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DOM-görüşü nasıl ortaya çıktı?

Doğada bir denge ve düzen vardır. Bu çalışmanın amacı, doğadaki bu denge ve düzenin
ne olduğunu bilimsel verilerle açıklamaktır.
Hayatın müsveddesi yoktur. Hayatı yaşanması gerektiği gibi yaşarsak, mutlu şekilde
yaşamış oluruz. Gözümüz arkada kalmaz. Ama yaşanması gerektiği gibi yaşamazsak, mutsuz
bir yaşamdan sonra gözümüz arkada bu dünyaya veda ederiz!
SARI LİRA GİBİ ÖMRÜNÜZ
"Yaşamak değil, beni bu telaş
öldürecek."
Dediği gibi şairin; 0 telaşla, bırakın
Paris yolunda ılık rüzgarlara taratmayı
saçlarımızı,
Sevdiğimizle doyasıya bir sohbet bile
edemedik biz...
Gözümüz saatte söyleştik hep,
Koşuşur gibi seviştik, yarışır gibi
çalıştık
Hep yetişilecek bir yerler vardı
Aranacak adamlar, yapacak işler...
Bir sonraki günün telaşı, bir
öncekinin tersine bulaştı;
Başkalarının hayatı bizimkini aştı.
Kör karanlıkta çalar saat sesi yerine;
Kuşluk vakti, kızarmış ekmek kokusu
Veya yavuklu busesiyle uyanma
düşlerini
Ha babam erteledik.

20'li yaşlardayken 30'lara kurduk
saatin alarmını,
30larımızda 40'lara, belki sonra
50'lere...
Lakin öyle yanlış kurgulanmış ki
hayat,
Kuşlukta uyanma fırsatını
sunduğunda size,
Artık uyku girmez oluyor
gözlerinize...
Doyasıya söyleşmek,
Telaşsız sevişmek için bol zamana
kavuştuğunuzda,
Söyleşecek, sevişecek kimsecikler
kalmıyor yanımızda...
Özenle yarına sakladığınız bir sarı
lira gibi ömrünüz;
Vakti gelip sandıktan çıkardığınızda,
Bir de bakıyorsunuz ki,
Tedavülden kalkmış...

EREL BLEDA
Yukarıda vurgulandığı üzere, insanlar hayatı doyasıya yaşayamamakta, gözleri arkada
kalarak yaşama veda etmektedirler. Canlılar bu dünyaya işkence çekmek için gelmemişlerdir.
Hayatın bir anlamı vardır ve onu doyasıya yaşayabilmek için hayatın bu anlamını bilmek
gerekir. Hayatın anlamı, zaman kavramının anlamıyla bağlantılıdır, çünkü ömür (hayat)
zamanın bir dilimidir.
Hayat- zaman ilişkilerini ve zamanın ne olduğunu, doğa ve dünyamızın neden sürekli bir
değişim-dönüşüm içinde olduğunu ve hayatı nasıl doyasıya yaşayabileceğinizi öğrenmek
isteyenler, tüm aradıklarını bu web-sayfamızda, bulacaklardır. Bunu size garanti ediyorum.
Saygılarımla
Prof. Dr. İsmet Gedik
(Okuyucuya not: DOM makalelerinde anlamanız zor olan veya sizi sıkabilecek bazı
formüller - grafikler varsa da, yazıyı okumaya devam edin, verilmek istenilen temel bilgileri
alacaksınız.)

Doğadaki hareketliliği başlatıp-sürdüren dürtü
sistemi
Doğada düzenleyici bir güç sistemi olduğuna kesinlikle inanıyor ve atalarımızın ―Tanrı,
Allah veyahut Doğa‖ adını verdikleri bu güç sistemini anlamaya ve tanımlamaya çalışıyorum.
Üniversitede yeryuvarının tarihi ve yeryuvarında hayat sisteminin gelişimi (paleontoloji)
derslerini vermeye başladığım 1970‘li yıllardan birinin sonlarına doğru bir öğrencim şuna
benzer bir soru sordu: ―Hocam, bize hayatın yeryüzünde nasıl oluşup-geliştiğini fosil
bulgulara dayanarak anlatıyorsunuz. Güzel bilgiler. Peki, hayat nedir? Niçin doğuyoruz ve
niçin ölüyoruz? Hayat niçin doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuş?‖
Bu soru karşısında tatmin edici bir cevap veremedim. Bunun üzerine, ―dünyada bu
konuda neler biliniyor, kimler ne biliyor‖ konusunu deşmeye başladım. Yayınları takip edip,
bu konuda bilinenleri taradım. Hayatın ne olduğu konusunda tek bir önemli yayın vardı ve
meşhur bir fizikçi tarafından yazılmıştı: Schrödinger, 1945, ―What is Life‖. Schrödinger bu
yayınında hayatı fiziksel bakış açısı ile değerlendiriyor ve ―hayat negatif entropi artışı
olayıdır‖ şeklinde bir sonuca varıyordu. ―Negatif entropi artışı‖ kavramından ne anlaşılması
gerektiğine gelince: Fizikçiler arasında o zamanlarda (hatta çoğu fizikçide hâlâ günümüzde),
doğada düzensizliğe doğru bir gidiş olduğu kanısı yaygındı ve bu düzensizliğe doğru gidiş
―entropi artışı‖ olarak ifade ediliyordu. Schrödinger ise hayatı ―negatif-entropi artış sistemi‖
olarak tanımlamakla, hayatın doğada bir düzen oluşturma eylemi olduğunu ifade etmiş
oluyordu. O zamanlar fizikte doğa ve dünya dinamik bir sistem olarak ele alınmıyordu,
dolayısıyla, düzensizlikten (kaostan) düzene doğru bir gidiş olduğu ve doğa ile dünyanın
dinamik- yani yaşayan- bir sistem olduğu henüz bilinmiyordu.
Bunun üzerine:
- Tüm büyük dinsel öğretileri (Tevrat, İncil, Kuran, Budizm, Taoizm), mümkün
olduğunca çok-kaynaklı, temel kitaplarından okudum.
- Çin, Hint, Yunan, İslam felsefeleri dâhil, günümüz felsefecilerinin görüşlerini içeren
yaklaşık 25.000 sayfalık (e-book) felsefe yayın serisi satın alıp, temel hatlarıyla ne denildiğini
anlamaya çalıştım.
- İnsanlığın tarihsel gelişiminin nasıl olduğu, hangi düşünsel aşama evrelerinden geçtiği
konusundaki araştırmaları takip ettim.
- Dünyadaki en eski yazılı bilgi kayıtlarını oluşturan Sümer tarihi ve belgelerini ayrıntılı
şekilde takip ettim; 5-6 bin yıl önceki insanların nasıl düşündüklerini anladım.
- Kutsal kitap bilgileri ile bu eski insanlık bilgileri arasındaki ilişkilerin farkına vardım.
Bu bilgiler arasında, hayatın niçin doğum ve ölüm döngüsü üzerine oturtulduğunu
açıklayan bir görüş bulunmuyordu.
Hayatın ne olduğu ve niçin doğum ve ölüm üzerine oturtulduğu sorusuna çözüm
bulmaya çalıştığım dönem, tam da fizik, genetik, nörofizyoloji gibi bilim dallarında çığır açıcı
araştırmaların hız kazanmaya ve ―beyin‖ denilen kara kutunun gizeminin anlaşılmaya
başladığı yıllara rastlar. Fizikçiler elektron ve pozitronların çevrelerindeki varlıklardaki
değişimlerden etkilenerek davranışlarını değiştirdiklerini saptamışlar ve bundan yararlanarak
da, beyin gibi organların içlerindeki hücrelerde gerçekleşen değişimleri bu yöntemle
görüntüleyebilmeyi başarmışlardı (EMR/emar, PET, vs). Bir insan nasıl düşünüyor, düşünce
ve davranışlarımız nasıl oluşuyor ve denetleniyor gibi soruların yanıtları o yıllardaki
nörofizyolojik araştırmalarla aydınlanmaya başlanmıştı. Bu ve benzeri başka yeni
yöntemlerle, bedenlerin içlerinde gerçekleşen olaylar ile bedenlerin davranışları arasındaki
ilişkiler aydınlanmaya başlamış ve tüm canlıların düşünce ve davranışlarının beden içindeki
hücrelere bağlı olarak gerçekleştiği ortaya konulmuştu. Bu tür araştırmalar çok yoğunlaşmış
ve

- hücrelerin içlerindeki olayların rastgele olmadığı ve hücrelerin içlerindeki organeller
arasındaki tüm etkileşimlerin bilgiye dayalı bir haberleşme ile gerçekleştiği, proteinlerin
―adres etiketleri‖ ile donatıldıkları ispatlanmıştı (Blobel 1999, Nobel ödülü).
- neyin nasıl yapılacağı, nelerin nelere bağlı olarak gerçekleştiği veya gerçekleşeceği
gibi olayları tayin eden ―bilgi‖ dediğimiz faktörün bizzat hücrelerde depolandığı ortaya
konulmuştu (Kandel 2001, Nobel ödülü),
- Biyolojik alanda bu tür yeni düşünce ve yaklaşımlar ortaya konulurken, fizik biliminde
de çığır açıcı yenilikler ortaya çıkmaya başlamış ve doğada düzensizlikten düzene geçiş
olduğu (Prigogine 1977 Nobel ödülü) ve tüm bu olayların ―bilgiye‖ dayanılarak yapıldığı
(Information & Self-organisation, Haken 1983, 2000, Camazine et al. 2001) fiziksel ve
matematiksel verileriyle ortaya konulmuştu.
Doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemli iki faktördür. Bu tür araştırmaların
ortaya konulduğu bir zamanda yaşamak, bu bilgileri arayan biri için çok önemlidir. Doğru
yerde olmak ise, benim yaşadığım yer ve yaptığım iş ile ilgili bir konuydu. Mesleğim bu
konuda bir değerlendirme yapmak için çok uygundu; çünkü
- hem yeryuvarında hayatın oluşum ve gelişimlerini zamana göre araştıran biriydim,
- hem de taşıyla toprağıyla yeryuvarının litosferi, hidrosferi, atmosferi ve biyosferinin
zaman içinde nasıl değişip-dönüştüğünü araştıran bir mesleğim vardı.
Bu nedenle ―zaman‖ kavramını en iyi anlayıp-yorumlayan biriydim. Fizik, genetik
nörofizyoloji gibi bilim dallarında yukarıda belirtilen yenilikler gerçekleşirken, bu
araştırmaları takip eden ve hayatın anlamını yakalamaya çalışan biri olarak, atalarımızın
hayatın doğum ve ölüm üzerine kurulmasını neden anlayamadıklarının farkına varmaya
başladım. Sorun, ―zaman‖ kavramının tanım ve anlamında yatıyordu. 1998 yılında
yayınladığım ―Dünyanın Oluşumundan İnsanlığın Gelişimine: Değişimler ve Dönüşümler‖
adlı çalışmada ―zaman‖ın anlamını ortaya koyup, bilgi oluşumu ile bağlantısına ve bilginin
doğada üssel (eksponansiyel) şekilde geliştiğine işaret ettim. Bu yayınla, doğa ve dünyamızın
bizzat kendisinin dinamik olduğu ve bilgi oluşumu ve artışına göre işlediği ortaya konulmuş
oldu.
Fizikçiler bu dinamik sistemin nasıl işlediğinin matematiksel-fiziksel temellerini
oluşturmuşlar (Haken 1983, 2000, Camazine et al. 2001) ve kısaca ―information & selforganisation‖ = ―bilgi oluşturmaya dayalı otonom örgütlenmeler‖ olarak özetlemişlerdi.
İnsanların temel yanlışlarının başında ―zaman‖ kavramı gelir. Zaman kavramı şimdiye
dek şu şekilde anlaşıla gelmiştir: Doğa ve dünyanın (evrenin) bir sahibi vardır ve o sahip
ebedi ömürlü olmak zorundadır, yoksa evren yok olur. O sahibin ömrüne endeksli olarak da
zaman ebedi bir sonsuzluk olmak zorundadır, başı veya sonu olmamalıdır.
Bu şekilde bir zaman algılanması, statik sistemli görüşün sonucudur. Halbuki ―DOM-1
Giriş‖ bölümünde gösterildiği gibi, doğa dinamik sistemlidir ve zaman madde
bileşimlerindeki değişikliklerle belirlenen bir süreçtir, taş-devri, tunç devri, dinozor-devri vs.
gibi.
Bilginin (information) üssel (eksponansiyel) olarak gelişim göstermesi, bilgi oluşturma
yeteneğinin taa kuantsal öğelere kadar indirgenir olmasını gerektirir. Çünkü eksponansiyel
fonksiyonların türevleri hep yine eksponansiyel kalır. Yani bilgi oluşumunun kökeni taa
atom-altı-öğelere kadar inmek zorundadır. Bunun üzerine bu konuyu araştırmaya yöneldim ve
kuantum fiziği deneylerine bakmaya başladım.
Atom-altı-öğelerin,
► çevrelerindeki her şeyi algıladıklarını;
►örn. Bir insan onları gözlemlemek istiyorsa, onun niyetini hemen algılayıp, onun
istediği şekilde cansız bir madde gibi davrandıklarını;
►Ama çevrelerinde kendileriyle ilişkiye girmek isteyen bir şey yoksa o zaman bir
mimar-mühendis gibi davranmaya başladıklarını; çevrelerindeki tüm varlıkların durumlarını

algılayıp, nereye gitmelerinin (veya gitmemelerinin) daha iyi olacağının hesabını yapıp ona
göre davrandıklarını;
►Ulaşacakları noktada yapıcı mı, yoksa yıkıcı mı olarak (ve hangi oranda yapıcı, hangi
oranda yıkıcı) davranmaları gerektiğini hesaplayarak davrandıklarını;
►Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum İnformasyon Prensibi (MİP)
kurallarını uyguladıklarını; (Yani sürekli olarak bilgi oluşturup, bu bilgileri en ekonomik
sistemler oluşturacak şekilde geliştirmeye çalıştıklarını)
► Bir üst-sistem oluşturmak için tüm ilgililerin ortaklaşa çalışarak, üst-sistemde geçerli
olacak kuralları birlikte kararlaştırdıklarının, yapılan fizik deneyleriyle saptanmış olduğunu
fark ettim.
Fizikçiler varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altı-öğeleri küçük bilyeler şeklinde
cansız, ölü varlıklar olarak tasarlamışlar ve bu nedenle onlara ―atom-altı-paçacıkları‖
demişlerdir. Halbuki fizik deneyleri atom-altı-öğelerin çevrelerini algılayıp, olasılık hesapları
yaparak en ekonomik konumlara göç etme çabası içinde olan, hareketli (yani dinamik=canlı)
varlıklar olduklarını ortaya koymaktadır. Canlılık, bilgili ve bilinçli davranış daha başka nasıl
olabilir ki?

DOM = Dinamik Oluşum Mekanizması
Sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir doğada yaşıyoruz. Dinamizm enerji
gerektirir. Yani bir iş bir eylem yapılması için enerji gerekir. İnsanlık şimdiye dek, bir iş veya
eylem yapıcı gücü, ki buna kuvvet veya kuvvet alanı denir, varlıkların dışında tasarlamıştır.
Doğa veya Tanrı olarak tasarlanan bu harici gücün, doğa yasalarını oluşturduğu ve varlıkların
da robotlar gibi bu doğa yasalarına uyarak davrandıkları geleneksel düşünce sistemimizi
oluşturmaktadır. Bu sisteme statik sistem denir.
Statik sistemde yönlendirici, varlıkların üstünde olağan-üstü bir canlı olarak
tasarlandığından toplumlar da sıradan insanların üstünde kutsal veya asil-soylu olduklarına
inanılan liderlerce (tepeye bağımlı olacak şekilde) yönetilmeye başlanmış ve halen de tepeye
bağlı örgütlenmeler (TBÖ) şeklinde devam etmektedir. TBÖ‘lü sistemlerin ise, tüm toplumsal
hastalıkların ve sorunların nedeni olduğu şu adreste
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html
sunulan DOM-1 Giriş dosyasında ıspatlanmıştır.
Üzerinde yaşadığımız doğada ise, kuvvet oluşumunun doğanın kendi içsel dinamiğinden
kaynaklandığı fizik biliminde yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış ve dinamik sistemler fiziği
adlı yeni bir alan oluşmuştur.
Dinamik sistemler fiziğinin ortaya çıkmasına yol açan araştırmalar arasında kuantum
fiziği deneyleri en ön planda yer alır.
Kuvvet denilen itici-yapıcı güç, enerjinin bir yerden bir yere akması sonucu oluşur.
Enerji ise kuantum denilen çok küçük enerji kümeciklerinden oluşurlar. Doğadaki tüm
enerjilerin kökeni ise kuantum denilen ve (h) ile simgelenen en temel fizik biriminden
kaynaklanır.
(Kuantum fiziği hakkında temel bilgileri
DOM (3)- Enerjinin kökeni ve kuantum kavramının ortaya çıkışı
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-2-enerjinin-kokeni-ve-kuantum.html

DOM (4)- Kuantların Diğer Temel Özellikleri
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-3-kuantlarin-temel-ozellikleri.html
adreslerinde bulacaksınız.)
Örneğin görünen ışık huzmeleri bu (h)nın 1012 - 1013 gibi muazzam değerleri bulan tam
sayılı katlarından oluşur. Radyo dalgaları çok daha az sayıda h‘dan oluşurken, gama-ışınları
çok-çok daha fazla (1019) gibi devasa sayıda h‘dan oluşurlar. Bu ışınların sadece çok az bir
kısmı görünürken, diğer çok büyük bir kısmı görünmez. Yani bizim çevremiz değişik tamsayılarda kuantlardan oluşan bir sinyaller okyanusudur. (Neden tam-sayı, neden kesirli değil?)
Güneş ışığının değişik renkleri, farklı sayıda (h) içerirler, kırmızı ışık daha az, mor ışık daha
fazla sayıda (h) içerir. Foton dediğimiz enerji paketçikleri, belli sayıda (h)
kümeleşmeleridirler. Kuvvet alanı denilen şey bu tür kuantsal enerji paketçikleri çorbasıdır.
Yani doğadaki her şey bu (h)nın tam sayılı katlarından oluşur. Madde dediğimiz
nesneler bu enerji biriminin (E= h.f = mc2 formülü uyarınca, E=enerji, f=frekans, m=kütle,
c=ışık hızı) yoğunlaşmış şekilleridir.

Enerjinin Maddelere Bağlanması
Enerjin maddelere nasıl bağlandığını ve nasıl yeni kuvvet türleri oluşumuna yol açtığını
örnek vererek açıklayalım:
Dünyamızın temel enerji kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneşten gelen ışınlar fotosentez
olayıyla şeker gibi bir madde içinde depolanırlar.
6 H2O + 6 CO2 + Güneşten gelen fotonlar  C6H12O6 + 6O2
Bu denklemin sol tarafındaki madde miktarı ile sağ tarafındaki madde miktarı aynıdır.
Ama enerji içerikleri farklıdır. C6H12O6 olarak gösterilen glikoz molekülü güneşten gelen
fotonları depolamıştır. Bu molekülü oluşturan H, O ve C atomlarının bağlantı sistemleri
(spinleri, polarizasyonları, vs) H2O ve CO2 moleküllerini oluşturan H, O ve C
atomlarındakinden farklıdırlar. Görüldüğü üzere, enerji, maddeye bağlanmış durumdadır.
Güneş enerjisini maddeye dönüştüren bu bitkiler değişik bir enerji türü kaynağı oluştururlar.
Her tür enerji kaynağı, doğadaki varlıklar için yeni bir hedef (dinamik sistemler fiziği
terimiyle, yeni bir ‗attractor‘) oluşturur. Çünkü doğada önceleri foton olarak yer alan bir sürü
enerji paketçiği, başka türde bir kombinasyon olarak piyasaya çıkmıştır. Yani piyasaya yeni
bir ürün sürülmüştür. Her ürünün bir alıcısı vardır.

Farklı bileĢimli maddelerin OluĢumuyla Kuvvet Türlerinin
ÇeĢitlenmesi
Bu glikozu yiyen hayvanlar, temel enerji birimi olan kuantları (dolayısıyla fotonları)
protein gibi başka bir madde içinde bir araya getirirler. Bu şekilde kuantsal enerji et denilen
bir başka madde içinde depolanmış olur.
Bu enerji aktarımı bu şekilde devam eder ve her yeni oluşturulan madde, enerjiyi başka
bir ―madde bileşimi‖ şeklinde depolamış olur. Her farklı maddenin farklı rengi, farklı kokusu,
farklı tadı vardır. Bu farklılıklar farklı çekim güçleri oluştururlar. Ve tüm bu farklı çekim
güçleri temelde belli sayıda (h) kümeleşmelerinden oluşurlar. Farklı kuvvet türleri bu şekilde
enerjiden oluşurlar.
Her canlı, hayatının devamı için enerjiye muhtaç olduğundan ve ana enerji kaynağını da
bağımlı olduğu belli canlı türleri (veya foton türleri) oluşturduğundan, neyin neye bağımlı
olarak oluşup geliştiğinin kayıtlarını sürekli olarak tutmak zorundadır. Bu şekilde information
& self-organisaton olarak özetlenen dinamik sistemli doğa ortaya çıkmış olur. Buradaki ―bilgi
= information‖ kavramı, enerjinin nerden nereye akacağını gösterir ve varlıkların fizikselkimyasal yapısallaşmalarında kayıtlıdır. Yani doğada her yeni bir varlık oluşturulduğunda,

daha önce var olan her varlık, o yeni varlığın yaydığı sinyali algılayarak, o varlıkla etkileşim
içine girer.
Enerji taşıyıcıları olan bu kuantsal öğeler çeşitli üst-sistemler içinde birleştikçe,
doğadaki enerji de, çeşitli üst-sistemler içinde yer değiştirmiş olur. Bu nedenle, yeni bir şey
yapımı, ne tür yenilikler oluştuğu konusunda yeni bilgiler oluşturulmasını gerektirir. Enerjinin
çeşitli üst-sistemler içinde depolanır duruma geçmesi, tüm varlıkları, özellikle de canlıları, bu
yeni yapısallaşma türlerini algılamaya yönelik organlar (detektörler) oluşturma arayışlarına
yöneltmiştir. Tüm bu işlemler, olasılık hesaplamaları sonuçlarına göre gerçekleştirildiğinden,
tüm varlıklar olasılık hesabı yapma bilgileri oluşturmak ve bu bilgileri geliştirmek
zorundadırlar.
Bir iş veya eylem yapmak için kuvvete ihtiyaç olduğundan, kuvvet de, enerjinin bir
yerden bir yere akmasıyla oluştuğundan, tüm sistemler (varlıklar) enerjiyi bir yerden bir yere
akacak şekilde enerji gradyanları oluştururular. Bu nedenle atomlardan tutun, moleküller,
hücreler, mineraller, kayaçlar, yeryuvarı, güneş-sistemi ve galaksiler anizotropiktirler, yani bu
sistemler içindeki enerji dağılımı homojen değildir. Bir yönde fazla bir yönde az enerji
yoğunlaşması söz konusudur. Örneğin atomlarda proton artı, elektron eksi elektrik yüklüdür
ve bu ikisi hep birbirinden belli bir uzaklıkta bulunurlar. Hücreler zarlarıyla kendilerini dış
ortamdan ayırırlar ve K, Na, Ca iyonlarının konsantrasyonlarını değiştirerek, enerji-gradyanı
oluştururlar, vs.
Kuantum denilen en küçük enerji öğelerinin:
►Çevrelerini sürekli kontrol ettikleri ve kendileriyle ilişki içine girmek isteyen varsa,
onun isteğine uygun davrandıkları,
►Kendileriyle ilişki içine girmek isteyen olmadığında, çevrelerini kolaçan edip, en
ekonomik yapısallaşmaları saptayıp, oralara göç ettikleri,
► Enerjilerini hem yapıcı, hem de yıkıcı olarak kullanabildikleri, nerde-ne zaman yapıcı
(veya yıkıcı) davranacaklarını dalga-boyları ile saptadıkları,
►Hedefe ulaşmak için en kısa yolu seçtikleri, en kısa zamanı kullandıkları,
►En ekonomik konumlu bir noktaya geçebilmek için muazzam engelleri
zıplayabildikleri (tünelleme etkisi) gibi olağan-üstü özellikleri saptanmıştır.
Refleksiyon-refraksiyon deneylerinin gösterdiği üzere (bak DOM-4), kuantsal öğeler
gidecekleri hedefin boyutunu-şeklini ve kimyasal bileşimini dikkate alarak, hangi oranda o
sisteme girip-girmeyeceklerine karar vermektedirler. Yani canlı davranışlı olan temel enerji
öğeleri, nereye yatırım yapacaklarına, varlıkların boyutları-şekilleri-kimyasal bileşimleri gibi
özelliklerine göre kararlaştırırlar.
Doğada atom-altı-öğelerden başlayan ve atom-molekül-hücre-beden-toplum gibi gittikçe
gelişmiş üst-sistem yapısallaşmalara doğru bir gidişat vardır. Yani doğa, dinamik sistemli
tümleşik (integrative) bir sistemdir. Tümleşik Sistemlerde geçerli temel ilkeler, Feibleman
(1954) tarafından ―Theory of Integrative Levels‖ yayınında tanımlanmıştır. Hücre-beden
gibi alt-sistem – üst-sistem arası ilişkiler olarak bilinen bu ilkelerin en önemlileri şöyledir:
i-Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taşır.
ii-Üst düzeylere doğru karmaşıklık derecesi artar.
iii-Herhangi bir düzeyde oluşan bir bozukluk, ilişkili tüm diğer düzeyleri de etkiler.
iv-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
v-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.

