezden görevlendirilecek geçici görevliler, o bölgede yeni 

yöneticiler seçilene kadar görevleri üstlenecekler. 

İnsanların adil bir yaşam düzeyine kavuşmaları için bir 

seferberlik başlatmamız gerekir. Ayrıca, ülkelerin silahlanmak için 

harcadıklarını refahlarına yönlendirdiğimiz zaman, çok kısa sürede 

bunları gerçekleştirme imkânına kavuşacağız. Bu süreçte 

işadamlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Onlardan, sadece 

para kazanmak değil de, insanların refahı için yatırım yapmalarını 

isteyeceğiz. Birçok şirketin seve seve bizim bu çalışmalarımıza 

katılacağını biliyorum. Dünyayı seferber ettiğimizde, çok kısa 

sürebilecek bir zamanda dünyanın değiştiğini görebileceğiz. Hatta 

benim kuşağım dahi bu değişimleri görebilecek.  

Dünyadaki tüm silahları ve orduları kaldıracağız. Bunu biz 

insanlık olarak yapmak zorundayız. Bizim başarmamız gereken en 

önemli konulardan biri budur. Yalnızca kolluk kuvvetleri yerel 

yönetimlerin emrinde kalacak ve silah dahi taşımayacaklar. Ancak 

suçluları etkisiz hale getirecek bir araç taşıyabilecekler. 

Silahlarımızı insanların görüp ibret almaları için, müzelerde teşhir 

edeceğiz. Gelecekteki insanlar bizleri insan öldürdüğümüzden 

dolayı birer vahşi olarak görecekler ve bunu nasıl yaptığımızı 

anlamayacaklar.  

Yapacağımız en önemli şeylerden biri eğitim düzenimizi 

düzeltmek olacaktır. Tüm dünyada aynı düzeyde ve aynı kalitede 

eğitim verilmeye çalışılacak ve çocuklara, bedenlerinin üzerindeki 

hâkimiyetleri, tam olarak öğretilecek. Her öğrenci üstbilinçaltını 

nasıl kullanacağını öğrenecek, böylece dünyaya nasıl olumlu katkı 

sağlayacağını öğrenmiş olacaktır. Eğitim düzeyinden önce anne 

baba olacak kişilerin bir eğitimden geçirilmesinin sağlanması 

gerekecektir. Çok önemli bir konu olan yeni bir bireyin 
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yetiştirilmesi konusunda bilgisiz insanların ortaya canavarlar 

çıkarmasının önüne geçmek gerekir. Dünyamızda yaşayan katiller, 

soyguncular veya suçluların çoğunluğunun sebebi, yanlış 

yetiştirilmeleridir. Yani bir ilişki sonucu bir birey oluşturup, 

dünyaya salınmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Şimdiye 

kadar çok az ülkede insanlar doğum kontrol konusunda 

sınırlandırılmıştır. Bu önemli bir konudur. Tüm yerleşim 

yerlerindeki refah içinde yaşayabilecek nüfus belirlenip, insanların 

çoğalmaları için sınır konması gündeme gelebilecektir. Öte 

dünyadaki ruh sayısı sınırlıdır. Eğer o ruhların karşılayamayacağı 

bir düzeyde çocuk yaparsak, ortalığı delilerle doldurabiliriz. Onun 

için bir düzenleme yapmamız zorunlu olacaktır. Gerçi ruhlar aynı 

anda iki bedende bedenleşebilmektedir ama enerjiyi böldüğü için 

çok başarılı olamayabiliyor. Ayrıca böyle olması da gerçeği 

değiştirmez, oradaki ruh stokumuz sınırlıdır. Onun için çocuk 

yapmak konusunu kesinlikle kontrol altına almamız gerekecektir. 