Tüm üst-sitemler hep bir seviye daha altta bulunan öğelerce oluşturulurlar. Varlıkların
gittikçe büyüyen süper-ortaklıklar oluşturmalarının nedeni ise, rahatlama dürtüsü olarak
tanımlanabilinecek olan fiziğin ―Minimum Amplitude Principle =MAP‖ olarak bilinen temel
ilkesidir. Bu MAP ilkesini şu olayla açıklayabiliriz.
Tek başına yaşayan bir insan sürekli bir koşuşturma içindedir. Hem sebze, tahıl üretecek,
hem tahılları öğütüp un yapacak, hem yiyeceği eti sağlayacak, hem pişirecek bir fırın, tabak,
kaşık vs yapacak! Böyle bir koşuşturma içindeki insanın dinlenmeye ayıracak zamanı olamaz.
Toplumsal bir sistem içinde yaşayan bir insan ise, bu görevlerden sadece birini yapar ve
diğer insanlarla ürününü veya hizmetini takas ederek yaşar. Bu sayede çok daha az koşuşturur
ve daha çok dinlenme zamanı olur.
Aynı tür bir rahatlama doğadaki tüm diğer varlıklarda da söz konusudur.
Bir protonun kütlesi 1.007 atomik kütle birimi (akb), bir nötronun kütlesi ise, 1.008 akb
kadardır.
Bir C atomu, 6 proton ve 6 nötrondan oluşur ve kütlesi ise tam 12 akb‘dir. Halbuki 6
proton + 6 nötron‘un toplam kütleleri 12.09 akb‘dir.
Peki, proton ve nötron ayrı olduklarında niye daha ağırlar ve birleşip bir element
oluşturduklarında niye daha hafif bir kütleye ulaşılıyor?
İşte bu soru, ortaklık sistemleri oluşturmanın sırrını oluşturur. Proton ve nötronlar yalnız
başlarına olduklarında, çok hareketli olmak zorundadırlar. Bu fazla hareketlilik onların çok
daha fazla enerji kullanmalarına yol açar. Kullanılan bu ekstra enerji E=mc2 formülüne göre
kütle etkisi yapar ve bu nedenle daha ―ağır‖
olurlar.
Bu nedenle, doğadaki tüm varlıklar,
daha rahat bir duruma ulaşabilmek için
birleşme- birlikte yaşama- sistemleri
oluşturma çabaları içindedirler.
Dinamik sistemli doğada kuvvet
alanlarının dolayısıyla doğa-yasalarının
nasıl oluştuğu son çeyrek asır içinde
açıklığa kavuşmuştur ( Haken 2000).
Dinamik sistemler fiziği, doğadaki tüm
kuvvetlerin (dolayısıyla doğa yasalarının),
varlıklar arası karşılıklı etkileşimlerle oluştuğunu ortaya koymuştur ve ―information & selforganisaton‖ olarak özetlemiştir.
Şekil: Doğada ortaklıkların kurallarını ortaklar koyarlar.
Yani ―Doğa Yasaları‖ varlıklarca karşılıklı haberleşmelerle oluşturulurlar.
Kuantsal sitem çevreleriyle etkileşip, hep en iyi-oluşumları seçip, iyilerin gelişmesini,
kötü olanların dağılmasını sağlayan, birbirleriyle rezonansa girerek ortaklıklar kuracak yapısal
birimler oluşturan, ve bu bilgileri hep gelecek nesillere aktarma yöntemine sahip en temel
doğal yapıtaşlarıdır.
Fizikçiler doğal sistemde kendiliğinden bir düzen (bilgiye dayalı bir yapısallaşma)
oluşturulamayacağını, dolayısıyla doğada zaman içinde her şeyin dağılıp-düzensizliğe doğru
gideceğini ileri sürmüşler ve hala da sürmektedirler. Bunu da şu şekilde açıklamaktadırlar:
İki tane oda düşünelim. Birinde sıcak hava olsun, diğerinde soğuk hava. Odalar arasında
kapı açıldığında, sıcak hava ile soğuk hava birbirine karışır ve önceden oluşturulmuş olan
düzen tamamen yok olur. Bu odaların birinde tekrar sıcak, diğerinde soğuk moleküllerin
toplanması olanaksızdır.

Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için kapıya bir bekçi konulmalı ve bu bekçi, sıcak
molekülleri ayırt edip, onun geçişine izin vermeli, ama
soğuk moleküllere izin vermemelidir. Fizikçiler arasında
böyle bir hayali ―bekçi‖ ―Maxwell‘s Demon = Maxwell
şeytanı‖ olarak adlandırılmıştır.
Şekil: Maxwell-şeytanlı sistem
Yukarıda kısaca özetlendiği ve DOM-1 Giriş
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogad
aki-olusum-mekanizmasnn-dom-genel.html
adresinde gösterildiği üzere, doğa Maxwell-şeytanlarınca, yani en tabandaki kuantsal
sistemle, oluşturulmakta ve yönetilmektedir!
Geleneksel fizikçiler kuantsal sistem dediğimiz bu atom-altı-öğeler dünyasındaki
olayları anlayıp - yorumlamakta acizliklerini şöyle ifade etmektedirler: Nobel ödüllü fizikçi
Richard P. Feynman şöyle demiştir:
―Gördüğünüz gibi benim fizik öğrencilerim de (bunları) anlayamıyorlar. Bunun nedeni,
benim de (bunları) anlayamadığımdır. Hiç kimse anlayamıyor.‖
―Size anlatacaklarımı neden anlayamayacağınızın diğer bir nedeni, size doğal sistemin
nasıl işlediğini açıklamaya çalışmamdır, doğal sistemin nasıl işlediğini anlayamayacaksınız.
Fakat gördüğünüz gibi, hiç kimse bunu anlayamamaktadır. Doğanın neden böyle tuhaf
biçimde davrandığını açıklayamıyorum.‖
Fizikçilerin doğadaki sistemin nasıl işlediğini anlayamamalarının nedeni, atom ve atomaltı-öğeleri birer canlı varlık olarak kabul etmeyi hiç düşünmemiş olmalarıdır, ki bu da
geleneksel eğitim sistemini oluşturduğu bir hatalı şartlanmışlıktır.
Fizikçilerin bu temel hatayı yapmalarının nedeni, devam edecek bölümlerde açıklanacak
olan SimKırKölSab faktörüdür. İnsanlık asırlardır ―can = ruh‖ olgusunun harici bir olağanüstü-güç sistemi (Tanrı, vs.) tarafından insan bedenlerine üflenildiği, insan haricindeki diğer
varlıkların da, birer robot gibi bu harici güç-sisteminin emirlerine (yaydığı sinyallere) uyacak
şekilde hareket ettikleri şeklindedir. Bu tür bir doğa anlayışına ―statik sistemli‖ doğa görüşü
denildiği, hâlbuki son asır içinde gerçekleşen araştırmaların doğada dinamik sistemli bir
işleyişin geçerli olduğunu ortaya koyduğu yine devam eden bölümlerde gösterilecektir.
Fizikçilerin neden kuantum fiziği deneylerini yorumlayamadıklarını anlamıştım, çünkü
fizikçiler bilgi denilen, enerji akış güzergâhını belirleyici faktörün, varlıkların en temel
bileşenleri olan kuantsal öğelerle başladığını kabul edemiyorlardı, çünkü statik sistemli bir
hayat görüşüne göre şartlandırılmışlardı! Kuantum fiziği deneyleri ise, tam bunu
gösteriyordu: atom-altı-öğeleri bilgiliydiler ve bilgiye göre davranıyorlardı.
Fizikçilerin insan mantığının çarpıtılmasındaki rollerini merak edenler bu konu hakkında
“DOM (19)- Bilim İnsanlarının Büyük Günahı” başlıklı bölümde
(http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-19-fizikcilerin-en-buyuk-gunahi.html

)

adresinde gerekli verileri bulurlar.
Doğadaki oluşum konusu şimdiye dek evrimcilerle yaratılışçılar arasında
gerçekleşmiştir. Yaratılışçılar doğada her şeyin varlıkların dışında olan ekstra bir yaratıcı
tarafından geçekleştirildiğini, evrimciler ise olayların rastgele oluştuğunu ve doğal-seçilimle
en iyilerin hayatta kalıp geliştiklerini ileri sürmüşlerdir.

Şekil: Statik sistemli doğa
görüşünde yaratan ve yaratılan
ayrıdırlar. Dinamik sistemli doğa
görüşünde ise, yaratan ve yaratılan
iç-içedir; yaratan, yarattığı varlığın
yapısallaşmasına entegre olur.
Dikkat ederseniz, her iki görüş
de ―statik sistemli bir doğada
yaşanıldığı‖ temeline dayanır. Yani
yapıcı-oluşturucu kuvvet, birinde
varlıkların dışında çok büyük ―visplastica‖ tipli görünmez bir yaratıcı,
diğerinde ise, tamamen muğlak bir
doğa-üstü güç (doğal-seçici).
DOM-sistemi ise yaşadığımız
doğanın dinamik bir sistemde
oluşup-geliştiği temeline dayalı
tamamen yeni bir görüştür ve yukarıda verilen internet adresinde özetlenmiştir.
Statik sistemli doğa görüşü, doğadaki tüm olayların varlıkların dışında olduğu varsayılan
bir güç sistemiyle (Allah) oluşup-geliştiği şeklinde bir şartlanmışlık oluşturur. Bu
şartlanmışlıkla yetişmiş insanlar, varlıkların kendi içlerindeki kuantsal kökenli bir güç
sistemiyle ―information & self-organisation‖ olarak özetlenen türde oluşup-gelişmesini
anlamakta zorlanırlar.
Doğadaki oluşturucu güç sistemini (yaratıcı veya doğal-seçici) varlıkların üstünde
(dışında) bir konumda tasarlarsanız, tepeye bağımlık durumu kaçınılmaz olur ve tüm
toplumsal sorunlarımızın kaynağını oluşturan TBÖ-hastalıkları dünyamızı cehenneme
dönüştürür.
Dinamik sistemli bir doğada yaşıyoruz. Dinamik sistemler, ―information & selforganisation =bilgi oluşturula ve o bilgilere göre örgütlenile‖ şeklinde özetlenen dinamik
sistemler fiziği ilkelerine göre çalışırlar. Yani doğada her öğe, her varlık çevresini bizzat
kendisi algılar, derlediği bilgilere göre bir olasılık hesabı yapar ve en olası duruma göre
kendisini yapılandırır. Bu nedenle doğa ―self-organizing & self regulating= kendi-kendini
örgütleyen ve düzenleyen ‖ bir sistemde oluşup-gelişir.
Kendisini etkileyecek tüm faktörler fiziksel-kimyasal bileşimine kayıtlı olduğundan, her
hücre, çevresinde kendini etkileyecek tüm faktörleri algılar (sıcaklık değişimlerini, nem
oranlarını, pH, Eh değerlerini, K, Na, Ca, Fe, vs. gibi tüm elementleri ve hangi oranda
olduklarını, vs.) ve olasılık hesaplamaları yaparak, çoğalıp bir beden oluşturması-veya
oluşturmaması konusunda kararını verir! Bu şekilde oluşturacağı bedenle bütünleşerek yeni
bir üst-sistem içinde hayatı devam ettirir. Yani bedenin yaratıcısı (planlayıcısı ve yapımcısı)
olarak, yarattığı ile bütünleşmiş olur. Bu şekilde değişim-dönüşüm iç indeki doğa gelişir,
bilgiler sürekli değişir-güncelleşirler.
Doğada yaratan ve yaratılan diye bir ayrım yoktur, çünkü doğa ―information & selforganisation =bilgi oluşturula ve o bilgilere göre örgütlenile‖ temeline dayalı olarak ―selforganizing & self regulating= kendikendini örgütleyen ve düzeyen ‖ sistemde dinamik bir
sistemdir. Yaratıcılık kavramı statik sistemli hayat görüşüne ait bir kavramdır. Doğa ve
dünyamız ise dinamik sistemlidir. Onun için her şeyden önce DOM-sistemi bilgilerini
ayrıntılı olarak okumak ve bilmek gerekir.
Statik sistemli doğa görüşünde zaman kavramı ebedi ömürlü olması düşünülen
yaratıcının ömrüne endeksli bir sonsuzluk olarak düşünülmüştür. Halbuki yukarıda verilen
internet adresinde belirtildiği üzere, zaman varlıkların yapısal bileşimlerinde gerçekleşen

değişikliklere dayalı değişim-dönüşüm evreleridir. Yani hiçbir yapısallaşma ebedi değildir ve
sürekli değişim-dönüşüm içinde olmak zorundadır. Bu nedenle ―ömür‖ denilen süreçler
ortaya çıkar.
İnsanlık binlerce yıldır statik sistemli doğa görüşü (TBÖ) altında, yaratıcıyı varlıklarla
özdeş, onun yapısına entegre edilen bir enerji-sağlayıcı yapısallaşma unsuru olarak
göremediğinden, hayatın neden doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulduğunu anlayamamıştır.
TBÖ hastalıklarıyla cehenneme çevrilen dünya hayatından mutlu olamayan insanlar, çözümü
başka bir öteki dünyada aramalarının perde arkasında yatan neden budur. Bu konuda DOM15, DOM-19 ve
http://tanriyianlamak.blogspot.com.tr/2013/10/sumerler.html
adresinde sunulan yazıların okunması çok önemlidir.
Kuantum fiziği deneylerinin, atom-altı-öğelerin bilgili-bilinçli şekilde davranarak doğal
sistemi oluşturmaya başladığı ortaya çıkınca, yaratılışçılar hemen ―intelligent design‖ ―akıllı
tasarım‖ şeklinde bir kavram oluşturarak, evrimcilerin ―rastgeleliğe‖ dayalı görüşlerine karşı
çıkmışlardır. Evet doğada ―rastgeleliğe‖ dayalı bir gelişim yoktur, ama söz konusu
tasarımcılar, varlıkların dıĢında da değillerdir. Doğal sistemin mimarları kuantsal
kökenlidirler, yani varlıklarla iç-içedirler, varlıkların yapısal-dokusal özelliklerine entegre
olarak onları ―iç-güdüsel‖ şekilde oluşturup-yönlendirirler.
Şimdi bu ―iç-güdüsel‖ dürtülerin zaman dediğimiz bileşim değişimlerine dayalı olarak
nasıl olduğuna biraz daha yakından bakalım.

Zamanlama dediğimiz bileĢimlerde gerçekleĢen değiĢimlere bağlı dürtü
oluĢumları.
Doğada bir şeyler oluyor mu, yani bir hareketlilik, bir canlılık var mı?
Evet!
Peki, bu hareketi kim veya ne başlatıyor?
Örneğin, siz doğmuşsunuz. Siz isteyerek mi bu dünyaya geldiniz? Hayır! Dünyaya
gelmenizde sizin hiçbir rolünüz yok.
Bir kedi veya köpek, belli bir mevsim geldiğinde, dayanılmaz bir iç-dürtüyle, kendine
bir eş bulur ve çiftleşir, sonuç malum: yeni nesiller ortaya çıkar.
Kediyi veya köpeği, inanılmaz derecede güçlü olan o eyleme sürükleyen o iç-dürtü
nerden kaynaklanır?
Dürtü dediğimiz şey bir kuvvet sistemidir. Bir şeyi bir yönde davranmaya itme
eylemidir. İç-dürtü, adı üzerinde, içsel faktörlerden kaynaklanır. İçsel faktörler ise, varlığın
içinde gerçekleşen kimyasal bileşim değişimleridir.
İç-güdü genellikle canlılara ait bir otomatik davranış olarak kabul edilir. Fakat cansız
denilen varlıklarda da bu tür bir otomatik davranış vardır. Örneğin bir çekül, otomatik olarak
çevresindeki tüm varlıkların kütlelerini ve kendine olan uzaklıklarını m1.m2/r2 formülüne göre
hesaplayıp, kendine bir yön belirler, bir pusula iğnesi benzer davranış gösterir, vs.
Bir eylem yapacak kuvvet oluşumu, enerji gradyanı denilen kutuplaşma veya fark
oluşumuna dayanır. Bununla ne denilmek istendiğini şöyle açıklayalım. Bir bölgenin her
yerinde sıcaklık ve basınç aynı ise, hava sakindir, rüzgâr oluşmaz. Ama bir tarafta sıcaklık
fazla diğer tarafta az ise, o iki bölge arasında bir rüzgâr akımı oluşur. Sıcaklık farkı ne kadar
büyükse, rüzgârın şiddeti de o kadar büyük olur. Buna gradyan farkı denir.
Enerji, en temelde Planck-sabiti (kuantum) denilen belli bir değerdeki bir pozitif-negatif
(yapıcı-yıkıcı) salınım hareketinden oluşmaktadır. Bu kuantsal temel birimin çeşitli şekillerde
kombinasyonlarıyla önce proton-nötron-elektron gibi atom-altı-öğeleri oluşmuş ve elektrik
enerjisi, manyetik enerji gibi yeni enerji türleri ortaya çıkmıştır. Proton-nötron-elektron gibi
atom-altı öğelerin çeşitli kombinasyonlarıyla 92 civarında kimyasal element oluşmuştur. Bu

kimyasal elementlerin her biri değişik yoğunluğa, değişik ergime ve buharlaşma derecesine
sahiptir. Böylelikle enerji, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vs. gibi büyük bir çeşitliliğe ulaşmıştır.
Bu kimyasal elementlerin moleküller şeklinde kombinasyonlarıyla, basıncı elektriğeelektriği basınca, ısıyı elektriğe- elektriği ısıya, ışık+H2O+CO2‘yi (C6H12O6) şekere, şekeri
ATP‘ye (AdenosinTriPhosphate) vs. vs. dönüştüren binlerce farklı molekül-ardışımıkombinasyonları ortaya çıkmıştır. Yani özetleyecek olursak enerjinin paketlenme-depolanma
şekli zaman içinde gittikçe çeşitlenmiştir. İnsan hayatındaki ―para‖, enerjinin değişik bir
paketlenme türünden başka bir şey değildir. Ve hepimizin bildiği gibi, para hep en ekonomik
sistemlere akar. Aynen kuantsal öğelerin tünelleme etkisi göstererek, en ekonomik
yapısallaşmalara göç etmeleri gibi!
Dolayısıyla, bir kedi veya köpek, belli zamanlarda belli kuvvetlerin etkisi altına
giriyorlarsa, o zaman diliminde o hayvanların bedeninde belli hormonal değişimler sonucu
muazzam bir enerji gradyanı farklılığı oluşmuş olmasındandır. Yani kimyasal yapılarda
değişiklik olması, varlığın davranışını değiştirir.
Dünyamızdaki tüm hareketler de enerji gradyanı oluşturma prensibine göre olur.
Rüzgârlar, deniz akıntıları, volkan püskürmeleri, depremler, heyelanlar, vs. hep enerji
gradyanı oluşturularak gerçekleşir.
Her canlı, bağımlı olduğu enerji türlerinin yaşadığı ortamdaki maksimumminimum değerlerine ulaştığı zamanları biyolojik iç-saatleri olarak kayıt ve takip eder ve bu
şekilde ne zaman filizlenmesi veya çoğalması, vs. gibi hayati olayları yönlendirir.
Dolayısıyla iç-güdü bu tür bir davranıştır ve fiziko-kimyasal bileşime ve yapıya bağımlı
olduğundan, canlı-cansız tüm varlıklarda etkili bir temel davranış türüdür.
Yani özet olarak şunun vurgulanması gerekir: Doğada bir kuvvet oluşturan, bir şey
yapan, varlıkların içsel dinamikleridir. Çevredeki değişim-dönüşümlere göre varlığın
kimyasal bileşimi değişir. Bileşimdeki bu değişiklik, varlığın davranışına yansır. Bu yoğurt
yediğimizde veyahut melatonin denilen bir ilaç aldığımızda, uykumuzun gelmesine benzer.
Yani atalarımızın tanrı dediği yaratıcı-oluşturucu güç, harici bir varlık değil, varlıkların
içlerindeki kuantsal kökenli bir güç sistemidir.

Şekil: Doğadaki yapıcı (veya yıkıcı) güç sistemi, kuantsal kökenlidir, çünkü kuantlar en
temel enerji öğeleridir.

Bu genel bilgilerden sonra, toplumsal sorunlarımızın nasıl çözüleceğinin formülü de
ortaya çıkmış olur:
Değişim-dönüşüm içindeki dinamik doğada her şey, ―İnsanlar (varlıklar) oluşturur
kuralları; kurallar bağlar insanları (varlıkları)‖ temel ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bizler
kendimizi öylesine ―özel bir canlı‖ olarak görmeye şartlandırmışız ki, bedenlerimizin mimarı
ve bakımcıları olan hücrelerimizi bir et-kemik yığını olarak görme hatasını yapıyoruz.
Hücrelerimizi bilgisiz, sorumsuz birer öğe olarak görmekle, doğadaki iş-eylem yapıcı,
olayları ve gelişimleri tetikleyici güç sistemini hücrelerde (atomlarda, vs.) arayıp, onlara
dikkat vereceğimiz yerde, biz o güç sistemin dışarıda, göklerde arar duruma düşmüşüz. Biz
insanlar bu bakış açısına göre kurallar oluşturunca, o kurallar bizi ona göre köleleştirmiş ve
bu günkü çıkmaz sokakta kendimizi bulmuşuzdur. Bu çıkmaz hem bireysel sağlık
sorunlarımızın, hem de toplumsal sorunlarımızın temel nedenidir. Çünkü:
A- Hücrelerimiz Doğadaki Oluşum Mekanizmasına (DOM), biz gelenekgöreneklerimize göre davranırız. ► Bu ikisi çeliştiğinde, hücrelerimiz ikileme düşer ve strese
girerler. ► Stres tüm sağlık sorunlarının temel nedenidir, kanser dahil, gastrit, ülser, tansiyon
hastalıkları, migren, ve daha yüzlerce farklı ağrı ve hastalık hücrelerimizdeki ikilem ve
stresten kaynaklanır. ► Sağlıklı ve huzurlu yaşamak istiyorsanız, DOM-bilgilerini öğrenmek
ve hücrelerinize doğa hakkında gerçeklere uygun bilgiler vermek zorundasınız.
B- İnsan toplum hayatının nimetlerinden yararlanmasına rağmen, toplumsal sistemi her
yönüyle sahiplenip, onu korumaya ve geliştirmeye çalışmaz, toplumsal sistemin sevk ve
idaresini tepeye yerleştirilmiş belli kişilere veya zümreler bırakır. ―Devletin malı denizyemeyen domuz‖ ―Bana ne, ben mi toplumu kurtaracağım‖ gibi düşünceler insanlar arasında
yaygındır, Bunun böyle olmasının temel nedeni ise, toplumu daha rahat yaşayabilmek için
oluşturulan bir süper-organizma, kendisini de nu süper-organizmanın bir ortağı olarak
görmemesidir. Dinamiki Oluşum Mekanizması (DOM) bilgileriyle eğitilerek yetiştirilecek
insanlar, toplumu bir süper-organizma, kendilerini de bu süper-organizmanın bir parçası
olarak kabul edeceklerdir. Böylelikle tüm sorunlar yavaş-yavaş ortadan kalkacaktır.
Bu durum karşısında inanlarımızın bir durum değerlendirmesi yapmasının zamanı
gelmiştir. Yukarıdaki görüşleri değerlendirmek ve çocuklarının geleceği için bir karar
vermek.
Yukarıdaki adreslerdeki yazıların okunmadan ileri sürülecek fikirler, ―bilgi sahibi
olunmadan fikir ileri sürmek‖ mantıksızlığına yol açar ki, bu da bir mantık çarpıtılması
(mantıksızlık) olayı sonucu olur.
Mantıksızlık şu açmazda kesin olarak kendini gösterir: Tüm statik görüşler tepeye
bağımlılığı gerektirir. Tepeye bağımlılığın ise tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğu
verilen adreste açık ve net şekilde gösterilmiştir.
Tartışmalarımızın temel amacı sorunlarımıza çözüm bulmak olduğuna göre,
sorunlarımıza neden olan bir görüşte ısrar etmek, tam bir şartlanmışlık, DOM-sistemi
terimiyle SimKırKölSab faktörü sonucudur.
Dinamik sistemli doğada her şey ―information & self-organisation‖ temeline
dayandığından, insanı oluşturan hücreler de bilgi oluşturmaya çok önem vermişler ve birkaç
küçük veriden , türlü senaryolar üretebilen bir beyin yapısı oluşturmuşlardır. Hücrelerimizin
bizleri donattığı bu hayal kurma ve çeşitli senaryolar üretme yeteneğinin temel amacı,
toplumsal sorunlarımızın çözümüne yöneliktir. Oluşturulan senaryolar, toplumsal
sorunlarımızın çözümüne bir katkı sağlamıyorsa, hiçbir önemleri yoktur ve boş hayallerden
ibarettirler.
Burada yazılanlarda ve önerilen yazılarda bir veri veya mantık hatası buluyorsanız,
belirtin ki, düzeltelim. Ama bir hata bulamıyorsanız, lütfen gereğine uygun davranıp
dünyamızı yaşanılır bir ortam yapalım.
Öylesine kötü kurgulanmış bir yaşam sistemi içindeyiz ki,

►ya yaşam mücadelesinden başımızı kaldırıp, doğru olduğuna inandığımız bir işlemi
yapacak zaman bulamıyoruz;
► ya da, öylesine pasifleştirilmişiz veya umutsuzuz ki, ―ne yapsam boşuna, benim bir
oyumla veya işlemimle mi bu dünya düzelecek‖ şeklinde bir davranış içindeyiz.
Bu tür yanlışlıklarımız nedeniyle, geleceğimizi düşünerek,
► ya üç-beş kuruş para kazanarak yarını kurtarma
► ya biraz mal-mülk edinerek çocuklarımızın geleceğini biraz da olsun güvence altına
alabilme çabaları peşinde koşuyoruz. Daha başka türlü bir şey yapmak aklımıza gelmiyor.
Halbuki çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, birkaç kuruş para veyahut birazmal-mülk değil, hayatın ne olduğu, niçin yaşandığı, nasıl yaşanması, nasıl örgütlenilmesi
gerektiği gibi temel konular olmalıdır.
Çünkü:
Varlıkların davranışları tamamen kimyasal bileşimleriyle denetlenirler. NaCO3
(karbonat) pastalarımızın kabarmasında kullanılırken CaCO3 kireçtaşıdır ve binalarımızın
yapımında kullanırız. İkisi de birer karbonattır, biri sodyum (Na) atomlu karbonat, diğeri
kalsiyum (Ca) atomlu karbonat. Sadece bir atom farklılığı söz konusu olmasına rağmen,
muazzam bir davranış farklılığı söz konusudur.
İnsanların davranışları da tamamen kimyasal bileşimlerine göre belirlenir. Kimyasal
bileşimimiz ise:
► ya genetik (kalıtsal) bilgilere göre
► ya da eğitsel bilgilere göre gerçekleşen kimyasal değişimlere uygun olarak
belirlenirler. Çünkü her bir şey öğrendiğimizde, bedenimizdeki amino-asit-dizilimlerimizde
değişimler oluşur, ve o değişimlere uygun olarak da düşünce ve davranışlarımız değişir.
Dolayısıyla çocuklarımızın nasıl düşünüp-nasıl davranacakları, tamamen onlara
vereceğimiz eğitime bağlıdır. Yaşadığımız doğa dinamik sistemli iken, bizlerin hala statik
sitemli bir eğitim sistemi kullanmamızın çocuklarımızda yaptığı olumsuz yapısallaşmaları ne
zaman far edip, gerçekleri ne zaman görmeye başlayacağız?

DOM-1 Giriş
Doğada dinamik bir sistem vardır.

İnsanlar hep doğadaki oluşum ve gelişimlerin nasıl
gerçekleştiğini merak etmişler ve bu konuda fikirler
oluşturmuşlardır.
Şekil 1: Doğada kim kimi, ne neyi oluşturur?
Örn.: İlk defa tavuk mu yumurtadan çıktı, yoksa
yumurta mı tavuktan çıktı?
Yani büyük sistemler mi küçük sistemleri oluşturmakta, yoksa küçük sistemler mi büyük
sistemleri oluşturmaktadır?
İnsanlar hep büyük sistemlerin küçük sistemleri oluşturacağı yönünde düşünmüşlerdir.
Ve hala da çoğunlukla o düşünce hakimdir.
Doğada varlıkları şu veya bu yönde hareket ettiren faktöre kuvvet denmiştir. Atalarımız
bu kuvvet ve güç sisteminin kaynağını varlıkların dışında - üstünde olduğunu varsaydıkları bir
varlığa bağlamışlardır.
Önce doğayı oluşturan ve yönlendiren güç sistemi hakkında atalarımızın neler
düşündüklerini özetleyelim.
Tarih öncesi insanlarının hayat görüşleri tüm varlıkların, bir yaratıcının maddeleri
elleriyle yoğurup-yontup şekillendirerek yaptığı şeklindedir. Bu yapıcı kuvvet felsefe
kitaplarında ―vis plastica = yontucu kuvvet‖ olarak tanımlanmıştır.
Şekil 2: İki-üç asır önceleri katmanlar içindeki fosillerin, “vis plastica”
olarak adlandırılan harici bir yontucu kuvvet tarafından yapılıp oraya
yerleştirildiği varsayılıyordu.
Toplumsallaşmayı başlatan Sümerlerin de insanın oluşumunu, olağan üstü güçlü ve
ebedi ömürlü olarak tasarladıkları tanrıların çamurdan bir heykel yaparak, ona canlılık
vermeleri şeklinde açıkladıkları çivi yazılı tabletlerden anlaşılmaktadır.
Tarih öncesine ait bu hayat görüşü tarih sonrası
dönemde de etkisini korumuştur. Bu etkinin
korunmasında, ilk bilimsel yazılı belgeleri oluşturan
Aristo‘nun büyük etkisi olmuştur.
Aristo‘ya göre, doğada ani bir yaratılış ―generatio
spontanea‖ söz konusudur ve bu işi ―vis plastica‖ =
heykel yontarcasına oluşturma şeklinde bir harici yaratıcı
gerçekleştirir.
Şekil 3: Statik sistemde yaratıcı, hava+toprak+su+ateş
dörtlüsünün farklı kombinasyonlarıyla doğadaki
varlıkları oluşturur.
Bilim dünyasında iki bin yıllık bir süreyle etkili
olan Aristo mantığı, kilisenin de etkisiyle, doğadaki
oluşumların açıklanmalarında etkinliğini hep
sürdürmüştür.

Dünyamıza gelmiş en büyük bilim adamı olduğu kabul edilen Newton‘un doğal sistem
anlayışı şöyledir (Newton, Opticks 1704):
―Allah başlangıçta tüm madde parçacıklarını, onlar arasındaki etkileşimleri (onları
etkileyen kuvvetleri) ve hareketin temel yasalarını oluşturur. Bu şekilde tüm evren hareket
içine girer ve bu değişmez yasalara uyan bir otomat gibi ebediyete doğru gider.‖
Newton bile 3-4 bin yıl öncelerinden kaynaklanan bir doğal sistem görüşüne sahiptir. Bu
temel yaklaşım günümüzde de hala devam etmektedir.
i- Anlaşılacağı üzere, atalarımız doğadaki oluşumların aniden, bir defalık bir işlemle
yapılıp-oluşturulduğunu,
ii- Bunu yapan oluşturucu-güç sisteminin, varlıkların haricinde ve de oluşturulan
varlıktan daha büyük bir yapıda olduğunu,
iii- Tüm varlıkların bu harici varlığa bağlı olmaları nedeniyle, onun ebedi ömürlü olması
gerektiğini,
iv- Zamanın bu ebedi varlığın ömrüne endeksli bir sonsuzluk olduğunu
tasarlamışlar ve buna inanmışlardır.
Sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir doğada yaşıyoruz. Dinamizm enerji
gerektirir. Yani bir iş bir eylem yapılması için enerji gerekir. İnsanlık şimdiye dek, bir iş veya
eylem yapıcı gücü, ki buna kuvvet veya kuvvet alanı denir, varlıkların dışında tasarlamıştır.
Doğa veya Tanrı olarak tasarlanan bu harici gücün, doğa yasalarını oluşturduğu ve varlıkların
da robotlar gibi bu doğa yasalarına uyarak davrandıkları geleneksel düşünce sistemimizi
oluşturmaktadır.
Bu tür görüşe statik sistemli doğa görüşü denir.
Statik sistemde yönlendirici, varlıkların üstünde olağan-üstü bir canlı olarak
tasarlandığından toplumlar da sıradan insanların üstünde kutsal veya asil-soylu olduklarına
inanılan liderlerce (tepeye bağımlı olacak şekilde) yönetilmeye başlanmış ve halen de tepeye
bağlı örgütlenmeler (TBÖ) şeklinde devam etmektedir.
Statik sistemli doğa görüşü, kral, sultan, lider gibi tepeye yerleştirilmiş otoriter
yöneticilik gerektirmiştir.
Statik sistemli görüşte, devletin (toplumun) sahipliği tepedeki ―krallara- liderlere‖ aittir.
Devlet yapısında Tepeye Bağımlı Örgütlenme (TBÖ) geçerlidir. Bu bakış açılarına göre
yetiştirilmiş insanlar, toplumun (devletin) sahibinin kendisi ve diğer vatandaşlar olduğundan
habersiz olarak hayata baktığından, yaptığı işlere hile katarlar; ürünler (ve işlemler) insan ve
çevre sağlığına zararlı olarak piyasaya çıkar. Herkes birbirine (ve çevreye) zarar verecek bir
yaşam içine girer. Kanserojen maddelerden, stresten, sinirden mahvoluruz, dünyamız
cehenneme dönüşür.
Şimdi tepeye bağlı örgütlenmelerin (TBÖ) zararlarını görelim.
(TBÖ)Tepeye Bağımlı Örgütlenmelerde:

►- TBÖde bireyler sadece tepeye karşı sorumlu ve bağımlılık
içinde yetiştirildiğinden, insanların birbirlerine karşı bağımlılık duyguları
gelişmemiş, birbirleriyle anlaşıp-uzlaşma yetenekleri körleşmiştir. Bu ise,
temel yeteneğin yok edilmesi anlamına gelir.
Şekil 4: Biri muz derken, diğeri hıyar anlıyorsa, anlaşıp-uzlaşma
sağlanamaz
►- TBÖde saygın ve saygın olmayan meslekler gibi ayrımcılık ortaya çıkar, çünkü kimi
meslekler emir verici, kimisi emir alıcıdır. Bu nedenle, kişilerin mesleklere yönlenmeleri,
yeteneklerine göre değil, toplumdaki saygınlık değerine göre olduğundan,

a) İnsanlar hep SAYGIN varsayılan mesleklere yönelirler; o mesleğe yeteneği olmayan
insanlar bu mesleklerde gerekli başarıyı gösteremezler ve toplumsal
kalkınma engellenir.
b) İnsanların doğal yetenekleriyle meslekleri birbirine uyumsuz
olduğunda, insanlar kendilerini mutsuz hissederler; mutsuz insanların
çevrelerine yarardan çok zararı olur, vs.
Şekil 5: Her şey tepedekilerce belirlenirse tabandakilerin yeteneği
körleşir.
►- TBÖde sorumluluk tamamen liderlerin sırtında olduğundan, halk düşünme
tembelliğine mahkûm edilmiştir.
Şekil 6: Tembel veya çalışkan insan yetiştirmek sisteme
bağlıdır.
Sorunlarının çözümünü bir kurtarıcıdan bekleyen
halk, fikir üretme ve sorunlarını çözme çabalarına
girişmez. Dolayısıyla halkın bilgi üretme kapasitesi
otomatik olarak sınırlandırılmış olunur. Bilgi ise, verimli
üretimin, kalkınmanın temel direğidir.
►- TBÖde, tepedekiler hem yönetici hem de toplum mallarının sahibidir. Tepedekiler
toplum mallarına sahip çıkınca, halk toplum mallarına sahip çıkmaz ve ―devletin malı deniz,
yemeyen domuz‖ sistemi ortaya çıkar.
Şekil 7: Kamu mallarına zarar veren insanlar, hatalı eğitilmiş
olduklarından, kendi bindikleri dalı kestiklerinin farkında
değillerdir.
Toplum malları hor kullanılmaya başlanır ve 10 yıl dayanması gereken bir araç bir yılda
bozulur ve toplumsal kalkınma engellenir.
►- TBÖde tepedekiler kendilerini devletin sahibi olarak görürler ve kendi görüşlerine
uymayanları cezalandırma yetkisine sahip olduklarını sanırlar. Bu
nedenle gizli-sinsi eylemlere girişirler. Bunun sonucu, ―derindevlet‖ mekanizmaları oluşturulur, insanlar şantaj, tehdit, suikast,
gibi yöntemlerle susturulmaya çalışılır.
Şekil 8: Tepedekilerin emirlerine uyularak, onlar gibi
düşünmeyenlere işkenceler yapılır.
►- Devletin sahipliği tepedeki bir kişiye bırakıldığında, tepedeki ―devletin geleceği
için‖ Kanuni Sultan Süleyman‘ın yaptığı gibi, öz oğlunu öldürtmek
zorunda kalabilir. Demokrasilerde Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, vs.
gibi bir sürü aydın kişi, tepedekiler gibi düşünmediklerinden, ―devlet
çıkarlarını koruma‖ adına öldürülürler.
Şekil 9: Toplumsal sistemin düzeltilmesi için çabalayan
aydınlardan birinin öldürülmesi

►- TBÖde yükselme, bilgiden ziyade, ―tepedekilere‖ yakınlıkla
sağlandığından, insanlar bir şey öğrenerek bu bilgiye dayalı bir üretim
ve karşılıklı hizmet alışverişi içine girmek yerine, tepedekilerle yakın
ilişki kurmaya (yağcılığa) yönelirler. Bu ise üretimin düşmesine ve
toplumun geri kalmasına yol açar.
Şekil 10: El-Etek öpmek aşağılık kompleksi ürünüdür.
►- TBÖde toplumsal sorunların çözümü, karşılıklı
etkileşimlerle değil, tepedekilerin yönlendirmesine bağlı olduğundan,
insanlar arasında ―sana ne; bana ne, babanın malı mı?‖ gibi
davranışlar yaygındır. Bu ise vatandaşın kendisini toplumun sahibi
olarak görmediğinin delilidir.
Şekil 11: Doğada her olay, diğer varlıkları da ilgilendirir.
►- Her insanın içinde, bir sisteme ait olma, bir grup içinde bir araya gelme dürtüsü
vardır. Toplum bürokratik bir zümre tarafından sahiplenilince, kendilerini dışlanmış hisseden
halk, çeşitli şekillerde birlikler oluşturarak, aidiyet duygusunu tatmin edeceği gruplaşmalar
oluşturur. Bu durum, mevcut toplumsal sistemlerin en zayıf noktasıdır ve toplumu içten içe
kemiren, parçalayıcı bir hastalık oluşturur. Her tür anarşi, mafya, çete, etnik veya dinsel
gruplaşmanın kökeninde bu aidiyet dürtüsü yatar.
►- TBÖ‘de farklı görüş sahipleri yönetimi
(devleti) ele geçirme yarışı içindedirler. Bu
nedenle, bürokrasi çarkının içine kendi görüşlerine
uygun adamlar yerleştirirler. Bürokrasi çarkı bu
şekilde farklı görüşlerce parsellenmiş olur.
Şekil 12: 1970’li yıllarda emniyet güçlerimiz “PolBir” “Pol-Der” gibi sağcı-solcu olarak bölünmüştü.
Her biri kendi görüşündekilerin çıkarını savunacak, diğerlerini baltalayacak tutum içinde
olduklarından, hak-hukuk sistemi yaralanır: Herkes kendini vatansever görüp, karşıtlarını yok
edecek tutum-ve davranışlara girdiğinden, bir sürü çeteleşme ortaya çıkar. Susurluk,
Ergenekon- Balyoz-davaları, faili-meçhul cinayetler, sonuç alınamayan davalar, yolsuzluklar,
çeteleşmeler, vs. kaçınılmaz olurlar.
►- TBÖ‘de, toplum malları tepedekilerce sahiplenilir. Halk kendini toplumsal sistemin
bir ortağı olarak görmediğinden, yaptığı işlerde sadece kendi çıkarını gözetecek davranışlara
yönelir; devleti yönetenler ise herkesin başına bir bekçi dikmek zorundadırlar, bu ise
olanaksızdır; vs..
Tepeye yerleştirilen lider ister en iyisi, ister en kötüsü olsun, yukarıda sıralanan
toplumsal sorunların oluşması kaçınılmazdır.
Dinamik sistemli doğa görüşünün ortaya çıkması ve gelişmesi

Jeoloji biliminin etkisi
17. Yüzyılda filizlenmeye başlayan ve
günümüze kadar gittikçe gelişen jeoloji bilim
dalı, insanların statik sistemli doğa görüşünde
şüpheler oluşturmaya başlar. Çünkü
dünyamızın bir anda değil de milyarlarca
yıllık bir süreçte, soğan zarı gibi üst-üste
yığışan farklı katmanlardan oluştuğunu;
dünyamızın coğrafik görüntüsünün sürekli
değiştiğini, denizlerin sıkışarak kara haline
geçtiğini, karaların yarılarak denizel
ortamlara dönüştüğünü, vs. ortaya koyar.
Şekil 13: Dünyamız ani bir yaratılışla değil,
milyarlarca yıl süren uzun bir süreçte, bir
soğanın zarlarının üst-üste yığışması
şeklinde oluşmuştur.

Fizikteki geliĢimlerin etkileri
Yaklaşık bir asır önce Planck (1901) enerji denilen hareket sağlayıcı faktörün istenildiği
kadar küçük bir değere indirgenemeyeceğini ve sabit bir temel değere sahip olması gerektiğini
ıspatlar ve Planck-değeri (veya sabiti) denilen (h) ile simgelenen kuantum kavramı ortaya
çıkar. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi devam eden bölümlerde verilecektir.
Enerji denilen hareket sağlayıcı faktörün sabit bir değerle başlaması ve doğadaki tüm
diğer enerji türlerinin bu sabit (h) değerinin tam-sayılı katları şeklinde bir artış göstermesi
kuantum fiziğinin temelini oluşturur. (Bu ilişki, enerji ile varlıkların frekansı arasında Enerji =
h.f (f=frekans) şeklinde bir bağlantı ile gösterilmektedir. (Enerji aynı zamanda varlığın
kütlesi ile de orantılıdır E=mc2)).
Kuantum fiziğinin ortaya çıkmasını takip eden yıllarda atom-altı öğelerle yapılan
deneylerde varlıkların temel yapıtaşları olan enerji taşıyıcısı bu öğelerin:
►En basit tanımıyla, canlı=hareket edebilen, cansız= hareket edemeyen olarak
tanımlandığında, kuantsal öğelerin bilye gibi sakin ve hareketsiz değil, tam tersine saniyede
zilyonlarca defa belli yönlerde hareket eden ―canlı varlıklar‖ oldukları,
►Çevrelerini sürekli kontrol ettikleri ve kendileriyle ilişki içine girmek isteyen varsa,
onun isteğine uygun davrandıkları,
►Kendileriyle ilişki içine girmek isteyen olmadığında, çevrelerini kolaçan edip, en
ekonomik yapısallaşmaları saptayıp, oralara göç ettikleri,
► Enerjilerini hem yapıcı, hem de yıkıcı olarak kullanabildikleri, nerde-ne zaman yapıcı
(veya yıkıcı) davranacaklarını dalga-boyları ile saptadıkları,
►Birbirlerini doğuran bir etkileşimleri olduğu, manyetik gradyanı değiştiğinde, elektrik
kuvveti; elektrik-gradyanı değiştiğinde manyetik kuvvet oluşturdukları,
►Hedefe ulaşmak için en kısa yolu seçtikleri, en kısa zamanı kullandıkları,
►En ekonomik konumlu bir noktaya geçebilmek için muazzam engelleri
zıplayabildikleri (tünelleme etkisi),