Sakat doğacak çocuklar için günümüzde kürtaj konusu 

işlenmekte ve doğruluğu tartışılmaktadır. Bana göre, özellikle zekâ 

özürlü doğacak bireylerin doğmalarına kesinlikle izin vermemek 

gerekir. Çünkü o bedene bağlanacak olan ruh hiçbir kazanç 

sağlamayacağı için, bir ömrü boşa gitmiş olur ve ebeveynlerine de 

gereksiz zahmet olur. Mevcut inanışlar içinde o çocuğu Tanrının 

öyle yaptığı düşünüldüğü için, Tanrı işini bilir mantığı ile 

değerlendiriliyor ve onun doğmasının engellenmesi günah diye 

kabul ediliyordu. Oysa normal süreç içerisinde bir bebeğin 

istatistiksel olarak özürlü olması ihtimali her zaman vardır ve Tanrı 

ile bir ilgisi yoktur. Eğer engellenebilirse engellenmelidir. Burada 

doğuma kadar süre vardır. Eğer fark edilmezse ve çocuk doğarsa 

yapacak bir şey yoktur, o çocuk hayatını yaşamak hakkını elde 

etmiştir. Çünkü o bedene artık bir ruh bağlanmıştır. Bir süreç 

başladığında da hiçbir surette kesilmemesi gerekir. Ona gereken 

her türlü hizmet ve saygı gösterilmelidir. Eğer doğumdan önce 

bebek alınacaksa, bu öte dünyaca da bilindiğinden, o bedene bir 

ruh bağlanmaz. Onun için de bir insanın öldürülmesi durumu söz 
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konusu olmaz. Yani bedenin içinde ruh yoksa bir hayvandan hiçbir 

farkı yoktur. (Buradan hayvanların istenildiği gibi 

öldürülebilecekleri anlamı çıkarılmaz inşallah). 

İnsanların öldürülmelerinin hiçbir durumda mazereti 

olamaz. Yani insan öldürmenin hiçbir şartta gerekçesi yoktur. 

Doğan her insanın hayatının kendi düzeni içinde sona ermesi ve 

planlanan yaşantısını yaşaması gerekir. Kimse bir başkasını kasti 

olarak öldürme hakkına sahip olamaz. İhmalden dolayı bile bir 

insanın ölümüne sebep olma sorumluluğuna girmemeliyiz. Örneğin 

alkollü araba kullanıp, birinin ölümüne mazeret olarak sarhoş 

olmak gösterilemez. Ya da uykusuz araç kullanıp, başkasının veya 

kendisinin ölümüne sebebiyet verilemez. Bir aracın bakımı ihmal 

edilerek birilerinin ölümüne sebep olunamaz. Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. Eğer kişiler suç işlemişse kesinlikle 

öldürülemezler. Ancak tecrit edilmeleri ve toplum hayatından ayrı 

tutulmaları normaldir. Suç işlenmeden önüne geçmek 

gerekmektedir. Yoksa kişi suçu işledikten sonra ancak 

cezalandırılabilir. Bunun için de tüm insanlar iyi bir eğitimden 

geçirilerek hayata hazırlanmalıdır. Bu anne babanın tercihi ile 

değil, mecburi eğitimle olmalıdır. 

Eğitim sisteminin insanların zekâlarının gelişimini amaç-

laması gerekir. Bunun için gen çalışmaları dâhil her konu 

araştırılmalıdır. Zekânın evrimi için hem mutasyon, hem de doğal 

seleksiyon yönteminin kullanılmaya devam edilmesi gerekir. 

Mutasyonun kendi süreci içinde devam etmesini beklemeden, 

insanlar tarafından oluşturulması gerekir. Doğal seleksiyon insanda 

tek yönlü uygulanabilir. Yani başarısızlar yok edilemez, fakat 

başarı teşvik edilir. Ondan dolayı zekâ gelişimi için çocukluktan 

itibaren beyinlerini geliştirebilecekleri her türlü yöntem 

özendirilmelidir. ―Kullanılan organ güçlenir,‖ mantığıyla sürekli 

beynin kullanılması teşvik edilmelidir. Özellikle satranç gibi zekâ 

oyunları, en popüler spor dalları arasında yer almalı ve insanların 

bu yeteneklerinin çoğalması sağlanmalıdır. 
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Üstbilinçaltının isteklerimizi mucizevî şekilde yerine 

getirmesi için içten istemeliyiz, demiştim. İşte bu olayı ger-

çekleştirenin ruhumuz olduğu görülüyor. Beynimizle değil de 

ruhumuzla istersek, hemen gerçekleştiğini görebiliriz.  

İnsanların bu düzen içinde erkek ve dişi olarak ayrılmasının 

da bir gerekçesi vardır. Her iki cinsiyetin görevleri ayrıdır. Her iki 

cinsiyet de görevlerini bugüne kadar yerine getirmeye çalışmıştır. 