gibi olağan-üstü özellikleri oldukları saptanmıştır.
Şimdi tünelleme etkisi olayının nasıl gerçekleştiğine bakalım.
Şekil 14: Kuantsal öğeler çevrelerindeki en ekonomik
yapısallaşmaları algılayıp, o yapısallaşmalara
göçerler.
Fizikçiler elektron gibi enerji taşıyıcısı öğelerin
belli bir sınır dahilinde enerji potansiyeline sahip
olduklarını, ve bu enerji düzeyine ulaştıklarında, başka
bir yörüngeye zıpladıklarını saptadıktan sonra, bazı
deneylerde bu enerji taşıyıcıların anormal derecede
enerji toplayıp, aşılması olanaksız görünen bir engeli
aştıklarını ve daha ekonomik konumlu yerlere (A‘dan
B‘ye) göçtüklerini saptamışlardır. Bu olayı fiziksel
mantık ve formülasyonlarla açıklayamadıklarından, ―tünelleme = tunneling‖ diye bir kavram
üretip, sanki A‘dan B‘ye bir tünel açılıyor ve elektron o tüneli kullanıp geçiyormuş şeklinde
bir yorum yapmışlardır.
Bunu ise şöyle açıklarlar: Diyelim ki siz İstanbul‘da yaşıyorsunuz. Bir gün Türkiye‘nin
Sydney elçiliğinden (Avusturalya) bir mektup aldınız ve Sydney‘de yaşayan amcanızın
öldüğünü ve size bir milyon dolar miras bıraktığını; bu mirası alabilmek için, 48 saat içinde
Sydney‘deki ilgili makama başvurmanız gerektiğini, yoksa paranın hazineye kalacağını
öğrendiniz. Cebinizde beş kuruşunuz yok. Ne yaparsınız? Bir seyahat acentesine gidersiniz.
Mektubu gösterip, size bir bilet vermelerini, ama ücreti 2 gün sonra tahsil edilebilecek şekilde
kredi kartınızla ödeyeceğinizi söylersiniz. Uçakta zaten bir sürü boş yeri olan şirket size lüks
tarifeden bir bilet satma rizikosunu göze alır ve siz Sydney‘e uçar ve mirasa kavuşursunuz.
Her iki taraf da kârlı çıkmıştır.
Bu ekstra enerji, çok kısa bir süreliğine oluşturulup sonra tekrar kaybolan çok kısa
ömürlü ―virtual particles= sanal parçacıklar‖ denilen öğeler olarak yorumlanmaktadır.
Cansız-bilinçsiz varlıklar yukarıda açıklanan türlerde özellikler ve karşılıklı etkileşimler
gösteremeyeceklerine göre, atom-altı-öğeler dünyası yaşayan-canlı bir sistem olmak
zorundadır.
Yukarıda sıralanan olağan üstü özellikler sadece planck-sabiti foton gibi en küçük
kuantsal öğelerde değil, proton, nötron, elektron gibi temel yapı taşlarında, hatta atom
dediğimiz kimyasal elementlerde de görülürler.
Doğadaki tüm varlıklar atomlardan oluşurlar; atomlar ise yukarıda belirtilen olağan-üstü
özelliklere sahiptirler. Fiziğin en temel ilkelerinden biri, Minimum Amplitude Principle
(MAP), yani en rahat konuma-duruma geçme dürtüsüdür.
Üzerinde yaşadığımız doğada ise, kuvvet oluşumunun doğanın kendi içsel dinamiğinden
kaynaklandığı fizik biliminde yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış ve dinamik sistemler fiziği
adlı yeni bir alan oluşmuştur.
Dinamik sistemler fiziğinin ortaya çıkmasına yol açan araştırmalar arasında kuantum
fiziği deneyleri en ön planda yer alır.
Kuvvet denilen itici-yapıcı güç, enerjinin bir yerden bir yere akması sonucu oluşur.
Enerji ise kuantum denilen çok küçük enerji kümeciklerinden oluşurlar. Doğadaki tüm
enerjilerin kökeni ise kuantum denilen ve (h) ile simgelenen en temel fizik biriminden
kaynaklanır.
Örneğin görünen ışık huzmeleri bu (h)nın 1012 - 1013 gibi muazzam değerleri bulan tam
sayılı katlarından oluşur. Radyo dalgaları çok daha az sayıda h‘dan oluşurken, gama-ışınları
çok-çok daha fazla (1019) gibi devasa sayıda h‘dan oluşurlar. Bu ışınların sadece çok az bir

kısmı görünürken, diğer çok büyük bir kısmı görünmez. Yani bizim çevremiz değişik tamsayılarda kuantlardan oluşan bir sinyaller okyanusudur. (Neden tam-sayı, neden kesirli değil?)
Güneş ışığının değişik renkleri, farklı sayıda (h) içerirler, kırmızı ışık daha az, mor ışık daha
fazla sayıda (h) içerir. Foton dediğimiz enerji paketçikleri, belli sayıda (h)
kümeleşmeleridirler. Kuvvet alanı denilen şey bu tür kuantsal enerji paketçikleri çorbasıdır.
Yani doğadaki her şey bu (h)nın tam sayılı katlarından oluşur. Madde dediğimiz
nesneler bu enerji biriminin (E=mc2 formülü uyarınca) yoğunlaşmış şekilleridir.
Enerjin maddelere nasıl bağlandığını ve nasıl yeni kuvvet türleri oluşumuna yol açtığını
örnek vererek açıklayalım:
Dünyamızın temel enerji kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneşten gelen ışınlar fotosentez
olayıyla şeker gibi bir madde içinde depolanırlar.
6 H2O + 6 CO2 + Güneşten gelen fotonlar  C6H12O6 + 6O2
Bu denklemin sol tarafındaki madde miktarı ile sağ tarafındaki madde miktarı aynıdır.
Ama enerji içerikleri farklıdır. C6H12O6 olarak gösterilen glikoz molekülü güneşten gelen
fotonları depolamıştır. Bu molekülü oluşturan H, O ve C atomlarının bağlantı sistemleri H2O
ve CO2 moleküllerini oluşturan H, O ve C atomlarındakinden farklıdırlar. Görüldüğü üzere,
enerji, maddeye bağlanmış durumdadır. Güneş enerjisini maddeye dönüştüren bu bitkiler
değişik bir enerji türü kaynağı oluştururlar. Her tür enerji kaynağı, doğadaki varlıklar için
yeni bir hedef (dinamik sistemler fiziği terimiyle, yeni bir ‗attractor‘) oluşturur. Çünkü
doğada önceleri foton olarak yer alan bir sürü enerji paketçiği, başka türde bir kombinasyon
olarak piyasaya çıkmıştır. Yani piyasaya yeni bir ürün sürülmüştür. Her ürünün bir alıcısı
vardır.
Bu glikozu yiyen hayvanlar, temel enerji birimi olan kuantları (dolayısıyla fotonları)
protein gibi başka bir madde içinde bir araya getirirler. Bu şekilde kuantsal enerji et denilen
bir başka madde içinde depolanmış olur.
Bu enerji aktarımı bu şekilde devam eder ve her yeni oluşturulan madde, enerjiyi başka
bir ―madde bileşimi‖ şeklinde depolamış olur. Her farklı maddenin farklı rengi, farklı kokusu,
farklı tadı vardır. Bu farklılıklar farklı çekim güçleri oluştururlar. Ve tüm bu farklı çekim
güçleri temelde belli sayıda (h) kümeleşmelerinden oluşurlar. Farklı kuvvet türleri bu şekilde
enerji oluşurlar.
Her canlı, hayatının devamı için enerjiye muhtaç olduğundan ve ana enerji kaynağını da
bağımlı olduğu belli canlı türleri (veya foton türleri) oluşturduğundan, neyin neye bağımlı
olarak oluşup geliştiğinin kayıtlarını sürekli olarak tutmak zorundadır. Bu şekilde information
& self-organisaton olarak özetlenen dinamik sistemli doğa ortaya çıkmış olur. Buradaki ―bilgi
= information‖ kavramı, enerjinin nerden nereye akacağını gösterir ve varlıkların fizikselkimyasal yapısallaşmalarında kayıtlıdır. Yani doğada her yeni bir varlık oluşturulduğunda,
daha önce var olan her varlık, o yeni varlığın yaydığı sinyali algılayarak, o varlıkla etkileşim
içine girer.
Enerji taşıyıcıları olan bu kuantsal öğeler çeşitli üst-sistemler içinde birleştikçe,
doğadaki enerji de, çeşitli üst-sistemler içinde yer değiştirmiş olur. Bu nedenle, yeni bir şey
yapımı, ne tür yenilikler oluştuğu konusunda yeni bilgiler oluşturulmasını gerektirir. Enerjinin
çeşitli üst-sistemler içinde depolanır duruma geçmesi, tüm varlıkları, özellikle de canlıları, bu
yeni yapısallaşma türlerini algılamaya yönelik organlar (detektörler) oluşturma arayışlarına
yöneltmiştir. Tüm bu işlemler, olasılık hesaplamaları sonuçlarına göre gerçekleştirildiğinden,
tüm varlıklar olasılık hesabı yapma bilgileri oluşturmak ve bu bilgileri geliştirmek
zorundadırlar.
Bir iş veya eylem yapmak için kuvvete ihtiyaç olduğundan, kuvvet de, enerjinin bir
yerden bir yere akmasıyla oluştuğundan, tüm sistemler (varlıklar) enerjiyi bir yerden bir yere
akacak şekilde enerji gradyanları oluştururular. Bu nedenle atomlardan tutun, moleküller,
hücreler, mineraller, kayaçlar, yeryuvarı, güneş-sistemi ve galaksiler anizotropiktirler, yani bu

sistemler içindeki enerji dağılımı homojen değildir. Bir yönde fazla bir yönde az enerji
yoğunlaşması söz konusudur. Örneğin atomlarda proton artı, elektron eksi elektrik yüklüdür
ve bu ikisi hep birbirinden belli bir uzaklıkta bulunurlar. Hücreler zarlarıyla kendilerini dış
ortamdan ayırırlar ve K, Na, Ca iyonlarının konsantrasyonlarını değiştirerek, enerji-gradyanı
oluştururlar, vs.
Kuantum denilen en küçük enerji öğelerinin:
►Çevrelerini sürekli kontrol ettikleri ve kendileriyle ilişki içine girmek isteyen varsa,
onun isteğine uygun davrandıkları,
►Kendileriyle ilişki içine girmek isteyen olmadığında, çevrelerini kolaçan edip, en
ekonomik yapısallaşmaları saptayıp, oralara göç ettikleri,
► Enerjilerini hem yapıcı, hem de yıkıcı olarak kullanabildikleri, nerde-ne zaman yapıcı
(veya yıkıcı) davranacaklarını dalga-boyları ile saptadıkları,
►Hedefe ulaşmak için en kısa yolu seçtikleri, en kısa zamanı kullandıkları,
►En ekonomik konumlu bir noktaya geçebilmek için muazzam engelleri
zıplayabildikleri (tünelleme etkisi) gibi olağan-üstü özellikleri saptanmıştır.
Refleksiyon-refraksiyon deneylerinin gösterdiği üzere, kuantsal öğeler gidecekleri
hedefin boyutunu-Ģeklini ve kimyasal bileĢimini dikkate alarak, hangi oranda o sisteme
girip-girmeyeceklerine karar vermektedirler. Yani canlı davranıĢlı olan temel enerji
öğeleri, nereye yatırım yapacaklarına, varlıkların boyutları-Ģekilleri-kimyasal
bileĢimleri gibi özelliklerine göre kararlaĢtırırlar.
Doğada atom-altı-öğelerden başlayan ve atom-molekül-hücre-beden-toplum gibi gittikçe
gelişmiş üst-sistem yapısallaşmalara doğru bir gidişat vardır. Yani doğa, dinamik sistemli
tümleşik (integrative) bir sistemdir. Tümleşik Sistemlerde geçerli temel ilkeler, Feibleman
(1954) tarafından ―Theory of Integrative Levels‖ yayınında tanımlanmıştır. Hücre-beden
gibi alt-sistem – üst-sistem arası ilişkiler olarak bilinen bu ilkelerin en önemlileri şöyledir:
i-Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taşır.
ii-Üst düzeylere doğru karmaşıklık derecesi artar.
iii-Herhangi bir düzeyde oluşan bir bozukluk, ilişkili tüm diğer düzeyleri de etkiler.
iv-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
v-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
Tüm üst-sitemler hep bir seviye daha altta bulunan öğelerce oluşturulurlar. Varlıkların
gittikçe büyüyen süper-ortaklıklar oluşturmalarının nedeni ise, rahatlama dürtüsü olarak
tanımlanabilinecek olan fiziğin ―Minimum Amplitude Principle =MAP‖ olarak bilinen temel
ilkesidir. Bu MAP ilkesini şu olayla açıklayabiliriz.
Tek başına yaşayan bir insan sürekli bir koşuşturma içindedir. Hem sebze, tahıl üretecek,
hem tahılları öğütüp un yapacak, hem yiyeceği eti sağlayacak, hem pişirecek bir fırın, tabak,
kaşık vs yapacak! Böyle bir koşuşturma içindeki insanın dinlenmeye ayıracak zamanı olamaz.
Toplumsal bir sistem içinde yaşayan bir insan ise, bu görevlerden sadece birini yapar ve
diğer insanlarla ürününü veya hizmetini takas ederek yaşar. Bu sayede çok daha az koşuşturur
ve daha çok dinlenme zamanı olur.
Aynı tür bir rahatlama doğadaki tüm diğer varlıklarda da söz konusudur.
Bir protonun kütlesi 1.007 atomik kütle birimi (akb), bir nötronun kütlesi ise, 1.008 akb
kadardır.
Bir C atomu, 6 proton ve 6 nötrondan oluşur ve kütlesi ise tam 12 akb‘dir. Halbuki 6
proton + 6 nötron‘un toplam kütleleri 12.09 akb‘dir.

Peki, proton ve nötron ayrı olduklarında niye daha ağırlar ve birleşip bir element
oluşturduklarında niye daha hafif bir kütleye ulaşılıyor?
İşte bu soru, ortaklık sistemleri oluşturmanın sırrını oluşturur. Proton ve nötronlar yalnız
başlarına olduklarında, çok hareketli olmak zorundadırlar. Bu fazla hareketlilik onların çok
daha fazla enerji kullanmalarına yol açar. Kullanılan bu ekstra enerji E=mc2 formülüne göre
kütle etkisi yapar ve bu nedenle daha ―ağır‖ olurlar.
Bu nedenle, doğadaki tüm varlıklar, daha rahat bir duruma ulaşabilmek için birleşmebirlikte yaşama- sistemleri oluşturma çabaları içindedirler.
Tüm atomlar ve onları oluşturan kuantsal öğeler, daha rahat bir duruma-konuma
ulaşabilmek için ―yaşıyorlar‖. ―Yaşıyorlar‖ diyorum, çünkü onlar tavuk-yumurta veyahut
doğum-ölüm döngülerine sahipler. Proton nötrona, nötron protona dönüşür; fotonlar elektronpozitron oluşturur, elektron (pozitron) foton oluşturur, vs. Yani atomik dünya tam bir yaşam
sistemi sergilemektedir.
Atomik dünyanın bu canlılığı, onlardan oluşan molekül, hücre, bitki, hayvan, taş, toprak
gibi üst sistemlerin içinde birer kaynayan kazan olarak devam eder ve dinamik sistemli bir
doğa ortaya çıkar! Dinamik sistemli doğa tümleşik (integrative) bir sistemdir. Yani her şey,
içindeki bileşenlerine bağımlıdır.
Tümleşik Sistemlerde geçerli temel ilkeler, Feibleman (1954) tarafından ―Theory of
Integrative Levels‖ yayınında tanımlanmıştır. Hücre-beden gibi alt-sistem – üst-sistem arası
ilişkiler olarak bilinen bu ilkelerin en önemlileri şöyledir:
i-Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taĢır.
ii-Üst düzeylere doğru karmaĢıklık derecesi artar.
iii-Herhangi bir düzeyde oluĢan bir bozukluk, iliĢkili tüm diğer düzeyleri de etkiler.
iv-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
v-Herhangi bir düzeyin oluĢumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
Dinamik sistemli doğada kuvvet alanlarının dolayısıyla doğa-yasalarının nasıl oluştuğu
son çeyrek asır içinde açıklığa kavuşmuştur ( Haken 2000). Dinamik sistemler fiziği,
doğadaki tüm kuvvetlerin (dolayısıyla doğa yasalarının), varlıklar arası karşılıklı
etkileşimlerle oluştuğunu ortaya koymuştur ve ―information & self-organisaton‖ olarak
özetlemiştir.
Doğada ortaklıkların kurallarını ortaklar koyarlar.Yani ―Doğa Yasaları‖ varlıklarca
karşılıklı haberleşmelerle oluşturulurlar.
Kuantsal sitem çevreleriyle etkileşip, hep en iyi-oluşumları seçip, iyilerin gelişmesini,
kötü olanların dağılmasını sağlayan, birbirleriyle rezonansa girerek ortaklıklar kuracak yapısal
birimler oluşturan, ve bu bilgileri hep gelecek nesillere aktarma yöntemine sahip en temel
doğal yapıtaşlarıdır.
Buradaki ―bilgi = information‖ kavramı, enerjinin nerden nereye akacağını gösterir ve
varlıkların fiziksel-kimyasal yapısallaşmalarında kayıtlıdır. Yani doğada her yeni bir varlık
oluşturulduğunda, daha önce var olan her varlık, o yeni varlığın yaydığı sinyali algılayarak, o
varlıkla etkileşim içine girer.
Örn. Bir köpeğin yeni bir varlıkla karşılaştığında olanları görelim.
Doğadaki tüm oluşumlar kuantsal sistemler tarafından takip edilerek, en ekonomik
yapısallaşmaları teşvik edici şekilde davranılması temel fizik ilkeleri gereği olduğundan; bu
yeni varlığı tanımlayıcı bilgiler, köpeğin beynindeki hücrelere iletildiğinde köpeğin bedeninde
bir sürü değişim-dönüşüm yaşanmaya başlanır.
Köpek varlıkları en iyi şekilde kokusuyla ayırt ettiğinden, duyu organı hücreleri varlığı
koklayıp, yaydığı molekülü algılayıp, o molekülle rezonans içine girecek molekül sentezi

arayışlarına girer. Bunun için duyu organındaki hücrelerde bir sürü kimyasal reaksiyon
geçekleştirilir, hücrelerin yapısında bir sürü kimyasal element yer değiştirir. Rezonansa
girecek bir molekül sentezlendiğinde, beyindeki hücrelere iletilir ve hücreler arası yeni bir
sinaps bağlantısı oluşturularak, söz konusu varlığı tanımlayıcı yeni bir protein molekülü ile
ilişki içine sokulur. Yani doğadaki her yeni bir varlığın ortaya çıkışı, diğer varlıkların yapısaldokusal durumlarında da değişiklik oluşumlarına yol açarlar.
Bu işlemler sırasında hücrelerin
atomları:
Polarizasyonlarını (1),
Amplitüdlerini (2),
salınım-adımlarını (dalga-boylarını) (3)
spinlerini (4), vs.
değiştirerek rezonans işlemini
gerçekleştirecek şekilde davranırlar.
Şekil 15: Atom-altı-öğeler çevredeki enerji
durumu ve dağılımına göre, tüm özelliklerini
değiştirirler.
Algılama ve tanımlama çok değişik organlardaki hücrelerce yapıldığından, tüm bu
organlar arası bilgi alış-verişini sağlayacak şekilde sinaps-yapısallaşmalarında değişiklerdüzeltmeler yapılır.
Ve sonuçta bedenin kimyasal ve fiziksel yapısallaşmasında
bir sürü değişiklik yapılmış olunur. Bu şekilde bilgi dediğimiz
faktör, bedenlerin yapısal-dokusal durumuna işlenmiş olur.
Özetleyecek olursak: Doğada atom-altı-öğelerden başlayıp,
moleküller, hücreler, hayvanlar gibi gittikçe karmaşıklaşan
yapısallaşmalara doğru ilerleyen dinamik bir sistem vardır. Ve
tüm bu sistemler en tabandaki kuantsal-öğelerce oluşturulupyönlendirilirler.
Şekil 16: Doğa information & self- (re-)organisation sistemiyle
oluşup-gelişir.

Doğadaki kuvvet oluĢum mekanizması
Yönlendirici güç = kuvvet‘tir; çünkü varlıklar kendilerini
etkileyen kuvvetlere uyarak davranırlar.
Yönlendirici faktör = Kuvvet nasıl oluşur?
Canlılar hareket eder, rüzgar eser, su akar, ve bu şekilde doğada hareketler oluşur.
Varlıkları hareket ettiren yani bir iş veya eylem yapan faktöre kuvvet denmiştir.
Peki, bu faktör nasıl bir şeydir?
Kuvvet oluşumu, enerji-gradyanı oluşumuyla açıklanır.
Örn., bir nokta daha sıcak, diğer nokta daha soğuksa, sıcak noktadaki moleküller, soğuk
noktaya doğru akarlar.
Bu şekilde bir akıntı (sürükleyici faktör = enerji-gradyanı) ortaya çıkmış olur ve kuvvet
doğar.

Yani bir kuvvet oluşturmanın yolu, enerji-gradyanı oluşturmaktan geçiyor.
Peki, enerji-gradyanları nasıl oluşmaktadır? Doğadaki enerji gradyanları nelerdir?

GüneĢ sisteminde enerji gradyanları:
Dünyamızın güneş etrafındaki yörüngesi eliptik olduğundan, kah güneşe yaklaşır, kah
uzaklaşır; bunun sonucu dünyamız 6 ay daha sıcak,
6 ay daha soğuk olur. Dolayısıyla 6 aylık döngüler
şeklinde rüzgar veya deniz akıntılar oluşur.
Şekil 17: Dünyamızın Güneşten aldığı enerji 6
aylık döngüye sahiptir.

Dünyamızdaki enerji gradyanları:
Dünyamızın yapısı da homojen değildir,
taşküre (yaklaşık 100 km kalınlığındaki dış kısım)
katı ve soğuk, daha iç kesimleri sıcak ve akışkandır.
Akışkan ve sıcak olan bu iç kesimlerdeki
moleküller, soğuk olan kabuk kesimine doğru
akıntılar oluşturmakta ve kabukta çatlamalara yol
açarak volkanlar şeklinde yeryüzüne çıkmaktadır.
Dolayısıyla çok değişik kuvvet sistemleri
oluşturmaktadırlar.
Şekil 18: Dünyamızın iç yapısı enerji gradyanlıdır.

Cansızlar dünyasında enerji gradyanları:
Varlıkların yapısal-dokusal durumları, enerjinin nerede az,
nerede çok depolanacağı bilgilerini içeren içsel özelliklere
sahiptir. Enerji akışını farklı yönlerde farklı hızlarda
yönlendirilecek şekilde oluşan tüm yapısallaşmalara ―anizotropi‖
denir.
Şekil 19: Doğadaki maddelerin yapısı enerji gradyanlıdır.
―İzotrop olmayan‖ anlamına gelen anizotropi terimini anlamak için şunu düşünün:
Doğada her yer düz değildir, bazı yerler sarp, bazı yerler az eğimli, bazı yerler düzdür.
Böyle bir arazideki bir noktadan her dört yöne doğru birer ekibin yola çıktığını düşünün. Aynı
hızda olan bu ekiplerin 5 saat sonra ulaştıkları mesafeleri bir harita üzerine işaretleyecek
olursak, bazı yöndeki ekiplerin çok uzun, bazılarının çok kısa, bazılarının orta değerde bir
mesafe kat edebildikleri ortaya çıkar.
Gerek mineral gibi bizlere çok homojen görünen küçük yapılar, gerek galaksi gibi
devasa boyutlu yapılar, gerek dünyamız gibi orta boyutlu yapıların hepsinde böyle anizotropik
özellikler vardır ve içlerinden geçen enerjiyi, radyasyonları vs., değişik yönlerde değişik
hızlarda ileterek, kutuplaşma oluşumlarına yol açarlar. Yani enerji aktarımında, varlıkları
oluşturan atomların diziliş şekilleri ―dağ-dere‖ gibi engebeler oluştururlar. Bunun sonucu,
mineral içinde değişik yerlerde değişik oranda enerji depolanmış olur.
Varlıkların kendilerine has bir refraksiyon-indeksleri vardır.

Her madde kendine gelen fotonların (enerji paketçiklerinin) belli bir miktarını alıp,
diğer kısmını yansıtırlar.
Bu şekilde doğada enerji-dağılımı rastgele olmaktan çıkar ve belli kurallara göre
gerçekleşmiş olur ki, bu da ayrı bir enerji-gradyanı oluşturma sistemidir.

Canlılar aleminde enerji gradyanları:
Hücreler gibi küçük boyutlu sistemlere inildiğinde,
onların da enerji-gradyanı oluşturacak yapısallaşmalara
sahip olduğu görülür.
Şekil 20: Hücrelerin yapısında da enerji gradyanları
vardır.
Hücre zarlarında reseptör denilen kapılar vardır ve
bu kapılardan hücre içine girebilecek moleküller büyük
bir itina ile seçilir. Reseptörler ve onlara bağlanabilinecek ligand denilen özel moleküller
çevreden gelen sinyalleri algılayıp-değerlendirirler ve hücre-kutuplaşmasını sağlayacak
şekilde kuvvetlendirici rol oynarlar.

Atomlar aleminde enerji-gradyanları:
Satırlarda sağa doğru ilerledikçe:
ametalik özellik artar,
iyonlaşma enerjileri artar,
elektron ilgileri artar,
oksitlerin asit karakteri artar,
atomik çaplar azalır.
Şekil 21: Doğadaki tüm varlıkları
oluşturan atomlar arasında enerjigradyanları vardır.
Sütünlarda aşağı doğru gidildikçe:
metalik özellik artar,
iyonlaşma enerjileri azalır,
elektron ilgileri azalır,
oksitlerin bazik karakteri artar,
atomik çaplar artar.
Tüm bunlar birer enerji-gradyanı oluşturma özelliğidir.

Atom-altı-öğeler dünyasında enerji gradyanları:
Maddelerin en küçük yapı-taşları olan atom-altı öğeler dünyasına inildiğinde, onların
sürekli bir artı-eksi (yapıcılık-yıkıcılık) dalgalanması, yani çok
temel bir enerji-gradyanı sistemine sahip oldukları görülür.
Şekil 22: Atom-altı-öğelerinin enerji durumları da geçtikleri yol
boyunca değişirler.

Canlı = hareket eden, cansız = hareket edemeyen olarak tanımlandığında:
Atom ve atom-altı-öğelerin en canlı varlıklar oldukları görülür. Birbirlerini doğuran bir
etkileşim sistemleri vardır. Örn.: manyetik gradyanı değiştiğinde, elektrik kuvveti oluşur;
elektrik-gradyanı değiştiğinde manyetik kuvvet oluşur.
Tüm diğer kuvvet-oluşum sistemlerini başlatan ve yürüten doğal enerji (ve kuvvet)
kaynaklarıdır.
Onlar doğa ve dünyanın ―Maxwell-şeytanlarıdır‖! En temel kuvvet-oluşturucularıdır.

ġimdi Maxwell-Ģeytanı ile ne denilmek istenildiğini açıklayalım.
Fizikçiler doğal sistemde kendiliğinden bir düzen (enerji-gradyanı, bilgiye dayalı bir
yapısallaşma) oluşturulamayacağını, dolayısıyla doğada zaman içinde her şeyin dağılıpdüzensizliğe doğru gideceğini ileri sürmüşler ve hala da
sürmektedirler. Bunu da şu şekilde açıklamaktadırlar:
Şekil 23: Maxwll-şeytanlı oluşum.
İki tane oda düşünelim. Birinde sıcak hava olsun,
diğerinde soğuk hava.
Odalar arasında kapı açıldığında, sıcak hava ile
soğuk hava
birbirine karışır ve önceden oluşturulmuş olan
düzen tamamen yok olur. Bu odaların birinde
tekrar sıcak, diğerinde soğuk moleküllerin
toplanması olanaksızdır.
Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için kapıya bir
bekçi konulmalı ve bu bekçi, sıcak molekülleri
ayırt edip, onun geçişine izin vermeli, ama soğuk moleküllere izin vermemelidir. Fizikçiler
arasında böyle bir hayali ―bekçi‖ ―Maxwell‘s Demon = Maxwell şeytanı‖ olarak
adlandırılmıştır. (‗şeytan‘ değil ―melek‖ kullanılmalıydı!)
Görüldüğü üzere, doğa Maxwell-Ģeytanlarınca (meleklerince), yani en tabandaki
kuantsal sistemle, oluĢturulmakta ve yönetilmektedir!
Kuvvet enerji gradyanı oluşturularak oluştuğuna, enerji gradyanları da kuantsal öğelerin
en ekonomik yapısallaşmaları tercih edip, ekonomik olmayanları terk etmeleri şeklinde
gerçekleştiğine göre, doğadaki tüm kuvvetler kuantsal kökenli olmuş olurlar.
―Her kafadan bir ses çıkarsa, orda düzen oluşturulamaz, bu nedenle toplumlar liderlerle
yönetilmelidir‖ şeklinde bir anlayışın yaygın olmasının kökeninde, doğadaki oluşum ve
gelişimlerin, varlıkların kendi iç dinamikleriyle değil de, harici bir yapıcı-yönlendirici gücün
etkisiyle gerçekleştiği şeklinde bir düşünce sistemi yatar.
İnsanların doğa ve dünyaya bakışını etkileyen temel faktörlerden birisi de ―sahiplik‖
düşüncesidir. İnsanlar doğayı kendi malları olarak görmüşler ve onu parselleyerek
tapulamışlar ve sahiplenmişlerdir.
İnsanların bu tür bir düşünceye sahip olmalarının temel nedeni ise, doğadaki kuvvetoluşturucu, yönlendirici ve yapıcı gücü varlıkların dışında kabul etmeleri olgusudur.
Bu temel yaklaşımlar günümüzde hala, hem fizikçi-kimyager-biyolog gibi bilim
mensupları arasında, hem sosyal yaşamda tam manasıyla etkili ve yaygındır.
İki temel konuda bilgi sahibi olunması gerekir:
1- Doğadaki varlıkları oluşturucu kuvvet sistemi nasıldır?
2- Hayat nedir? Zaman nedir, yaşamın anlamı nedir? Niçin yaşıyoruz?

Önce doğayı oluşturan, bizleri etkileyip-yönlendiren kuvvet sisteminin nasıl oluştuğunu
gösterelim.

Doğa canlı, yaĢayan bir sistemdir.
Yukarıda canlı-cansız ayrımı en basit şekliyle ―hareket edebilen ve edemeyen‖ olarak
tarif edilmiş, ve bu tarife göre sınıflama yapıldığında, doğadaki en canlı varlıkların atom-altıöğeler olmaları gerektiği vurgulanmıştı.
Bedenimizdeki her hücrede her saniye 100.000 reaksiyon olduğu hesaplanmaktadır. Bu
reaksiyonlarda atomlar ve moleküller arasında çok yoğun bir hareketlilik olduğu görülür.
Atom-fiziği deneyleri de zaten atom-çekirdeği içinde saniyede zilyonlarca defa proton-nötron
arası etkileşimler olduğunu göstermektedir. Yani tüm varlıkların içlerinde birer kazan
kaynamaktadır.
Bizler bir taş parçasına baktığımızda onu ―hareketsiz‖ görürüz ve bu nedenle de cansız
olarak tanımlarız. Ancak o taşın içindeki atomlar-moleküller sürekli bir vibrasyon
halindedirler ve doğadaki tüm diğer varlıklarla etkileşim içindedirler. Cansız dediğimiz
maddelerin çevreleriyle olan bu etkileşimlerini şu örneklerden anlayabiliriz:
Dünyanın herhangi bir yerinde bir volkan patlaması olsun ve çok yüksek bir volkanik
dağ oluşmuş olsun. Bir odada ince bir ipe asılı bir taş parçası, o volkanın ne kadar uzaklıkta
ve ne kadar bir kütleye sahip olduğunu en hassas şekilde algılar ve ona göre yönünü değiştirir.
Bir güneş patlamasıyla dünyamızın atmosferine önemli bir oranda radyasyon girdiğini
varsayalım. Bir odadaki bir pusula iğnesi bunu algılar, ve anında yönlenmesinde değişiklik
yapar.
Yani cansız dediğimiz mineral, taş, vs. gibi varlıklar doğada kendi-kendilerine hareket
etmiyorlar, ama onların içlerinde hareket eden canlı-öğeler var. Peki, yaşayan-canlı bir doğal
sistemde, mineral veya kayaç gibi varlıklar neden hareketsizler?
Cansızlar aleminin en yaygın temsilcisi olan minerallere bakıldığında, iki farklı noktada
çok önemli özelliklere sahip oldukları görülür.
i-Birinci özellikleri, anizotropik olmalarıdır; yani içlerinden geçen enerjinin belli
yönlerde hızlı, belli yönlerde yavaş iletirler. Bu özellikleri enerjinin nerden nereye akması
gerektiği konusunda mineralleri rehber yapar. Yani mineraller trafik işareti görevi yaparlar.
Trafik işaretlerinin sabit durmaları gerekir, bu nedenle mineral gibi öğeler (taş, toprak)
oluştukları noktada dururlar. Enerji ise bu işaretlere uyarak ilerler ve belli yönlerde daha hızlı
ilerleyerek enerji-gradyanı oluşturup, akıntı veya döngü sistemleri oluşturur.
ii-Atomlardan (kuantsal sistemden) moleküller sistemine geçildiğinde, sıcaklık – basınç
gibi yeni değer-yargıları (yani yeni kuvvet türleri) ortaya çıkar. Moleküller bu basınç ve
sıcaklık sistemleriyle kontrol edilirler ve yönlenirler. (Halbuki atom-altı öğelerde bu değeryargıları mevcut değildir).
Moleküller alemindeki bu kuvvet türleriyle, atom-altı-öğeler alemindeki spinpolarizasyon-elektromanyetik etkileşimler gibi temel kuvvetler arasında aktarım veya bağlantı
oluşturacak yapısallaşmalara gerek vardır. Aksi takdirde moleküller alemi muhtaç oldukları
kuantsal enerjiyi temin edemezler. İşte mineraller bu tür görevleri yerine getiren ve bizlere
hareketsiz gibi görünen sabit yapısallaşmalardır.
Örn. kuvars piezo-elektrisite özelliği gösterir. Yani minerale basınç uygulandığında
mineralin uçlarında elektrik gerilimi (akımı) oluşur.
Örn. turmalin veya pirit piroelektrizite özelliği gösterir; yani ısıtılınca, mineral uçlarında
elektrik gerilimi oluşur.
Doğal sistemin canlılığında zaman faktörü

Hayatın ne olduğu, neden doğum-ölüm döngüsü üzerine
oturtulduğu, zamanın ne olduğu gibi temel konularda bilgileri
olmayan insanların da, doğal sisteme uygun bir toplumsal
hayat modeli oluşturmaları olası değildir.
Şimdi bu konuya bakalım.
Hayatı anlamak için zamanı anlamak gerekir, çünkü
hayat = ömür; ömür de zamanın bir dilimdir.
Şekil 24: Zaman varlıkların kimyasal bileşimlerinin
değişmesiyle oluşan bir değişim-dönüşüm göstergesidir.
Doğadaki her şey 92 kimyasal elementten oluşur.
5 milyar yıl önceleri bu elementler sadece inorganik moleküller şeklinde birleşmişlerdi.
(A)
3 milyar yıl önceleri bakteri denilen canlıları oluşturan bileşimler de öncekilere eklendi
ve böylelikle önceki zamanlara ait inorganik moleküller azaldı-değişti. (B)
500 milyon yıl önceleri denizel canlıları oluşturan bileşimler de öncekilere eklendi ve
önceki zamanlardaki organik ve inorganik molekül bileşimleri azaldı-değişti. (C)
200 milyon yıl önceleri dinozorları oluşturan bileşimler de öncekilere eklendi ve önceki
zamanlardaki organik ve inorganik molekül bileşimleri tekrar değişti. (D).
Tüm bu olaylar birer doğum-ölüm döngüsü olarak görülebilirler.

Sonuç:
Madde bileşimlerinde gerçekleşen değişim-dönüşümler ardalanması (doğum-ölüm
döngüleri) ―zamanı‖ oluşturmaktadır. Maddeler ise, sürekli daha az enerji kullanılmasına
yönelik yeni kombinasyon oluşumları şeklinde değişmektedirler.
70-80 yıl önceki arabaların 100km‘de 20 lt benzin yakarken, günümüz arabalarının 3-4 lt
yakması örneğindeki gibi, ―yeni bilgi‖ oluşumları ile daha
az enerji kullanılması sağlanmaktadır.
Varlıklar bilgilere göre sürekli yeniden re-organize
edilerek, tavuk-yumurta ilişkileri çerçevesinde yeniden
düzenlenip, yeniden oluşturulurlar. Yani zaman dediğimiz
olgu, gelişen bilgiye göre maddelerin tekrar reorganizasyonu sonucu oluşmaktadır.
Yani doğum-ölüm döngüleri sonucu oluşan madde
bileşimleri re-organizasyonu zamanı oluşturmaktadır..
Zaman = Enerji  Bilgi  Madde etkileşimleri
sonucu oluşan değişim-dönüşümlerdir, reorganizasyonlardır, tavuk-yumurta döngüleridir. Ve
reorganizasyonlar bilgi edinilerek oluşturulmaktadırlar.
Şekil 25: Enerji-Bilgi-Bileşim arası ilişkilere göre gelişen
zaman olgusu.
Bilgi faktörü
Ateş-yakması bilinmeden, maden elde edilemez.
Maden olmadan, motorlu aygıtlar üretilemez.
Motorlu aygıt olmadan elektrikli aletler yapılamaz.
Bu nedenle tüm oluşumlar, birbirleriyle karşılıklı bir bağımlılık ve bilgi alış-verişi, yani
―heterarşik‖ bir bağ içindedirler.

Her yeni oluşturulan eşya veya bilgi, onu takip eden bir başka şeyin oluşum koşullarını
hazırlar
Aynı türde heterarşik ilişkiler doğadaki tüm oluşumlarda görülür.
1- Atomlar olmadan, moleküller oluşturulamaz, moleküller oluşturulmadan, hücreler;
hücreler oluşturulmadan bitkiler ve hayvanlar oluşturulamaz.
2- Bu nedenle ―bilgi‖ dediğimiz enerjinin nerden nereye aktarılması verilerini
yönlendiren olgu, zaman içinde sürekli geliştirilmek
zorundadır.
3- Bilgi olgusu varlıkların kimyasal
bileşimlerine ve fiziksel dokularına kayıt edilerek
depolanıp-saklanır ve gelecek nesillere aktarılır.
4- Bu şekilde eksponansiyel (üssel) gelişim
içinde olan bir ―bilgi‖ sistemi ortaya çıkar.
Bilgi oluşumundaki üssellik evrensel ölçekte de
mevcuttur. Chaisson‘un ―Energy Rate Density =
Enerji Akış Yoğunluğu‖ hesaplamaları, evrensel
düzeyde bilginin üssel geliştiğini ortaya koymaktadır.
Şekil 26: Chaisson-diyagramı.
―Bilgi‖ faktörünün üssel (eksponansiyel) şekilde gelişmiş olması, bilgi‘nin varlıkların
en temel yapıtaşlarından kökenleniyor olmasını zorunlu kılar.
Çünkü: Eksponansiyel fonksiyonların türevleri hep
eksponansiyel olarak kalırlar; bu matematiğin bir ilkesidir.
Şimdi varlıkların en temel yapıtaşları olan kuantsal sistemin
(atom-altı-öğelerin) bilgi ve bilinç sahibi mi olduklarına bakalım.
Şekil 27: Varlıkların durumları, onlarla etkileşen kuantsal
öğeler vasıtasıyla tesbit edilir.
Fotonlar geçtikleri yerler hakkında bilgi toplayarak ilerler.
Fotonlardan yararlanarak kemiği kırılmış bir ayağın, neresinin kırıldığını
gözlemleyebiliyoruz. Yani bizler fotonlarla görürüz, fotonlarla işitiriz, fotonlarla çevremizle
haberleşiriz, vs.
Fotonlar dalga-boyu dediğimiz yap-yık adımlarıyla geçtikleri güzergahtaki tüm
atomlarla etkileşiyorlar. Onlardan gelen foton-sinyalleriyle, kendi sinyallerini karşılıklı
değerlendiriyorlar. Birbirleriyle uyumlu olduklarında, şiddetlerini artırıyorlar; birbirleriyle
uyumsuz olduklarında şiddetlerini azaltıyorlar.
Canlı veya cansız tüm varlıklar kuantsal öğelerle haberleşirler. Bizler günümüzde cep
telefonlarıyla sesli veya görüntülü bir sürü karmaşık bilgiyi, binlerce km uzaklıktaki bir
tanıdığımıza anında iletiyoruz. Bir resimde milyonlarca ufak ayrıntı var. Böylesine karmaşık
bir bilgi yumağını fotonlar bir yerden bir başka yere aynen iletebiliyorlar.
Biz insanlar da kendi aramızda haberleşiyoruz. Ama evimizin bir odasındaki bir eşyanın
yerini bile karşımızdakine anlatabilmekten aciz kalıyoruz.
Öyleyse, bir insan mı daha bilgili ve becerikli, yoksa fotonlar mı?
Peki biz insanlar mı daha çok bilgi tanımlayıp-aktarabiliyoruz, yoksa atom-altı öğeler
mi?
►Çevrelerini sürekli kontrol edip, hep en ekonomik yere göç eden;
► Geçtikleri yerlerdeki varlıklarla etkileşip, onlar hakkında bilgi toplayan;

►Çevrelerindeki milyonlarca varlığın enerji-potansiyellerini algılayıp, olasılık
hesaplamaları yapabilen ve en olası olanı seçebilen;
►Kendileriyle ilgilenen biri ―var mı- yok mu?‖ sorusunu hep dikkate alıp, ona göre
davranan varlıklar cansız birer öğe olarak düşünülebilir mi?
En tabandaki kuantsal öğelerin bilgili ve bilinçli davranmaları şeklinde başlayan daha
ekonomik sistem oluşturma yarışları, milyarlarca yıldır sürmektedir.
Bu şekilde sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir doğal sistem ortaya
çıkmaktadır.
Dinamik sistemler "information & self-organisation" ilkelerine göre işlev görürler.
Dinamik sistemlerde "information" kavramı, enerjinin nerden nereye akması gerektiği
verilerinden oluşur.
Enerjinin nerden nereye akacağı gerek kimyasal bileşimle,
gerekse fiziksel dokuyla belirlenir.
Dolayısıyla ―bilgi‖ yapıya aktarılmış olur, yapıyla özdeştir.

Dinamik sistemlerin iĢleyiĢ kuralları
Şimdi kuantsal öğelerle başlayan dinamik doğal sistemin işleyiş
mekanizmasının, yani kuantsal öğelerin kendilerine has yasalarının
nasıl düzenlenmiş olduğunu görelim.
Şekil 28: Dinamik sistemler fiziğinin temellerini atan H.Haken’in kitabı.
Doğadaki kural oluşturma yöntemi. (Haken 2000‘den):
Doğada atom-altı-öğelerden başlayan ve atom-molekül-hücre-beden-toplum gibi gittikçe
gelişmiş üst-sistem yapısallaşmalara doğru bir gidişat vardır. Tüm bu üst-sitemleri
oluşturanlar hep bir seviye daha altta bulunan öğelerdir ve bu alt-sistem öğeleri hep daha rahat
bir duruma ulaşmak için üst-sistemler içinde bir
araya gelmeye çalışırlar.
Birlikte-ortaklık-yaparak yaşamada
uygulanacak kuralların şunlar olduğu dinamiksistemler fizikçilerince saptanmıştır:
Şekil 29: Doğada ortaklıkların kurallarını
ortaklar koyarlar.Yani “Doğa Yasaları”
varlıklarca karşılıklı haberleşmelerle
oluşturulurlar.
Doğada bir kuvvet oluşturan, bir şey
yapan, varlıkların içsel dinamikleridir.
Ortaklık sistemi oluşumları taa atom-altı-öğelerden başlar. Atomlar onların süperortaklıklarıdır; moleküller atomların süper-ortaklıklarıdır; hücreler moleküllerin, bedenler de
hücrelerin süper-ortaklıklarıdır.
Ortaklığın kurallarının güvence altına alınmasını sağlamak için de önlemler alınmıştır.
Bunların en önemli 3 tanesi:
1- Simetri Kırılması (Symmetry breaking)
2- Sabitleştirme (Solidification)
3- Bağlama (veyahut Köleleştirme) (Slaving principle)
Bu üç faktörün yerine, ilk hecelerinden oluşturulan SimKırKölSab (veyahut
SimKırBağSab) kısaltılması kullanılacaktır.
Simetri kırılması:

Ortaklık içine girmek isteyen bileşenler, alt-düzeydeki özelliklerini bırakıp, üstdüzeydeki ortaklığın kurallarına uyacak şekilde değişime uğrarlar.
Örn. suyu (H2O) oluşturan öğelerden hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır; birleştiklerinde
oluşturdukları su ise söndürücüdür. Su oluşturmak için her iki atomda da simetri kırılması
olmuş ve bireysel davranışlar sona ermiştir.
Bağlama (KöleleĢme) prensibi (slaving principle):
Dinamik sistemlerde öğeleri, içine girecekleri ortaklığın kurallarına
uyulmaya zorlayan faktör.
Şekil 30: “Slaving principle” ortaklara vurulan bir kelepçe işlevi görür.
SabitleĢtirme (Solidification):
Ortaklığa giren varlıkların yapısallaşmalarında
sabitleştirmeler yapılarak, ortak davranış güvence altına
alınır.
Şekil 31: Bir minerali oluşturacak atomlar, çok kesin
kurallara uyacak şekilde bir araya gelirler.
Bu kuralların uygulanması,
Alt-sistemde kullanılan belli kimyasal reaksiyonların engellenmesi
Yeni molekül oluşumlarıyla yeni enerji-gradyanı türleri oluşturulması şekillerinde
gerçekleşmektedirler
Tüm bu olaylar, hücrelerin genetik bilgi depolarında kayıt altına alınıp, birbirlerini
etkileyen-tetikleyen-engelleyen- reaksiyonlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
SimKırBağSab üçlü faktörü, ortamdaki madde oranına göre ayarlanır.
Simetri-Kırılması +Bağlama+Sabitleştirme‖ = ―SimKırBağSab‖ üçlü faktörü doğadaki
oluşum ve gelişimlerin temelinde yatan ana faktördür.
Dinamik sistemler fiziğinin bu SimKırBağSab üçlüsü,
Ne ekersen onu biçersin ve
Ağaç yaşken eğilir
özdeyişleri şeklinde atasözlerimizde de yerini bulmuştur.

Varlıklar içlerindeki öğelerce yönlendirilirler.
Her varlık enerjisini içindeki öğeleri vasıtasıyla sağlar
Biz güç ve kuvvetimizi yediğimiz besinlerden alırız, ancak o besinleri yakıp bizim el
veya ayaklarımızda kullandığımız enerji türlerine dönüştürenler, içimizdeki hücrelerdir
Tüm hücreler aminoasit denilen moleküllere bağımlıdırlar, onlar olmadan hiçbir iş
yapamazlar.
Aminoasitler, CO2, H2O, NH3, gibi daha basit moleküllere bağımlıdırlar, onlar olmadan
oluşamazlar, oluşturulamazlar!
Sözün kısası: Hücreler dâhil tüm varlıklar enerjilerini içlerindeki bileşenlerinden (atom
ve moleküllerden) alırlar, dolayısıyla onlara bağımlıdırlar.
Atomlar ve moleküller enerjilerini içlerindeki atom-altı-öğelerden alırlar, vs..
Ve en temelde ise kuantum dediğimiz en temel enerji öğeleri bulunurlar ve doğadaki
tüm varlıkların enerji kaynağını oluştururlar.