Kadınlar çok daha başarılıdır. Kadınlar neslin devamını sağlamakla 

yükümlüdürler. Onlara verilen içgüdüler, çok zor olan bir işi 

defalarca yapmalarını sağlar. Düşünün bir çocuk için dokuz aylık 

hamilelik gerekir. Bu hamilelik dönemi, günlük yaşamından iş 

yaşamına kadar, kadının bütün dengesini bozar. Hele çığlıklar 

atarak doğum yapması ve ikinci bir çocuğu da yapmak istemesi 

nasıl açıklanabilir? Bile bile hiçbir yerimizi acıtamazken, bir kadın 

çekeceği acıları bile bile tekrar hamile kalabilir. Bir de o çocuğun 

yetiştirilip büyütülmesi işi var. Birçok toplumda kadın çocuğunu 

tek başına yetiştirmek zorunda kalmaktadır. Erkek yardım 

etmemektedir. Bunu bilen kadın yine de çocuk yapmaktadır. Hem 

de zevkle, seve seve bu zahmetleri kabul etmektedir. Eğer bir 

rahatsızlıktan ötürü hamile kalamıyorsa, üzüntüsünün büyüklüğünü 

siz tahmin edin. Bir sürü paralar harcayarak hamile kalmaya çalışır. 

Bu içgüdü hayvansal özelliğimizdir. Çünkü birçok hayvanda da bu 

durum geçerlidir. 

Erkeklerin göreviyse düşünmektir. Düşünerek, çalışarak 

insanlığı daha ileri götürmektir. İnsanlık ilerledikçe tekâmül 

seviyesi yükselmektedir. Buluş yapabilmenin altında, kişinin 

sabırla bir konuyu düşünmesi ve o konuyu çözmeyi istemesi yatar. 

Sabırla bir konu üstüne düşünüp, o konu hakkında araştırma ve 

deney yapabilmek gerekir. Yapılan şeyi içten isteyerek uğraşmak, 

her zaman sonuç alınmasını sağlamıştır. Bu işi kadınlar da 

yapabilir ama genelde kadınlar düşünmekten çok iletişimi sever. 

Erkekler bilim yönünden başarılı olmuşlardır ama dünyayı 

yönetmek konusunda sınıfta kalmışlardır.  



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 276 

Kadın ve erkeklerin bu görevleri kesin çizgilerle ayrılma-

mıştır. Birbirlerine yardım ederek, ortak olarak dünya yaşamını 

geçirmelidirler. Erkek belki doğuramaz ama kesinlikle çocuklara 

bakabilir. Bir kadın da isterse bilim insanı olabilir. Bir sakıncası 

veya engeli yoktur. Benim anlatmaya çalıştığım; insanın içindeki 

eğilimi vurgulamaktır. Belki bazı erkekler çok iyi şekilde 

çocuklarına bakabilir ama genel olarak bu konuda ezici üstünlükle 

kadınlar çok daha başarılıdır. Çünkü yaradılışlarında bu vardır. 

Aynı şekilde bazı kadınlar bilim yaparlar ama ezici çoğunlukla 

erkekler bu işe daha meyillidir ve daha başarılıdır. Daha dün 

sayılabilecek bir zamanda kadının bilim yapamayacağı fikri 

mevcuttu. Belki gizli duygularla hâlâ mevcuttur. Bu kanının 

oluşmasında, kadının abuk sabuk şeyler için düşünmeyerek, 

hayatın gerçekleriyle daha çok ilgili olmaları yatar. İşte o abuk 

sabuk şeyler için düşünen kişi, aradığı sorulara cevap bulma 

potansiyelini taşır. Böylece bilimde de daha başarılı olur. 

Beyin gelişimimizin bir şekilde atılım yapması gerekiyor. 

Artık ruhların da daha zeki bedenlere ihtiyacı var. Ya da kendi 

zekâlarını daha çok meydana çıkarabilecek beyinlere. P.M.H. 

Atwater LH.D.‘nin ‗Yeni Çocuklar ve Ölüme Yakın Deneyimler‘ 

kitabında çocuk yaşta ÖYD (ölüme yakın deneyim) yaşayanların 

daha zeki olduklarını ve yeni yetenekler kazandığını belirtmiş ve 

bunun evrimin yolu olduğunu iddia etmiştir. Şimdi bu durumun 

kolay ve uygulanabilir olduğunu anlamış olduk. Çocuklarımızı 

bilinçli olarak asrtral dünyaya götürüp geri getirdiğimizde, daha 

zeki oldukları ve yeni yeteneklerinin olduğu görülecektir. İnsan 

bedenleşirken kaybettiği birçok yeteneğini geri kazanabilecek. 