Tüm bu tabana dayalı sistemler, information & self-organisation olarak özetlenen
dinamik sistemler fiziği ilkelerine göre oluşurlar ve hepsi bir alt seviyedeki ―bilgilere‖ ek yeni
bilgiler oluşturarak, daha ekonomik yeni üst-sistemler oluşturma yarışı içindedirler.
Her varlık, doğada gerçekleşen değişim-dönüşümleri algılayıp, bunlara uyumlu hale
gelebilmek için değişik taktikler uygulamaktadır.
İnsanları oluşturan hücreler ise yorumlama yeteneğini artırma
taktiğine ağırlık vermişlerdir.
Şekil 32: İnsan beyni, bilgi oluşturmaya verilen önemi vurgulayan
en güzel örnektir.
►duyu organlarına ayrılan bölge kahverengi ile,
► hareket organlarına tahsis edilenler mavi renkte,
► yorumlamaya tahsis edilen bölge ise beyaz renkte
gösterilmiştir.
Bölge büyüklüğü hücre sayısını, hücre sayısı ise, o konudaki yeteneği artırır.
Bir kedi insandan fazla zıplar, insandan iyi görür, insandan iyi koku alır, çünkü beyninde
hareket, koku, işitme, görme gibi organlara tahsis edilen beyin hücreleri sayısı çok fazladır.
Ama kedi, insanlar kadar hayal üretemez, çünkü yorumlamaya tahsis edilen beyin
bölgesi çok küçüktür, dolayısıyla hücre sayısı azdır.
İnsanı oluşturan hücreler ise, yorumlama konusuna o kadar önem vermişlerdir ki, bunun
sonucu koklama, zıplama, görme, vs gibi yetenekleri körelmiştir. Ama buna karşın
yorumlama, senaryolar üretme yeteneği son derece gelişmiştir. Bu nedenle bir-iki ufak
veriden giderek binlerce farklı senaryo üretebilirler.
Ancak: Biz insanların temel görevi sorunlarımızı çözecek fikirler üretmektir. Ürettiğimiz
fikirler sorunlarımızın çözümüne yaramıyorsa, o zaman hiçbir değerleri yok demektir.
Biz gelmekte olan bir felaketi (depremi, ani bir fırtınayı, vs) algılayıp canımızı
kurtaramazken, diğer canlılar bu konuda daha başarılıdırlar.
Peki kim daha bilgili ve bilinçli? İşe yaramayan binlerce senaryo üreten bir beyin mi,
yoksa az hayal, ama çok gerçekçi hesaplama yapabilen diğer canlılar mı?
Hücreler, oluşturdukları bedenlerin çevreye uyumlu olması için ellerinden geleni
yaparlar
Bir midye, azgın dalgaların egemen olduğu kayalıklar üzerine yapışacak ve o azgın
dalgalara dayanabilecek bir kavkı yapar ve o ortamda yaşamayı başarır.
Penguen hücreleri, dondurucu
soğukların egemen olduğu ortamlarda, o
buzlu koşullara uyum sağlayacak bir
beden oluştururlar ve orada yaşarlar.
Bir örümcek çelikten daha sert ve
dayanıklı, aynı zamanda yapışkan ve
elastik ince iplikçiklerden oluşan bir ağ
yaparak, avlarını yakalamayı başarır ve
yaşamını sürdürür.
Şekil 33: Ne ekersen onu biçersin.
Böcek dediğimiz arılar + karıncalar sağlam toplumsal sistemler oluşturmuşlarken:
Biz insanlar neden doğaya uyumlu ve huzurlu bir toplumsal sistem oluşturamıyoruz?
Neyi yanlış yapıyoruz?

Biçtiğini beğenmiyorsan ektiğine bakacaksın. Bir ülkede insanların iyi veya kötü olması,
sistem gereği, devleti yönetenlerin ne ektiklerine bağlıdır. Çünkü, ―Ağaç yaşken eğilmektedir
ve ne ekilirse o biçilmektedir‖
Neyin ekileceğine ise devleti yönetenler karar verdiğine göre, bir insanın toplumsal
sisteme zarar vermesinin suçu yöneticilere aittir; çünkü yöneticiler bireyi toplumsal sisteme
sahip çıkacak şekilde eğitememişlerdir.
Ne ekildiğine bakıldığında, ―her kafadan bir ses çıkmamalı‖ şeklinde bir görüşün
egemen olduğu görülür.
Burada yapılan yanlışlık, şudur: Her kafadan bir ses çıkmalı, ancak çıkacak sesler
birbirlerini yok edici değil, birbirlerini tamamlayıcı olmalı.
Şekil 34: Varlıkların yaydıkları sinyaller bir-birlerini tamamlayıcı
olmalıdır.
Bireylerin ortak bir üst-sistem içinde birleşebilmelerin ön
koşulu, yaydıkları sinyallerin birbirleriyle uyumlu olması
zorunluluğudur.
Bu iki koşulun önemini hücrelerimizin davranışından anlıyoruz.
Hücrelerin bir beden yaparken birbirleriyle konuşup-anlaştıkları son çeyrek asırda ortaya
konmuştur. (Popp 2002, Ho & Popp 1991). Hücrelerin
anlaşıp-uzlaşmakta kullandıkları sinyaller (biyofoton)
incelendiğinde, bunların ―coherent wave‖ denilen çok uyumlu
ve çok güçlü sinyallerden oluştukları saptanmıştır. Yani her
bir hücre yapacağı işlemin diğer yapılanları tamamlayacak
şekilde olmasına çalışmaktadır.
Şekil 35: Varlıklar arasında gerçekleşen sinyal alış-verişleri
bir-birleriyle uyumlu iseler, sonuçta büyük kuvvetler ortaya
çıkar, uyumsuz iseler kuvvet oluşumu azalır.
Bireylerin yaydıkları sinyaller birbirleriyle uyumlu iseler
- (aynı frekans, aynı polarizasyon) - etkileri üst üste çakışır ve
çok güçlü bir sinyal ortaya çıkar, laser ışınlarında olduğu gibi.
Tersi durumda, sinyaller birbirleriyle uyumsuz iseler,
birbirlerinin güçlerini azaltırlar ve ortada güç denilen bir şey oluşmaz veya çok etkisiz olur.
Hücrelerin beden denilen ortaklık sisteminin oluşturulmasında ―coherent = uyumlu‖
sinyalleşme sistemi kullanmalarının nedeni budur.

Peki insanlar neden birbirlerinin yaptıklarını tamamlayacak şekilde
çabalamıyorlar?
Ortaklaşa bir şey yapabilmenin olmazsa-olmaz koşulu, yapılan işlemlerin birbirleriyle
uyumlu olması, bir bireyin yaptığı işlemin diğer bireyin yaptığı bir işlemin etkisini yok
etmemesidir.
Canlıların bir karar alırken nelerden etkilendiklerini, neleri dikkate aldıklarını araştırmak
amacıyla yaptıkları bir araştırmada, Brunton ve diğ. (2013) çok ilginç bir sonuçla karşılaşırlar:
Gerek insanların, gerek farelerin, çevrelerindeki gürültü-parazit vs. olarak
adlandırdığımız İngilizcede ―noise‖ olarak adlandırılan bir faktörden etkilenerek bir karara
vardıkları ortaya çıkmıştır.
―Noise‖ denilen çevresel sinyaller, ortamdaki tüm varlıkların yaydıkları sinyallerin
bileşkesidir.

Beyinlerimizdeki hücreler doğru karar verebilmek için, tüm varlıkların yaydıkları
sinyalleri dikkate almaktadırlar.
Dolayısıyla toplumsal kararların alınmasında da tüm insanların seslerini duyurmaları ve
yöneticilerin de bu sesleri dikkate almaları şart ve gereklidir!
Doğadaki her varlık şeklini-yapısını, ortamdaki enerji düzeyine göre ayarlar. Ortamdaki
enerji düzeyinin skalasını ise ―noise‖ dediğimiz sinyaller çorbası oluşturur. Bu nedenle
―noise‖ yapısallaşma oluşumunda en önemli veri kaynağı olmuş olur. Noise = etherdir.
Bu nedenle ―noise‖ denilen çevresel gürültü +parazit sistemi varlıkların çevrelerini
algılamalarında ve değerlendirmelerinde çok önemlidir.
Dinamik sistemlerde üst-sistem içinde geçerli olacak ―order parameter =düzen-ölçütü‖
denilen ve toplumsal sistemlerde ―ANAYASA‖ olarak tanımlanan kuralların
oluşturulmasında, her bireyin (ortaklığa katılacak her varlığın) görüşünü bildirmesi
zorunluluğu vardır. Her kafadan bir ses çıkması, bu açıdan çok çok önemlidir ve ‗olmazsaolmaz‘ niteliğindedir.
Her şey, güç ve kuvvetin nerden kaynaklandığının bilinmesine bağlıdır. Statik sistemde
güç ve kuvvetin tepedeki birilerinde olması gerektiğine inanılır. O durumda tepedekiler sizi
istedikleri gibi yoğururlar.
Dinamik sistemde güç ve kuvvet varlıkların iç-bileşenlerindedir; yani 1080 gibi bir
sayıda atom-altı-öğeye dağıtılmış durumdadır. Onlar karşılıklı anlaşıp-uzlaşmalarla birleşerek
güç-kuvvet ortaklıkları (atom-molekül-hücrevs.) yaparak doğayı oluştururlar. Onlar
doğanın sahipleridir.
Şekil 36: Bir sistemin sahipliğini tüm
bileşenlere dağıtırsanız, sistem içinde denge
oluşur. Sahipliği bir kişiye bağlarsanız,
sistemde denge oluşturulamaz.
Her şey ―sahiplik‖ konusuna bağlı. Doğa ve dünyanın sahipliğini tepedeki bir ―efendi‖ye
bağlarsanız, toplumunuzun da efendilerce sahiplenilip, yönetilmesini kabullenmiş olursunuz.
(A)
Doğa ve dünyamızın sahipliğini en tabandaki kuantsal sisteme bağlarsanız, toplumunuzu
siz sahiplenmeye başlarsınız (B).
Bizler, tepedeki yöneticilerin asırlardır ektiklerinin ürünleriyiz. Birbirlerimizle anlaşıpuzlaşamıyorsak, bunun tek sorumlusu tepedekilerin asırlar boyunca ektiklerinin hatalı
olmasıdır. Onlar bizlerin pasif olmamızı, tepedekilerin emirlerine-kurallarına uyacak şekilde
davranmamızı istediler. Doğada her varlık aktif olmak zorunda olduğundan, tepedekilerin
yanlış doğal sistem anlayışı bizleri pasifliğe sürüklemiş, biz insanları kötürümleştirmiştir.
Özetleyecek olursak, fizikçiler, maddenin en
küçük yapı taşları olan atom-altı-paçacıkları
cansızdırlar, ölüdürler‖ şeklindeki düşüncelerle
insanlığı asırlardır yanıltmaktadırlar.
Doğa ve dünya kendi kendini düzenleyen ve
örgütleyen yaşayan, canlı bir sistemdir. Bu
örgütlenme bilgi oluşturularak ve karşılıklı olarak
ortak bilgi-tabanında anlaşılıp-uzlaşılarak
yapılmaktadır.
Şekil 37: Doğa dinamik sistemlidir ve
“enformasyon & re-organizasyon” prensibinde
işler.

Dolayısıyla toplumsal sistemde insanlar bizzat aktif olmak ve kaderlerinin
belirlenmesinde söz sahibi olmak zorundadırlar.

Doğal sistemden çıkartılacak bir ders:
Bir odanın tavanına ince-uzun bir iplik bağlayıp, ipin alt ucuna tabana
değecek derecede bir çekül bağladınız. Bu sistemin çevredeki hava
cereyanlarından etkilenmemesi ve çekülün hep graviteye uygun olarak yermerkezine doğru yönlenmesini kolaylaştırmak için camdan bir korumaya
aldınız. Çekülün sivri ucunun gösterdiği noktayı bir kalemle hassas şekilde
işaretlediniz
Şekil 38: Bir çekül, çevresindeki tüm kütle değişimlerini algılayacak
şekilde davranır.
Birkaç gün sonra çok yakınınızda büyük bir volkan patladı ve çok yüksek bir dağ oluştu.
Şimdi çekülünüzün sivri ucunu altındaki zemin üzerinde tekrar işaretleyecek olursanız,
çekülün yeni oluşan dağ yönünde bir sapmaya uğradığını görürsünüz.

Sonuç:
Doğadaki dinamik sistemde her varlık, kendi varlığını, kendine has bir sinyal yayarak
çevresine bildiriyor, diğer varlıklar da, çevrelerindeki tüm sinyalleri (noise = gürültü)
algılayıp değerlendirerek bir karar alıyorlar ve davranışlarını ona göre belirliyorlar. Her şey
varlıkların çevrelerini algılamaları ve çevredeki değişim-dönüşümlere tepki vermelerine, yani
bilgi oluşturmalarına göre gelişiyor.
Beyinlerimizdeki hücreler de aynı yöntemi uygularlar. Biz insanların da aynı yöntemi
uygulaması, alacağımız kararların ―doğru‖ olması için gereklidir. Bu nedenle de çevremizdeki
insanların görüşlerini dile getirip, çevresindekilere duyurması, alacağımız kararların doğru
olması açısından şart ve gereklidir.
Devlet işlerini yürütmek üzere seçilenler, halkın pasif davranışlı olmasını, verilen emir
ve yönlendirmelere uygun davranmalarını beklerler.
Ama yukarıda açıklandığı üzere, doğada otoriter bir sistem geçerli olmadığından, TBÖ
başlığı altında sıralanan sorunlar kaçınılmaz olurlar ve bireyler ister istemez ayaklanırlar.
Gezi-parkı gibi olaylar patlak verir.
Ne yöneticiler, ne de başkaldırıda bulunan halk doğal sistem işleyişini bilmediklerinden,
karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya, birbirleriyle çatışmaya başlarlar.
Halkın direnişi özde haklıdır, ama haklılıklarını doğal sistem ilkelerine göre
savunmayıp, karşılıklı güç-gösterilerine dönüştürünce şu durum ortaya çıkar:
►1- Ya, bozuk sistem gereği, güç-ve kuvvet tepedekilerde olduğundan mücadeleyi
genellikle tepedekiler kazanır ve sistem aynı şekilde devam eder.
►1- Ya da, eylemciler yeterli destek bulurlarsa tepedekileri pes etmeyi başarırlar; bu
defa tepeye yeni bir lider gelir. Ama yeni gelen lider de DOM-sisteminden habersiz
olduğundan, (TBÖ) tepeye-bağımlı-örgütlenme-hastalıkları devam eder; ve bu kısır döngü de
hep böyle sürer gider.
İşte üzerinde durup, düşünmemiz gereken nokta budur.
Hücrelerimiz bizi bu doğa ve dünya koşullarına uyum sağlamamız için böylesine
yorumlayıcı bir beyinle donatmışlardır.
Dolayısıyla bizlerin oluşturacağı senaryolar, yaşadığımız doğa ve dünya koşullarına
nasıl iyi uyum sağlayıp, nasıl daha rahat bir düzen oluşturmamıza yönelik olmak zorundadır.

Toplumsal sorunlarımız başımızdan aşmışken,
Dünyamızdaki ekolojik sistem çökme noktasına gelmişken,
Karadelikler, big-bang‘lar, öteki-dünyalar gibi hayali senaryolarla uğraşmak abesle
iştigaldir; çünkü hücrelerimiz bizim yorumlama yeteneğimizi, bu dünyaya uyum sağlamak, bu
çevre koşullarını algılayıp, uygun senaryolar üretmek için oluşturmuşlardır!
Başka dünya hayalleri kurmak için değil!
Biz insanların temel görevi sorunlarımızı çözecek fikirler üretmektir. Ürettiğimiz fikirler
sorunlarımızın çözümüne yaramıyorsa, o zaman hiçbir değerleri yok demektir.
Hayat sistemimizin kurgusunu oluşturmak, kralların, liderlerin elinde ve yetkisinde
değil, sizlerin elinde ve yetkisindedir.
Temel hayat görüşlerinde tabana dayalı olma, her şeyin sahipliğini ve sorumluluğunu
tabandakilere yayma gibi bir düşüncenin olmadığı sistemlerin, toplumsal sorunları çözecek
bir formül bulmaları olasılığı da elbette yoktur.
Bu nedenle ne sağcı, ne de solcu partilerin toplumsal sorunlarımızı ortadan kaldıracak ve
doğal sisteme tamamen uyumlu bir toplum yapısı ve örgütlenmesi oluşturmaları asla mümkün
değildir.
DOM-sisteminin insanlığa sunacağı en önemli katkı şu olacaktır: Kralların-liderlerin
bakış açılarına göre yetiştirilmiş insanlar, toplumun (devletin) sahibinin kendisi ve diğer
vatandaşlar olduğundan habersiz olarak hayata baktığından, yaptığı işlere hile katarlar;
ürünler (ve işlemler) insan ve çevre sağlığına zararlı olarak piyasaya çıkar.
Herkes birbirine (ve çevreye) zarar verecek bir yaşam içine girer. Kanserojen
maddelerden, stresten, sinirden mahvoluruz, dünyamız cehenneme dönüşür.
DOM-sistemi bilgileriyle yetişen bir insanlık, tüm bu gibi geleneksel hastalıklardan
arınmış olarak yaşama bakacağından, dünyamız yaşanılacak ideal bir ortama dönüşür!
Geleneksel yönetimler statik sistemli doğa görüşüne uygun tepeye bağımlı bir düzen
oluşturmuşlar ve para dediğimiz toplumsal güç kaynağını tepedekilerin idaresine
bırakmışlardır.
Bir toplumda iş yapan, üreten kesim, çoğunluk olan halktır. Devlet, halktan aldığı
vergilerle kasasını doldurur. Lider adına para bastırılır ve bu parayla devlet işleri yürütülür.
Devlet işlerinin yürütülmesinde bürokrasi çarkı kullanılır. Bürokrasi çarkındakiler (polisasker-memur) paralarını tepedeki liderlik sisteminden aldıklarından, halkı değil, paralarını
ödeyen tepedekileri koruyacak şekilde davranırlar, zaten tüm yasa ve yönetmelikler de devlet
yönetimini koruyacak şekilde çıkarılmışlardır ve bürokrasi çarkı güya yasalara uygun
davranmaktadır! Yasaları yapanlar da, parayı basanlar ve güç-kuvveti elinde bulunduranlar
da, hep tepedekilerdir.
Teknolojik gelişimler nedeniyle devletler arası sınırlar kaybolmaya başlayınca, ticaret dolayısıyla para etkisi- uluslar arası düzeye çıkmıştır. Bunun sonucu da, büyük sermaye
sahipleri dünyayı yönetecek güce kavuşmuşlardır.
İşleri yürüten, enerji (güç-kuvvet) toplayıp biriktiren tabandaki halktır, ama toplumsal
hayatın enerji kaynağını –parayı- elinde tutan ve yönlendiren tepedeki liderlik sultası veyahut
finans kuruluşlardır. Ve böyle bir sistem doğada yoktur ve sadece insanlara mahsustur!
Doğadaki tüm güç ve enerjilerin kaynağı en tabandaki kuantsal sistemdedir. Ve bu
uyumsuzluk tüm TBÖ hastalıklarının nedenini oluşturmaktadır.
DOM- sistemi:
► Enerjinin kuantsal kökenli olduğuna ve Tüm kuvvetlerin (tüm doğa yasalarının) bu
kuantsal doğal enerji bankasından yararlanabilmek için karşılıklı etkileşimlerle ortaklıklar
kurularak oluşturulduğuna;
► Dolayısıyla doğal sistemde tepeye (liderliğe) bağımlı sistemler değil, tabana dayalı
sistemlerin var olduğuna dayalı tek hayat görüşüdür. Bu özelliği nedeniyle tüm toplumsal
sorunları çözecek bir formül oluşturmaktadır.

Dünyamızda mevcut tüm diğer sistemler ise, tepeye bağımlıdırlar ve bu nedenle
toplumsal sorunları çözmek bir yana, tüm toplumsal sorunların kaynağını oluşturmaktadırlar.
Bu nedenle DOM (Doğadaki Oluşum Mekanizması) haricindeki görüşler neden
insanlığın sorunlarını çözemez? sorusu yanıtlanmış olmaktadır.
Önemli bir uyarı notu:
Hep suyla döndürülen değirmelerle karşı-karşıya olduğu bir ortamda doğup-büyüyen biri
ilk defa bir yel değirmeni ile karşılaşır ve yanındakine ―Bu gördüğümüz şey nedir?‖ diye
sorar.
Yanındaki ―yel değirmeni‖ diye cevap verir.
Adam ısrarla devam eder. Peki bu değirmenin suyu nerden geliyor?
Yanındaki: ―Bu suyla değil, yel (rüzgar) ile çalışır, onun için yel-değirmeni denir‖ der.
Adam ısrarlar devam eder: ―Anladık yel değirmeni de, suyu nerden geliyor?‖
Statik sistemli hayat görüşüyle yetişmiş bir insanın, dinamik sistemli hayat görüşü
karşısındaki davranışı, su değirmeninden başka bir değirmen türü görmeyen bu adamın
şartlanmışlığının aynısıdır.
Statik sistemli doğa görüşü, doğadaki tüm olayların varlıkların dışında olduğu varsayılan
bir güç sistemiyle (Allah) oluşup-geliştiği şeklinde bir şartlanmışlık oluşturur. Bu
şartlanmışlıkla yetişmiş insanlar, varlıkların kendi içlerindeki kuantsal kökenli bir güç
sistemiyle ―information & self-organisation‖ olarak özetlenen türde oluşup-gelişmesini
anlamakta zorlanırlar.
Doğadaki Oluşum Mekanizması sözcüklerinin ilk harfleri alınarak DOM kısaltılması
yapılmıştır ve yazı dizini DOM (1), DOM (2) şeklinde devam edecektir.
DOM-sistemi konusunda yeni bilgileri edinmek ve bu konuda karşılıklı tartışmalarda
bulunmak amacıyla Facebook'ta bir grup (d.o.m.) oluşturulmuştur. Bu gruba üye olmak için
şu bağlantıyı tıklamanız yeterlidir:

https://www.facebook.com/groups/d.o.m.2011/

DOM(2)- Doğada İşler nasıl yürür? Ne neye, kim
kime bağımlı olarak gelişir? Neler neyi
sahiplenir?
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom1dogada-isler-nasil-yurur-ne-neye.html
2.1- Alt-sistem – Üst-sistem İlişkileri

Bedenimizdeki HPA ekseni (Lipton 2005’ten)
Arkadaşınız hasta ve ateşi var. Ateşini sürekli takip etmek
için de kulağına dijital bir termometre bağladınız ve her an
ateşini ölçüyorsunuz. Onu rahatlatmak ve ortamın streslerinden
uzaklaştırmak için piknik yapmaya karar verip, orman
kıyısındaki çimenler üzerinde sofrakurdunuz. Afiyetle
yemeklerinizi yediniz; mideleriniz doldu ve bedeninizdeki tüm
kan, aşırı faaliyet göstermek zorunda olan sindirim sistemi hücrelerine tahsis edildi. Diğer
organlarınızdan kan çekilince bedeninizde bir gevşeme duygusu, yorgunluk hissetmeye
başladınız. Tam böylesine rahatladığınız ve gevşediğiniz anda, ormanın kenarından bir vahşi
ayının size doğru yaklaştığını gördünüz.
Bakın şimdi ne olur... Siz daha akıl ve mantığınızı kullanıp neyi nasıl yapmanız gerekir
şeklinde bir düşünme sistemi içine girmeden, bedeninizdeki ―Hypothalamus-PitiutaryAdrenal = HPA- ekseni‖ harekete geçer.
Bir tehlike olduğunu fark eden Hypothalamus (H) hücreleri hemen ―pitiutary‖ (P) salgı
bezini uyarır ve alarm vermesini söyler. Bunun üzerine ―pitiutary‖ (P) kan dolaşım sistemine
"adrenocorticotropic hormones (ACTH) " salgılar. Bu mesajı alan böbrek-üstü-adrenal (A)
bezi, ―kaçmak veya savaşmak‖ konusunda bedenin karar vermesi için gerekli ayarlamalara
başlar.
Sindirim sistemi organlarına tahsis edilen kan hemen geri çekilir; beyne ve kas
hücrelerine yönlendirilir. Çünkü o an çalışması gereken bu iki sistemdir, tüm enerji onlara
tahsis edilmelidir.
Bu arada gözünüz arkadaşınızın kulağındaki termometreye takıldı ve 1 dakika önce 39
derece olan ateşinin o anda 37 dereceye düşmüş olduğunu fark etti!
Peki, ne oldu da arkadaşınızın ateşi aniden düşüverdi?
Bedenlerimizin sahipleri olan hücrelerimiz, tehlike anında tüm güçlerin tek bir amaç için
harcanması gerektiğini çok iyi bildiklerinden, iç-güvenlikte (bağışıklık sisteminde) görev
yapan hücrelerin görevlerini askıya alarak, enerji harcamasını durdurmalarını isterler. Bunun
gereği için de Thymus (T) bezine sinyal gönderilerek ―bağışıklık sistemi faaliyetlerini durdur‖
mesajı verilir.
Yani tehlike alarmı verilen bir bedende, o an grip, nezle, vs. gibi bir iç-savaş varsa, o
savaşı yürüten bağışıklık sistemi hücreleri hemen enerji harcamasını durdururlar. Ateşi olan
bir insanın ateşi düşer! Beyin tam faaliyetle çalışır ve kaçmak mı, yoksa savaşmak mı
gerekiyor konusunda bir karar alınır. Yani çok önemli konularda, ―bilinçaltı‖ dediğimiz
hücresel etkileşim sistemi devreye girer. Bilinçaltı ve bilinç devrelerinin nasıl ayrımlaştığı
konusunda ayrıntılı bilgiler, daha sonraki bir bölümde verilecektir.

2.2- Çıkartılacak Sonuç:
Doğada her şey, içindeki bileşenlerine bağımlıdır. Bu durumun sadece hücre-beden arası
ilişkilerde değil, doğadaki tüm oluşum ve gelişimlerde böyle olduğu ―Theory of Integrated
Levels‖ = Tümleşik Sistemler Teorisi; 1954‘de Feibleman tarafından teorik olarak da
ispatlanmıştır. (Hücre-beden) Alt-sistem – üst-sistem ilişkileri olarak bilinen bu ilkeler önceki
bölülmede açıklanmıştı.
Özetleyecek olursak, bileşenler, kendi eserleri olan üst-sistemleri sahiplenip, onu
korumaya, ayakta tutmaya çalışırlar. Bunun için çok önemli konularda, ―bilinçaltı‖ dediğimiz
hücresel etkileşim sistemi devreye girer. Bilinçaltı ve bilinç devrelerinin nasıl ayrımlaştığı
konusunda ayrıntılı bilgiler, daha sonraki bir bölümde verilecektir.

2.3- Doğada herhangi bir şey yapmak veya oluşturmak için bilgi + kuvvet
(veya enerji) gerekir.
Bedenimizin sahibi ve yönlendiricileri içlerindeki hücreler olduğuna göre, hücrelerin
kuvvet veya enerjilerini nereden aldıklarını, az veya çok kuvvetli bir bedenin nasıl
oluşturulduğunu görelim.
Önce bir temel konu hakkında bilgi sahibi olunması gerekir: Bir şey nasıl yapılmaktadır?
Yani bir şeyi yapma bilgisi nereden alınır, bunu yapacak kuvvet veya enerji nereden sağlanır?
Önce, kuvvet dediğimiz iş veya eylem yapıcı faktörün nasıl artırılıp azaltıldığını
görelim. Zayıf bir insan 20-30 kiloluk bir yükü kaldırmakta zorlanır. Halbuki bir halterci yüz
kilodan fazlasını kaldırır. Peki, 20-30 kiloyu kaldıramayan bir insan ile 200 kiloyu kaldıran
bir insan arasındaki fark nereden kaynaklanır? Fark, aynı hedefe yönlendirilmiş kas hücreleri
sayısından kaynaklanır. Zayıf bir insan her gün biraz daha ağır bir yükü kaldırmaya çalıştıkça,
bedeninde bu amaca yönelik hücrelerin sayısında artma başlar. Bu olay hücreler arası ortaklık
kurallarından kaynaklanır. Şöyle ki: Bir organdaki hücrelere normalde sürekli olarak A, B, C
gibi üç ayrı yerden ihtiyaç talebi geliyorsa, o organdaki
hücreler yaşamlarına devam ederler ((a) durumu). Bir
organa normalin (A, B, C) dışında (F,G gibi) daha başka
talepler geliyorsa, o organ gittikçe büyümeye çalışır,
yani o organı oluşturan hücrelerin sayısı artırılmaya
çalışılır (Şekildeki (b) durumu).
Şekil 2.2: Hücreler arası anayasa
Bu nedenle, her gün biraz daha fazla ağırlık
kaldırmaya zorlanılan bir organ gittikçe büyümek
zorunda kalır. Haltercilerin ağır yükleri
kaldırabilmelerinin perde arkası budur. Görüldüğü üzere,
bendimizde ―damla-damla göl olur, damlalardan sel olur!‖ prensibi uygulanmaktadır.
Milimetrenin onda birinden küçük yaratıkların güçlerinin üst-üste çakıştırılması sayesinde,
bedenlerimizde yüzlerce kiloyu kaldıracak kuvvetler oluşturulur. Bu oluşumlarda kuvvet
dediğimiz enerji birikimi, hücrelerimiz tarafından sağlanmakta; onlar birbirleriyle uyumlu
davranış içine girerek, enerji paketçiklerinin üst-üste çakışmasını sağlamaktadırlar. Bir üstsistem olarak beden (yani bizler) sadece hedef göstermekteyiz. Hücrelerimize diyoruz ki: ―Şu
ağırlık kaldırılacak!‖ Onlar da, bizim gösterdiğimiz hedefe ulaşmak için, yediğimiz
besinlerden elde ettikleri enerjileri kullanarak, hangi organdaki hücrelerin sayılarının
artırılacağını, hangilerinin hangileri ile hangi oranda işbirliğine gideceğini kararlaştırarak,
kaslarımızdaki hücre sayılarını artırırlar. Bu nedenledir ki, beynimizdeki her bir hücre, on

binlerce farklı faktörü değerlendirip tek bir sonuca varır ve bunu diğer bir hücreye aktarır; o
hücre o sonucu alır ve kendine gelen diğer binlerce bilgiyle birleştirerek, bir sonuca ulaşır ve
bu sonucu bir diğerine aktarır, vs.
Şimdi yaşanmış bir örnek vererek, hücrelerimizin bizlerin bilgilerini ve davranışlarını
yönlendirmek için nasıl örgütlenip, nasıl iş gördüklerini gösterelim.
Dr. Jill Bolte Taylor (JBT) kardeşi şizofreni hastası olduğu için, normal bir beyinle,
hasta –şizofrenik- bir beyin arasındaki farkı anlamayı merak ederek nöroloji dalında
uzmanlaşmış bir tıpçıdır (Harward-USA). JBT 1996 Aralık ayının 10‘u sabahı beyninin sol
tarafında zonklayan bir ağrıyla uyanır. Sonraları sol beyinde bir damar çatlaması sonucu
oluşan kan pıhtılaşmasına bağlı bir felç oluşumu olduğu anlaşılan ve 4 saat içinde bedenin sağ
tarafının tümüyle felç olmasına kadar gittikçe ilerleyen bu durum söz konusudur. Ameliyat
sonrası tekrar iyileşmesinden sonra JBT bir beynin faaliyetlerinin nasıl değişime uğradığını,
bir beyin uzmanı olarak anlatarak beyin işleyişini gözler önüne serer
(http://www.yetenekvekariyer.com/beyin-uzerine-bir-icgoru-ve-dr-jill/). JBT şunları anlatır:
►- Hareketleri gittikçe yavaşlamaya başlar ve zorlaşır.
►- Konuşması gittikçe zorlaşır.
►- Hasta olduğunu işyerine bildirmek ister, ancak iş yerinin telefonunu dahi
hatırlayamaz. Bunun üzerine kartvizit demetini alarak telefon numarasını bulmaya niyetlenir.
►- 50-60 kartlık bir demet içinden işyeri kartını tanıyıp seçmesi o kadar zorlaşmıştır ki,
bu basit işlemi yapması yaklaşık 45 dakika alır.
►- Kart üzerindeki telefon numarasını tanıması olanaksızlaşmıştır. Her şeyi çeşitli
yönlere eğimli küçük çizgiler (piksel) olarak görmektedir. Kart üzerinde gördüğü bu
pikselleri tek tek ayırıp, telefon üzerindeki benzer piksellere aktarması gerekmektedir.
►- Bu aktarma işlemi o kadar zorlaşmıştır ki, hangi rakamı çevirdiğini, sırada hangi
rakam olduğunu karıştırır. Bu karıştırmayı önlemek için felç olan sağ elinin bir parmağını,
sırada olan numaranın üzerine koymak için sol elini kullanmak zorundadır. Sağ kolu ve eli
tamamen hareketsiz bir et-kemik yığını gibidir. Dakikalar süren bir uğraş sonunda numarayı
çevirmeyi başarır.
►-Telefona çıkan arkadaşına ‗hasta olduğunu‖ söylemeye çalışır, ancak ağzından çıkan
ses bir hırıldamadan farksızdır. Arkadaşı kendisini anlayamadığını söyler, ama arkadaşının
sesi de kendisine bir uğuldama-hışırtı gibi gelir.
►- Ama sonunda hasta olduğunu iletir ve ambulans gelir.
►- Sol beynindeki kan pıhtılaşması yüzünden sol beyin faaliyetleri duran JBT, sadece
sağ beyin etkisi altında kaldığı anların çok farklı bir duyum oluşturduğunu belirtir.
Çevresindeki her şeyle bir enerji-alışverişi içinde girdiğini ve çok büyük bir mutluluk hissi
yaşadığını anlatır. Yani sağ beyin genel olarak, yaşanılan ortamdaki enerji dağılım-durumunu
algılayıcı bir işleve sahiptir ki bu doğadaki tüm varlıklarda olması gereken temel bir
davranıştır, çünkü tüm varlıklar enerjiye muhtaçtırlar ve enerjilerini çevrelerinden alırlar.
►- Sağ beynin paralel bağlı işlemciler gibi çalıştığını ve yaşanılan andaki çevre
koşullarını (enerji dağılımı durumu) algıladığını, sol beynin ise seri bağlantılı işlemciler gibi
çalıştığını ve geçmişe ait bilgileri kullanarak geleceğe yönelik plan ve projeler üretmeye
çalıştığını belirtir.
►- Dolayısıyla, sağ ve sol beyin parçalarının bir işbölümü içinde olarak bedeni
yaşanılan ortama uyum içinde tutmaya çalıştıklarını vurgular.
Bedenler, hücrelerin oluşturdukları bir holdingleşmedir. Her organ farklı bir ürün üretir:
Her ay şu kadar saç, şu kadar tırnak, şu kadar deri, şu kadar tuz-ruhu (midede), şu kadar diş,
şu kadar şu şekilde kemik, vs. üretilir. Bu ürünler bedenin bulunduğu ortama uyum içindirler.
Kaçmaya yönelik yaşam tarzına uymuş hayvanın kemikleri farklıdır, yüzmeye yatkın yaşam
tarzına uymuş hayvanın kemik şekli farklıdır. Et-obur canlının dişi ayrı, ot-obur canlının dişi
ayrıdır.

Bir bedende tüm işleri yapanlar hücrelerdir. Oluşturdukları bedenin hayatta kalması ve
başarılı olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışırlar.
►-Korkulması gereken şeyleri veya olayları tanımlayıcı hücreler oluştururlar
(amygdala‘da);
►-teşvik edilmesi gereken şeyleri veya olayları tanımlayıcı dopaminerjik hücreler
oluştururlar (mesolimbic sistemde);
►- konum- yer belirleyici ve ortam-tanıyıcı hücreler (place cell) (hippocampus‘ta);
►- iki farklı şey arasındaki sınır faktörünü fark edip, bedeni uyaran (border cells);
►- dikkat edilmesi gereken bir şeye rastlanıldığında bedeni uyaran (spatial view cells);
►- hayvanın kafasının ortamda aranılan bir noktaya yönlendiğini gösteren (headdirection cells);
►- yaşanılan ortamın harita koordinatlarını belirleyen (grid cells)
►- her bir olayın hangi olaylara bağlı olarak hangi zaman aralığında gerçekleştiğinin
kayıtlarını tutan zamanlama belirleyici (time keeping cell)
►- osteoblast denilen kemik yapıcılar,
►- osteoclast denilen ve var olan bir kemik-yapısını yok-ediciler (yıkıcılar),
►- bir şey elde etmeye çalışmak için harcanan emek, enerji ve zaman, buna değer mi –
değmez mi? gibi konularda karar veren hücreler (anterior cingulate cortex); S.W. Kennerley,
2012: Is the reward really worth it? Nature Neuroscience 15, 647–649.
►- Besin maddesi olarak alınan çeşitli ürünleri, hücrelerin kullandıkları temel yapımalzemesi olan amino-asitlerine dönüştüren görevliler (sindirim-sisteminde yer alan
hücreler);
►- Beden içine giren yabancı hücreleri algılayıp, bunların yabancı olduğunu ve yok
edilmesi gerektiğini bidiren hücreler;
►- Bu yabancı varlıkları yok edici hücreler gibi çok özel görevli hücreler oluştururlar.
Yani bedenler, trilyonlarca hücrenin daha rahat bir duruma ulaşabilmeleri, doğadaki
değişim dönüşümlere kendilerini uyumlu hale getirebilmeleri için oluşturulmuş ortaklık
sistemleridirler. Bu ortaklığın kuralları milyarlarca yıllık karşılıklı çabalar sonucu ancak
oluşturulmuştur ve bu nedenle de bu ‗çekirdek‘ denilen özel bir odada koruma altında
tutulmaktadır.
Bedenlerimizi oluşturan hücreler canlı ve bilgili, peki, ya onlar bu canlılıklarını nerden
alıyorlar?
Canlılık enerji demektir, çünkü enerji hareket ettiren faktördür ve hareket canlılıktır.
Şimdi enerjinin kökünü, kökenini araştıralım. Göreceğiz ki, enerjinin kökenindeki varlık ölü
değil, canlı, çevresini algılayan ve topladığı bilgiye göre davranışını belirleyen bir varlık!

DOM (3)- Enerjinin kökeni ve kuantum
kavramının ortaya çıkışı
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-2-enerjinin-kokeni-ve-kuantum.html
Doğada her şeyin enerjiyle oluştuğunu, enerjinin bir yerden bir başka yere (örn. çok
sıcak yerden daha az sıcak yere, yani daha ekonomik noktaya) akarak ―kuvvet‖ denilen
faktörü oluşturduğunu fark eden bilim insanları, enerjinin nelere bağlı olduğunu araştırmaya
başladıklarında şunları keşfederler.
i-Enerji, varlıkların ısı dereceleriyle orantılı olarak artmaktadır;
ii-Enerji, radyasyon olarak yayılır ve radyasyonun frekansı arttıkça enerjisi de artar.
Bu iki temel saptamaya göre de şu şekilde bir diyagram ortaya konur.
Şekil 3.1: Klasik fiziğe göre enerji–frekans ilişkisi
Bu diyagrama göre, frekans arttıkça, oluşacak enerji
yoğunluğu da aşırı şekilde artacaktır. Ultraviyole
ışınlarına doğru frekans gittikçe arttığından, ultraviyole
ötesinde anormal bir enerji yayınlanmasının gerekli
olduğu, bu durumun da doğada ltraviyole felaketi adı
verilen bir sonuca götürmesi gerektiği gibi bir sonuç
ortaya çıkar. Doğada böyle bir durum olmadığına göre,
Rayleigh-Jeans yasası olarak bilinen
Şekil 3.2: Rayleigh formülü
formülünde bir hata olması gerektiği anlaşılır. Bu formülde =frekans, c=ışık hızı,
T=kelvin değeri olarak sıcaklık, k=Boltzman sabitidir.
Formülde bir hata olması gerekir, çünkü deneylere dayanarak Gustav R. Kirchhoff
tarafından 1860‘lı yıllarda, tüm varlıkların, enerji durumlarını yansıtan bir radyasyon
spektrumuna sahip oldukları ortaya konulmuştu. ―Kirchhoff yasası‖ olarak bilinen bu kurala
göre, sıvı veya katı haldeki maddeler (çok sayıda atomların birleşmeleriyle oluşan yoğun
sistemler) süreklilik arz eden, yani her frekansı içeren, ama farklı amplitüd gösteren bir
elektromanyetik dalga sistemi (blackbody radiation)
yayarlar. Şekilde görüldüğü üzere, herhangi bir katı
(veya sıvı) madde, sahip olduğu sıcaklığa göre farklı
bir pik değerine sahip olan, ama tüm frekansları içeren
bir radyasyon yayar.
Şekil 2.3: Katı ve sıvı maddelerin enerji yayını.
Öyleyse, Rayleigh-Jeans formülünde bir hata
olmalıdır. Bu hatanın nerden kaynaklandığını araştıran
fizikçi Max Planck, formülün

Şekil 2.4: Planck formülü

şeklinde olması durumunda, enerji-frekans eğrisinin şu şekle dönüştüğünü fark eder. Bu
formülde, Rayleigh-Jeans formülüne ek olarak (h) olarak tanımlanan ve üssel (eksponansiyel
―e‖) olarak da etkili olan bir faktör bulunmaktadır. Bu eğri, blackbody radyasyonuna
uygundur ve ―ultraviyole felaketi‖ senaryosunu
ortadan kaldırmaktadır.
Şekil 2.5: Kuantum fiziğine göre enerji-frekans
ilişkisi

Peki, Planck ne bulmuĢtu?
Planck zamanına kadar, enerji denilen şeyin,
istendiği kadar küçük parçaya bölünebilen, yani
sıfır (0) değerine bile indirgenebilen, belli bir kimliği-kişiselliği, çevresini algılama ve ona
göre davranma yeteneği olmayan, cansız bir değer sistemi olduğu varsayılıyordu. Doğa veya
tanrı denilen harici bir ekstra varlığın bu enerjiyi kendi görüşüne göre kullanıp, doğadaki
olayları oluşturup-yönlendirdiği görüşü egemendi. Planck, enerji denilen faktörün, istenildiği
kadar küçük parçaya bölünebilen bir şey değil, belli bir sabit değere sahip olması gereken bir
faktör olduğunu ortaya koymuştu. Ve bu sabit değerin de Planck sabiti (h) denilen
h=6.62606896×10−27erg·s
gibi belli değerde olduğu hesaplanmıştı. ―En küçük enerji değeri ne kadar‖ sorusundaki
―Ne kadar?‖ anlamına gelen quantum (kuantum) terimi de bu manada üretilmiş ve kuantum
fiziği denilen fizik dalının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Kuant sözcüğü, latince kökenli miktar anlamındaki kantite sözcüğünden gelir. Doğadaki
en temel enerji biriminin miktarı (kantitesi) ne kadar anlamını yansıtmak için seçilmiştir.
Şekil 2.6: Kuant dediğimiz en küçük enerji biriminin özelliklerini
gösteren şekil. (Kanarev 2003’den alınmıştır)
Peki Planck‘ın bulduğu bu en küçük enerji birimi sabit bir şey
mi, yoksa hareketli, devinimli (yani canlı özellikli) bir şey mi?
Şimdi bu en küçük enerji biriminin özelliklerini görelim.
►1. Atom-altı öğeler, ışık hızıyla hareket ederler ve hareket
yönleri gelişi güzel değil, belli bir hedefe yöneliktir. Hedef ise hep daha ekonomik konumlar
(yapısallaşmalar)dır.
►2. İkinci özellikleri, gidiş yönüne dik bir düzlemde, saat yönünde (veya tersi) dönme
hareketi içinde olmalarıdır ki, buna spin denir. Spin (yani
dönmeleri) yarıda kesilemez, mutlaka 360 veyahut 720ºlik tam
bir döngü geçekleştirirler. Bu da atom-altı-öğelerin belirli bir
ömür-döngüsü anlamına gelir, yani o döngü (ömür)
tamamlanmak zorundadır.
►3. Kuantların bir başka önemli özelliği ise, pozitifnegatif (veyahut yapıcı-yıkıcı) arasında bir başka döngüye
sahip olmalarıdır. Fotonlar ışık hızıyla bir atomdan diğer
atoma ilerlerken, pozitiflik-negatiflik arasında gidip-gelen bir
değişim-dönüşüme uğrarlar ki, buna kuantsal sistemin ―dalga‖

özelliği denir. Kuantsal sistemin ―dalga‖ özelliği, onların çevreleriyle etkileşmesinihaberleşmesini sağlar. Yani kuantsal öğeler dalga-boyları ile çevrelerini ölçerek, pozitifliknegatiflik davranışlarını ayarlarlar.
►4. Canlı veya cansız tüm varlıklar kuantsal öğelerle haberleşirler. Bizler günümüzde
cep telefonlarıyla sesli veya görüntülü bir sürü karmaşık bilgiyi, binlerce km uzaklıktaki bir
tanıdığımıza anında iletiyoruz. Bir resimde milyonlarca ufak ayrıntı var. Böylesine karmaşık
bir bilgi yumağını fotonlar bir yerden bir başka yere aynen iletebiliyorlar. Eskiden insanlar
bilgiyi ulak denilen habercilerle iletirlerdi. Ulaklar aptal-yeteneksiz kişiler olsalar, bilgi
taşıyabilirler mi? Peki ulaklar cep-telefonu ile gönderilen bir resim veya müzik parçasını aynı
kalitede iletebilirler mi? Öyleyse, bir ulak mı daha bilgili ve becerikli, yoksa fotonlar mı?
►5.Fotonlar geçtikleri yerler hakkında bilgi toplayarak
ilerler. Fotonlardan yararlanarak kemiği kırılmış bir ayağın,
neresinin kırıldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bizler fotonlarla
görürüz, fotonlarla işitiriz, fotonlarla çevremizle haberleşiriz, vs.
Kuantsal sistemin ―dalga‖ özelliği, onların çevreleriyle
etkileşmesini- haberleşmesini sağlar. Yani kuantsal öğeler
dalga-boyları ile çevrelerini ölçerek, pozitiflik-negatiflik davranışlarını ayarlarlar.
Fotonlar dalga-boyu dediğimiz yap-yık adımlarıyla geçtikleri güzergahtaki tüm
atomlarla etkileşiyorlar. Onlardan gelen foton-sinyalleriyle, kendi sinyallerini karşılıklı
değerlendiriyorlar. Birbirleriyle uyumlu olduklarında, şiddetlerini artırıyorlar; birbirleriyle
uyumsuz olduklarında şiddetlerini azaltıyorlar.
Örneğin kemik yüzeyine çarparak hemen yansıyan bir fotonun ilerlemesiyle, kemiğin
içine girip oradaki atomlarla etkileştikten sonra yoluna devam eden bir fotonun özellikleri
farklıdır. Bir cismin yüzeyinden yansıtılan fotonlarda
faz-kayması ve de 90ºlik bir polarizasyon dönmesi
gerçekleşir. Bu sayede cismin yüzey özellikleri, (kemiğin
nerde kırık olduğu, nerde kalın, nerde ince, vs. olduğu)
rahatlıkla fotonlarca saptanır ve bizlere ulaştırılır!
Şekil 3.9: Fotonlar maddelerin içine girdiklerini veya
girmeden yansıdıklarını içeren bilgilerle gelirler.
Hologram denilen 3 boyutlu sanal görüntü
oluşturulması, tamamen fotonların çevrelerini algılayarak ilerlemeleri gerçeğine dayalıdır. Bir
laser ışını iki parçaya ayrılır; biri görüntüsü çıkarılacak nesneye çarptırılarak; diğeri doğrudan
hedef ekrana ilerler ve ekranda
birleşirler. Bu birleşmede
karşılıklı interferens (etkileşim)
sonucu, nesnenin 3
boyutlu bir görüntüsü oluşur!
Şekil : Hologram oluşumu
Görüldüğü üzere, Planck
sabiti denilen en temel
enerji birimi, aslında çok
hareketli, sürekli devinimli
(yani canlı özellikli) bir öğedir.
Sabit olan şey, onun
momentidir, yani enerji
potansiyelidir. Doğadaki
en temel enerji birimi öğesinin
hem sabit bir momenti
(enerji potansiyeli) olması hem
de hareketli olması, onun
bir yaşam döngüsüne sahip
olduğunun bir
göstergesidir. Yani döngüsünü yarıda bırakamaz, mutlaka tamamlaması gerekir ki bu da bir
çeşit ―ömür‖ döngüsüdür.