Daha önce UFO‘ların dünyaya geldiğini varsaydığımızda, 

niye ―İşte biz geldik,‖ demiyorlar, diye sorgulamıştım. Benim 

teorimi temel alarak olaya bakarsak, dünyaya karışmamaları 

gereğini daha uygun buluyorum. Çünkü bu dünya bütün zorlukları 

ile bir okuldur. Okulda okutulması gereken dersler bellidir ve o 

dersleri okumadan sınıfı geçenler çok başarılı olamayabilirler. Yani 

bizim çalışarak, uğraşarak elde edeceğimiz sürece etki ederlerse, 



Dünya ve Ötesi 

Seyfullah Demir 277 

sistemi bozma tehlikeleri var. Zamanı gelmeyen bilginin sisteme 

iyi gelmeyeceği aşikârdır. Zaten bizi yönlendiren ruhlar, insanı en 

kısa yoldan geliştirmektedir. Daha kısa bir yol olmadığından, onun 

planlarına uymak gerekir. İşte bizlerin de zekâmızı artırarak bu 

sürece ulaşması gerekir. Onun için yaşanması gerekenler -savaşlar 

da dâhil- yaşanmalıdır diye düşünüyorum. Gelişerek dünyamızdan 

kötülüğü ve savaşları kaldırmalıyız. Onun için eğer UFO‘lar varsa 

ve bize gözükmüyorlarsa, nedeni bu olabilir. Bizim UFO‘lar diye 

tanımladığımız araçlar uzayda gezen turistler veya zamanda gezen 

Atlantisliler ya da başka insanlar olabilir. Yani belki uzaydan belki 

de uzaydan değil, dünyadan olabilirler. Belki yine bizler olabiliriz.  

Bütün bu düşünceler kafamda oluşurken, çok meşhur 

olmayı ve iyi para kazanmayı da düşledim durdum. Benim 

olağanüstü bir insan olduğumu düşünmemen için buna da 

değinmek istedim. Yani her insanoğlu gibi, ben de dünya 

nimetlerini istiyorum. Yani insanlar, ―Ben zengin olmak istiyorum, 

o zaman seviyem yetersiz mi?‖ diye kendini sorgulamasın. Zengin 

olmayı istemek normal bir davranıştır. Önemli olan zengin olurken 

ve ondan sonraki yaptıklarınızdır. Ayrıca bir iyiliği yapmak ve 

onun herkes tarafından bilinmesini istemek de sakıncalı değildir. 

Sakıncalı olan sırf gösteriş için bu şeyleri yapmaktır. Yoksa siz 

iyilik yaparak manevi duygularınızın yanında insani duygularınızı 

da tatmin edebilirsiniz. Yani yaptığınız o iyiliklerden dolayı takdir 

edilmeyi beklemeniz normaldir. Normal olmayan, yaptığınız 

iyilikten karşılık beklemenizdir. Onun için iyilik yapan insanları 

takdir ederek teşvik etmek gerekir.  

Kimsenin başka bir kişinin tekâmülünü veya zekâsını 

yükseltemeyeceğini de herkesin bilmesi gerekir. Yapılan her şey 

yapanın tekâmülüne ve zekâsına etki eder. Başkasının tekâmülünü 

yükseltmenin tek yolu onu bilinçlendirmekten geçer. Tabii 

bilinçlendireceğiniz kişinin seviyesi vereceğiniz bilgileri almaya 

müsaitse. Onun için insanları zorlamak veya onları cahillikle 

suçlamak doğru değildir. Her insan zamanı geldiğinde tekâmülünü 

yükseltecektir. Yalnız eğitim sistemlerimizde yapacağımız 
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düzenlemelerle bu süreci hızlandırabiliriz. Yani yaşanması gereken 

süreci bir miktar hızlandırabiliriz.  

Şimdi Nietzsche‘nin bahsettiği özgür insanlara çok iş 

düştüğünü düşünüyorum. Onların dünyanın gidişatına etki 

etmelerini ve dünyayı yaşanır hale getirmelerini bekliyorum. 

Sadece beklemiyorum, onlara sesleniyorum: ―Arkadaşlar lütfen 

ayağa kalkın ve bu dünyayı savaşlardan, ölümlerden ve vahşetten 

kurtaralım. Bu tarihin bize sunduğu bir fırsattır ve en büyüğünden 

en küçüğüne herkese görev düşmektedir. Kimsenin bu süreç içinde 

‗Bana ne‘ deme hakkı yoktur. Herkes gücü ölçüsünde bu uyanışa 

katkı yapmak durumundadır. İnanın hayal dahi edemeyeceğimiz 

değişikliklerle dünya gittikçe daha yaşanır olacaktır. Dünyada yer 

alan bu kadar vahşet sizlerin de karınlarına sancı girmesine sebep 

olmuyor mu?‖  

İlk olarak bir internet adresinde buluşmalıyız. Bu adreste 

her dilden yayın yapılabilecek ve dünyadaki hareketimizin her 

kademesi bildirilecektir. Yapılması gerekenler oralardan insanlara 

iletilecektir. Karşımızda güçlü muhalefet bulabiliriz ama biz 

doğruyu yaptığımız için hiçbir engel bizi durduramayacaktır. Bu 

hareket başarılı olana kadar sezgilerimin benimle olacağını 

biliyorum. Bu sezgiler bize rehberlik edecek ve bizleri başarıya 

götürecektir. Sezgilerimi bana gönderenin, zaman genişlemesine 

bağlı olmadığı için olacakları bilmesi gibi bir avantaja sahibiz, bu 

nedenle başarısız olma ihtimalimiz yoktur. Kesinlikle çok 

bağışlayıcı ve hoşgörülü olmalıyız. Benimle olan hiç kimse bir 

başkasını incitemez. Hele hele kesinlikle darp yapamaz. Onun için 

hazır olmayan insanları zorlamayacağız. Onlara karşı 

yöntemlerimiz farklı olacaktır. Tüm dünyadaki eğitim sistemlerini 

değiştirip, ebeveynlerin bencil yönlendirmelerinden kurtaracağız. 

İlk olarak bilim insanları benim söylediklerimi anladıklarında, tüm 

dünyaya bu bilgileri anlatmaya başlayacaklardır. İlk süreçlerde 

bilim insanlarına büyük görevler düşmektedir. Onların insanları 

uyarmaları, benim daha çabuk anlaşılmamı sağlayacaktır. Bu 

süreçte herkese görev düşecektir. Basın, işadamları, din adamları, 
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öğretmenler, devlet başkanları, yazarlar yani herkese iş 

düşmektedir. Böylece bir uyanış başlayacak ve bu uyanışı 

sezgilerimle yönlendirerek insanlığı kötülüklerden kurtaracağız. Bu 

sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum ama çok fazla 

sürmeyeceğini umuyorum. 

Bilim insanlarının yapacak olduğu ilk işlerden biri de 

Philadelphia deneyini gerçekleştirmek olmalıdır. Çünkü bu deneyin 

bize çok büyük getirisi olacaktır. Artık insanların şartları zor olan 

gelişme dönemleri sona erdiğinden, şartların kolaylaştırılması ve 

zekâ olarak atılım yapabilmelerinin sağlanması gerekecektir ve bu 

da ancak bu yolla olacaktır. Yani zekânın artırılmasının en kısa 

yolunu izlememiz gerekecektir. Normal evrim sürecini 

beklemeyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Önümüzdeki dönem bilimin 

dönemi olacaktır. Ben bu çağa ―Bilinç Çağı‖ adını vermek 

istiyorum. 

Söylediklerimin geçiş dönemi için geçerli olması dikkat 

edilmesi gereken bir durumudur. Yani bu kitap, Kuran ya da İncil 

gibi bir din kitabı değildir. Onun için insanlığın geçiş işlemi 

gerçekleştikten sonra geçerliliğini kaybeder. Çünkü benden daha 

zeki insanlara benim akıl vermem söz konusu bile olamaz. Yani 

geçiş döneminden sonra insanlar dünyayı nasıl yöneteceklerine 

kendileri karar verecekler ve en doğruyu, kendi şartlarını 

değerlendirerek bulacaklardır. Bizler onlara daha yaşanır ve kontrol 

edilebilir bir dünya bırakmaya çalışacağız. Yani bundan önce din 

adamlarına takılıp kalan insanlar, geçiş döneminden sonra 

olmayacaklar. Tekâmül olarak o seviyeyi aşmış olacağız. Zaten 

artık dinlerin zamanları sona ermiş olacak ama yine de bazı 

insanların tapınma huyları beni Tanrılaştırmaya meyilli olabilir. 

Kesinlikle böyle şeylere izin verilmemesi gerekir. Tanrı olmaya 

aday olan insanın, Tanrının önünde bile, eğilmesi söz konusu 

olamaz. Zaten benim hiçbir özelliğim sizlerden fazla değildir. Ben 

düşünmeyi sevdiğim için bu bilgilerin bana ulaştırılmalarında 

kolaylık oluşturmuştur. Yani tek farkım düşünmeyi sevmemdir 

ama benden sonraki insanlar bu konuda benden kat kat daha önde 
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olacaklardır. Yani bu bilgilerin bana ulaşması doğru zamanda 

bedenleşmemden başka bir şey değil. Ben olmasaydım da bir 

başkası mutlaka olacaktı. Fakat sizden biri olarak benim için gurur 

verici bir durum. Her ne kadar kendimi bir kukla gibi hissetsem 

de… 
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