►6- (h) olarak simgelenen kuantlar, daha küçük bir parçaya ayrılamaz, ama 1h, 2h, 3h,
4h, vs. şeklinde katlanabilirler ve bu şekilde foton dediğimiz değişik enerji potansiyellerine
sahip olan radyasyonlar olarak doğada yayılırlar. Yani fotonlar kuantların 1, 2, 3, 4, vs. gibi
kümeleşmelerinden oluşurlar ve bu da fotonların bir saniyede yaptıkları titreşim sayısı
(frekans) olarak karşımıza çıkar.
Bu özellik kuantsal sistemin en önemli temel özelliğidir ve kuantlaşma veya doğal
sistemin kuantsal sıçramalar şeklinde oluşması olarak bilinir. Yani doğada küsuratlı veya
geçişli bir oluşum değil, 1, 2, 3 gibi tam sayılı artışlar şeklinde büyüme olur. Bu nedenle
kimyasal elementler 1 protonlu (H), 2 protonlu (He), 3 protonlu (Li), …. 8 protonlu (O), vs.
şeklinde tam sayılı sistemlerden oluşurlar. 1.5 protonlu bir element yoktur. (Bu özellik
hücreler gibi üst sistemlerde de aynen devam eder, 1.5 hücreli canlı olmaz.)
Doğadaki bu kuantsal sıçramalı yapısallaşma, kuantsal sistemin spin‘li özelliğinden
kaynaklanır. Şöyle ki: Varlıkların temel parçaları olan kuantsal öğeler, ―tam‖ olma özelliğine
sahiptirler ve bu onlarda spin denilen özellik olarak karşımıza çıkar. Tüm kuantsal öğeler ya
360ºlik (1 spinli) veyahut 720 ºlik (buna ½ spinli denilmektedir, ki hatalı bir adlandırmadır,
aslında çift spinli denilmeliydi) bir dönüşüm periyoduna sahiptirler. Yani kuantsal öğelerin bir
yaşam döngüleri vardır, asla onu tamamlamadan duramazlar! Bu özellik kuantsal öğelerin
yaşayan temel varlıklar olduklarının bir başka göstergesidir.
Kuantsal sistemin ―dalga‖ özelliği, onların çevreleriyle etkileşmesini- haberleşmesini
sağlar. Yani kuantsal öğeler dalga-boyları ile çevrelerini ölçerek, pozitiflik-negatiflik
davranışlarını ayarlarlar. Pozitif veya negatif (yapıcı veya yıkıcı, olumlu veya olumsuz)
davranışların nasıl belirlendiği çift yarık deneyi ile güzel anlaşılır.
Çift-yarık deneyi ve detektöre gelen foton sayısının, fotonların geçeceği güzergâhların
uzunluk farkına göre ayarlanmaları.
Şekil 2.10-A‘da gösterildiği üzere, (S) noktasına bir ışık kaynağı ve (D) noktasına da bir
detektör yerleştirilir. Aralarındaki perde üzerinde de – (A) noktasına– bir delik açılır. Deliğin
boyutu, (S)deki kaynaktan 100 foton gönderildiğinde, delikten sadece bir foton geçebilecek
şekilde ayarlanır. Aynı boyutta bir ikinci delik (B), biraz daha yukarıdaki bir noktada açılır.
(A) deliği kapatıldığında, (B) deliğinden de, gönderilen 100 fotondan sadece bir tanesi
geçmektedir.
Her iki delik birlikte açık tutulduğunda ise, normal bir mantığa göre, gönderilen 100
fotondan 2 tanesinin geçmesi ve detektörden 2 kayıt işareti alınması beklenir. Ama gerçekte
durum hiç de böyle olmamaktadır. A ve B delikleri arasındaki
mesafeye bağımlı olarak, deliklerden geçen foton sayısı, sıfır ile
dört arasında değişmektedir. Bu değişimin hangi kurala göre
olduğu araştırıldığında ise, fotonların şöyle bir olasılık hesabı
yaparak davranışlarını belirledikleri ortaya çıkmaktadır.
Şekil 3.10: Fotonların dalga boylarına göre olasılık hesabı
yapma yöntemi. (Feynman 1985’den)
Küçük varlıklar âlemindeki öğeler sürekli titreşim halinde
olan ve bu titreşimleriyle de doğa ve dünyayı sürekli algılayıp
onlarla etkileşim içinde olan, canlı özellikli öğelerdirler.
Davranışlarını çevreleriyle olan ilişkilerine göre
belirlemektedirler. Yani birileri onları gözlemliyorsa, bir
parçacık (madde) gibi davranıyorlar ve kendilerinden istenileni
yapıyorlar. Gözlemlenmediklerinde ise, dalga boylarıyla
çevrelerini ölçüp-biçiyorlar ve bir olasılık hesabı yaparak, çıkan
sonuca göre davranıyorlar. Yani varlıkların en küçük öğeleri, kendilerinin başkalarınca
gözlenip-gözlemlenmediklerini bilmekte ve davranışlarını buna göre ayarlamaktadırlar.

Gözlemleniyorlarsa, madde (parçacık) olarak davranıyorlar; gözlemlenmiyorlarsa, dalga
şeklinde davranıyorlar.
Tüm sinyaller (dalgalar) bir sinüs eğrisi şeklinde yayılırlar-ilerlerler. Yani sıfır değerinde
bir başlangıç noktasıyla ölçmeye koyulurlar. Dalga boylarının ¼ ‘üne ulaştıklarında
maksimum güçlerini, ½ ‘sine ulaştıklarında yine sıfır değerini, ¾ dalga boyuna ulaştıklarında
minimum güçlerini, 4/4 dalga boyuna ulaştıklarında yine sıfır başlangıç değerini gösterirler.
(D)ye ulaşmak isteyen bir fotonun önünde iki seçenek vardır. Ya (A) deliğinden
geçecektir, ya da (B). Foton her iki seçeneği de teker teker değerlendirir: Örn. (A) yolunu
dalga boyuna göre hesaplamaya başlar; 1 dalga boyu, 2 dalga boyu, 3,4,5,6,… ve (D)
hedefine vardığında dalga boyunun hangi değerde bulunduğuna bakar. Diyelim maksimum
(+1) değeriyle son buldu. Şimdi diğer (B) yolunu aynı şekilde hesaplamaya başlar; diyelim
minimum (-1) değeriyle son buldu. Foton bu iki değeri toplar: +1-1=0. Sıfırın karesini alır:
yine sıfır. Ve foton kararını verir: Bu durumda hedefe varmanın hiçbir yararı yok; (S)den
gönderilen 100 fotondan hiçbiri delikten geçemez ve (D) detektörüne hiçbir foton ulaşmaz.
Başka bir ölçüm sonucu şöyle olsun: (SAD) yolu sonunda ulaşılan değer (+1), (SBD)
yolu sonunda ulaşılan değer de ( +1) ise, +1 +1 = 2. 2‘nin karesi alınır: 4 eder. Bu durumda
(S)den gönderilen 100 fotondan 4 tanesi deliklerden geçer ve (D) detektörü 4 foton kayıt eder.
Delikler normalde birer foton geçirecek kadar büyüklükte olmalarına rağmen, normalde 2
fotonun geçebileceği deliklerden 4 tane foton geçer!
Olasılık hesaplı işlemlerin ilginç yönü bu noktadadır. Normal değer 1 = bir 1 (bir) olarak
kabul edildiğinde, hesaplama sonucu 1‘den büyük olan değerlerin karesi alındığında sonuç
çok büyük oranda artarken, 1‘den küçük sonuç değerlerinin kareleri gittikçe küçülürler.
Örneğin 1.5‘in karesi 2.25 gibi büyüyen bir değer verirken, 0.5‘in karesi 0.25 gibi küçülen bir
sonuç verir. Doğadaki tüm olaylar ve işlemler de böyle bir olasılık hesabı sonucuna göre
yapılmaktadır.
Kuantsal öğelerin kendilerinin gözlenip gözlenmediklerinin gerçekten farkında
olduklarını gösteren güzel bir gözlem, çift yarık deneyinde yarıkların birine yerleştirlien
detektörün bozuk olması durumudur. Kuantsal öğeler öylesine bilgili-ve bilinçliler ki, konulan
detektörün tam sağlam mı, yoksa bozuk mu? Bozuksa % kaç oranında bozuk? Evet, onlar
konulan detektörün bozuk mu yoksa sağlam mı olduğunu algılıyorlar ve yüzde kaç oranında
bozuksa, o oranda kendilerini gözlemlenmemiş olarak görüyorlar. Örneğin %80 bozuk olan
bir detektör konulmuşsa, fotonlar % 80 dalga özelliği, % 20 parçacık özelliği gösterecek
şekilde davranıyorlar!
―Çift yarık‖ deneyinin bir değişik versiyonu daha vardır. İki farklı güzergahta ilerleyen
dolaşık=entangled foton veya elektronların, birbirleriyle nasıl haberleşerek ―interference =
girişim‖ içine girebildikleri fizikçileri çok düşündürmüştür. Acaba kuantsal öğeler iki farklı
güzergaha girmeden önce mi birbirleriyle etkileşip, ortak bir tutum sergiliyorlar, yoksa
girdiklerinden sonra da birbirleriyle etkileşebiliyorlar- haberleşebiliyorlar mıydı? Bu soruyu
yanıtlayabilecek bir deney Wheeler (1978) tarafından ortaya atılır ve Jacques et al 2007
tarafından gerçekleştirilir.
Wheeler‘in gecikmeli seçim düşünsel deneyi (Wheeler‘s delayed-choice gedanken
experiment) adlı deney şöyledir.
Bir kaynaktan bir foton gönderilsin; foton ―beam-splitter‖ adı verilen bir kristalden
(şekilde BSinput) geçirilerek ―iki farklı yönde‖ ilerleyen ―dolaşık‖ parçaya ayrılsın ve biri
path 1, diğeri path 2 güzergahında ilerlesin. Çok uzun bir mesafe (deneyde 48 m) aşıldıktan
sonra tekrar,
►- ya bir ―beam-splitter‖ (şekilde
BSoutput) konularak fotonların birbirleriyle
etkileşip- etkileşmedikleri,

►- veya (BSoutput) devre dışı bırakılarak detektörlerden hangisine geldikleri saptansın.
(BSoutput)un devreye sokulması veya devre dışı bırakılması, tamamen rastgele bir
sayı-oluşturucu aygıt sayesinde yapılmıştır. Oluşturulan rastgele sayı, kah aygıta elektrik
gitmesini sağlamakta (alet devreye sokulmakta) kah elektrik gitmesini engellemektedir (alet
devre dışı kalmakta). Ölçümler sonunda, fotonların bu rastgele sayılara göre devreye sokulan
veya devre dışı bırakılan (BSoutput)u algıladıkları ve devrede olduğunda birbirleriyle girişim
yaptıkları (dalga davranışlı), devrede olmadığında, girişim yapmadıkları (parçacık davranışlı)
saptanmıştır. Yani fotonlar çevrelerinde neler olup-bittiğini anında algılıyorlar ve olasılık
hesapları yaparak bir karar veriyorlar.
―Aynı anda iki farklı delikten de geçme‖ şeklindeki bir yorum insanı şaşırtmaktadır.
Bunun için elektronlar aynı anda değil de, aralıklarla gönderilip, deney tekrarlandığında,
elektronların yine ―interference = girişim‖ özelliği gösterdikleri gözlenmektedir. Gerek
Wheeler‘s deneyi, gerek aynı anda değil de, farklı zamanlarda gönderilen kuantsal öğelerin
yine de girişim yapmaları, gözlenip-gözlenmemeden öteye bir anlam taşırlar. O da şudur:
Kuantsal öğeler, sadece gözlenip-gözlenmediklerini değil, çevrelerindeki her tür olayı ve
değişikliği anında algılayıp, ona göre davranıyorlar. Bu canlık belirtisi değil de nedir?
►7- Çift yarık deneyinde, fotonların hangi delikten geçtiğini saptamak için deliklerin
birine bir detektör konulsa, hemen o detektörü algılıyorlar ve ordan geçiyorlar. Atom-altıöğelerin çevre algılama ve değerlendirme yetenekleri öylesine gelişmiştir ki, konulan
detektörde bir bozukluk oluştuğunda, onu anında algılayıp, bozukluğu oranında interferens
denilen girişim yapısı oluşturuyorlar!
►8- Çevrelerini dalga boylarıyla ölçüp, olasılık hesabı denilen binlerce karmaşık
işlemleri yapıp, en-olası durumu seçebiliyorlar!

► 2013 yılına ait bir deneyden öğreneceklerimiz:
―Doğa canlıdır, doğa yaşar‖ deriz. Ama yaşayan varlıkları sıraladığımızda, insanhayvan-bitki-hücre deyip orada takılı kalırız. Peki doğa sadece bunlardan mı oluşuyor ki
orada takılıp-kalıyoruz ve molekül, atom, atom-altı-öğeler gibi en temeldeki varlıklara
bakmıyoruz?
Şimdi son fizik deneylerinden birinde ulaşılan
sonuçları sergileyerek, foton dediğimiz en temel atomaltı-öğelerin ne kadar bilgili ve bilinçli olduğunu görelim.
Danan ve diğ. (2013) fotonlarla yaptıkları
deneylerde, bir kaynaktan foton gönderip, bu fotonları
önce bir beam-spiltter denilen (kalsit kristali gibi ışığı iki
farklı yöne ayıran) bir aletle iki farklı yöne yöneltirler.
Işığın bir kolu (E) aynasına, diğeri (C) aynasına
gönderilir.
Deneyde kullanılan A, B, C, E ve F aynaları sabit
değil, her biri farklı frekanslarda titreşimli olacak şekilde
ayarlanmışlardır. Bu sayede aynadan yansıyan ışığın
gideceği yol uzunluğu değişken olur ve bu değişkenlik,
ışınların birleşmesi sırasında yoğunluk değişimine neden
olur. Her aynaya ait foton şiddetleri detektörde farklı
frekanslarda görülür.
Şekil 3.11: Danan ve diğ. (2013) fotonlarla yaptıkları
deneylerde, bir kaynaktan foton gönderip, bu fotonları
önce bir beam-spiltter denilen (kalsit kristali gibi ışığı

iki farklı yöne ayıran) bir aletle iki farklı yöne yöneltirler. Işığın bir kolu (E) aynasına,
diğeri (C) aynasına gönderilir.
İlk olarak tüm ayarlar, her aynadan fotonların geçeceği şekilde ayarlanır ve detektörde
(1) nolu şekilde görülen foton-yoğunluk grafiği ortaya çıkar.
İkinci durumda (B) aynası oynatılarak, (F) aynasına gidecek fotonların uyumsuz
olmaları (yani oraya gitmeyecek şekilde yol uzunluğunun değiştirilmesi) sağlanır. (Bunun
anlamı, F aynası yolunun trafiğe kapatılmasıdır). Bu durumda detektörde F ve E aynalarında
faaliyetin durduğu ortaya çıkar. (F) deki durma anlaşılır da, (E)deki neden kayboldu?
Üçüncü durumda, C-ayansından yansıyan ışınların önüne bir engel konularak beamsplitter üzerinden detektöre (Dye) ulaşmaları engellenir. Bu durumda detektördeki tüm
sinyaller kaybolur. Peki neden?
Araştırmacılar olayı şekilde belirtilen kırmızı ve yeşil hatlarla açıklamaktalar.
Kırmızı hatlar, kaynaktan detektöre gidişte kullanılan gidiş yollarını, yeşil hatlar ise,
detektörden kaynağa olan dönüş yolu hatlarını göstermektedir. Fotonların bir hedefe
gidebilmeleri için hem gidiş- hem de dönüş yollarının açık olması gerekmektedir.
Nolu durumda, tüm gidiş ve dönüş yolları açıktır, her aynada foton görülür.
Nolu durumda, F-yolu yukarıda belirtildiği gibi, gidişe kapatılmıştır. Bu gidişe kapatma,
dönüş güzergahında E- aynasına da dönüş yolunu engellediğinden, E aynası da trafiğe
kapatılmış olur.
Nolu durumda, tüm dönüş yolları kapanmış olur. Bu nedenle hiçbir aynada foton
görülmez.
Bu deneyden çıkartılacak sonuç şudur:
1- Atom-altı-öğeleri dediğimiz ve doğal sistemin enerji-bankası olan kuantsal sistem,
rastgele değil, bilgili ve bilinçli davranıyor. Her şeyi information & self-organisation ilkesine,
dinamik sistemler teorisi kurallarına göre yapıyor. Ve bilgiyi tepedeki bir harici
yönlendiriciden almıyor, kendisi üretiyor.
2- Can-canlılık veya ruh dediğimiz olgu, varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altıöğelerle başlıyor, onlarda var. Ruh bedenlere dışarıdan biri tarafından üflenmiyor

► Kuantsal öğelerde görülen “polarizasyon” konusu:
Polarizasyon kavramını anlamak için şöyle düşünün.
Kuantsal öğelerin bir yönde ilerlerken, aynı zamanda sağ veya
sol yönde bir spin denilen dönme gerçekleştirdikleri bilinir. Yine bu
ileleme sırasında, pozitiflik-negatiflik davranışı sergileyecek şekilde
bir dalgalanma yaptığı da bilinir.
Bu iki hareket sistemi birbirleriyle bağlantılıdır ve öğe spin
döngüsünü yaparken, pozitiflik-negatiflik dalgalanması da, hem
ilerleme yönünde, hem de spin döngüsüne uygun olarak spiral
şeklinde bir güzergâh izler. Bak şekil 2.9.
Şekil 2.12: Kuantsal öğelerde polarizasyon oluşumu.
Şimdi bu polarizasyon olayının varlıklar arası haberleşmede ne işler gördüğüne bakalım.
Bir kaynaktan gönderilen fotonlar, örneğin güneşten gelen
fotonlar, yukarıda açıklandığı üzere, ilerleme yönüne dik bir
düzlem içinde 360 farklı derecede olacak şekilde bir polarizasyona
sahiptirler. Bak şekil 2.10,
Şekil 2.13: Güneşten gelen fotonların bir gölde yansıdıktan
sonra, polarizasyon düzlemlerinin tek bir düzleme indirgenmesi
(Simetri kırılması).
Şekilde gösterildiği üzere, güneşten gelen fotonlar, göle

çarpana kadar, 360 derecelik değerlerin hepsinde salınım yapıyorlarmış gibi ilerlerken, göl
yüzeyine çarpıp-yansıdıktan sonra, güzerhah düzlemine dik tek bir düzlemde salınım
yapmaya başlarlar. Yani önceki, heryönde titreşim yaparcasına olan süper-simetrik durumları
kaybolur ve tek bir düzlemde salınıma devam ederler. Bu simetri kırılmasının bir başka
örneğini oluşturur.
Fotonların çoklu simetri düzlemlerinin tek bir simetri düzlemine indirilmesi, maddelerin
içinden geçerken de gerçekleşir. Bu yöntemle polarizasyon filtreleri denilen optik aletler
yapılır ve mikroskop incelemelerinde çok yaygın olarak kullanılır.
Şimdi bunun nasıl bir işlem olduğunu görelim.
Önce bir polarizasyon filtresinin nasıl yapıldığına bakalım. Işık bir maddenin içinden
geçerken veya üzerinden yansıtılırken polarize olduğuna (yani tek bir düzlemde salınıma
geçtiğine) göre, bir madde seçip, o maddeyi ışığı geçirecek derecede inceltmek gerekir.
Madde seçimi önemlidir, zira homojen yapılı, her noktasında aynı özelliğe sahip maddeler bu
işi yaparlar. Onun için kristallerden yapılan filtreler yaygın kullanılır. Örneğin turmalin
mineralinden yapılmış iki tane filtre alalım. Bu filtreleri birbirine göre 90 derece döndürüp,
bir kutunun uç kısmına aralarında biraz
mesafe kalcak şekilde yerleştielim. Bu
durumda fitrelerden biri gelen ışığı belli bir
düzlemde (örn. dikey yönde) polarize etmiş
olur; diğeri ise ona göre 90 derece dönmüş
olduğundan, yatay yönde polarize edebilir.
Şekil 2.14: Bir kutunun uç kısmına
yeleştrilen 2 polarizasyon filtresiyle,
kutuda bir aydınlık ve bir karanlık iki
farklı kısım oluşturulması.
Bir lambadan gönderilen doğal bir ışık kutunun girişine yerleştrilen ilk filtreden
geçtiğinde dikey yönde polarize edilmiş olarak kutunun 1. bölmesine girer ve orayı aydınlatır.
Ama bu dikey yönde polarize olmuş ışık yatay-yönde filtreden geçemediği için, 2. nolu bölme
tamamen karanlık olur. Bak şekil: 2.13. (Not: Filtrelerden birini yavaş-yavaş döndürmeye
başlarsak, 2 nolu bölmenin de yavaş yavaş aydınlandığını görürüz. Ve iki filtre birbirine tam
paralel duruma geldiğinde, aydınlanma
maksimum düzeye ulaşır!)
Şekil 2.15: Bir granit incekesitin araya
sokulmasıyla, 2 nolu bölmenin tekrar
aydınlatılması.
Şimdi deneye devam edelim ve
filtrelerin birbirleriyle 90 derecelik açıyla
konuşlandırıldığı duruma dönelim. Bu
pozisyonda, 1 nolu odaya ışık geçirecek
kadar inceltilmiş bir başka madde (örneğin
bir granit kesiti) yerleştirirsek, 2. nolu
bölmenin tekrar aydınlandığını görürüz. Hem de rengarenk bir aydınlanma! (Not: Granit
kesiti şöyle yapılır. Granit kayacından 1-2mm kalınlığında bir parça kesilir ve bir cam üzerine
yapıştırıldıktan sonra, zımpara ile inceltilmeye başlanır. Taa ki bir gazete üzerine
konduğunda, harfler okunacak duruma gelene kadar.)
Granit dediğimiz kayaç, kuvars, ortoklas, plajioklas ve mika gibi farklı minerallerden
oluştuğundan, içinden geçen polarize ışığı, çok farklı düzlemlerde tekrar polarizasyona uğratır
ve bu nedenle çok farklı renklerde ışık 2. nolu odaya geçmiş olur.
Görüldüğü üzere, doğadaki enerji dağılımı, tamamen kuantsal sistemlerle yapılmaktadır.
Bir yere enerji gidişi tamamen kaldırılabilinmekte (2. nolu odanın karanlık olması durumu),

veyahut farklı maddelerin devreye girişi ile, çok farklı yerlerde çok farklı enerji yığışımları
oluşabilmektedir (bak şekil 2.14).
Kuantsal öğe olarak, kah dalga, kah parçacık davranışı gösteren varlıklar kast edilir ki
atom-altı-öğeler ve atomlar buna dâhildirler. Buckyball olarak bilinen ve C60. formülüyle
gösterilen 60 atomluk grupların da kuantsal davranışlar gösterdikleri saptanmıştır. Kuantsal
davranışarda E=h.f = mc2 formülü geçerlidir. Kuantsal sistem kurallarının büyük kütleli
varlıklarda geçerli olmamasının nedeni şudur: Kütle arttıkça, formül gereği frekans da çok
artacaktır. Işık hızı sabit olduğundan, frekansın çok büyümesi durumunda, varlığın çevresiyle
etkileşim-haberleşme sinyali olan dalga-boyu öylesine küçülür ki, varlık artık çok büyük bir
samanlıkta minnacık bir toplu-iğne ucu arar duruma düşer. Bu nedenle belli bir kütleye
ulaşıldıktan sonra, varlıklar isı, basınç, tatlılık-tuzluluk, vs. gibi çok farklı çevre
değerelendirme kriterleri oluşturmuşlardır.
■- Çevrelerini sürekli kontrol edip, hep en ekonomik yere göç eden;
■- Geçtikleri yerlerdeki varlıklarla etkileşip, onlar hakkında bilgi toplayan;
■- Çevrelerindeki milyonlarca varlığın enerji-potansiyellerini algılayıp, olasılık
hesaplamaları yapabilen ve en olası olanı seçebilen;
■- Kendileriyle ilgilenen biri ―var mı- yok mu?‖ sorusunu hep dikkate alıp, ona göre
davranan
varlıklar cansız birer öğe olarak düşünülebilinir mi?
Ama fizikçiler ve diğer bilim insanları öyle düşünüyorlar ve bu nedenle de doğal sistemi
insanlığa yanlış tanıtmaya devam ediyorlar!
İşte Planck‘ın bulduğu temel enerji birimi, doğadaki tüm dinamizmi başlatan ve
yönlendiren temel canlılık birimiydi. Ama o bunun farkında değildi.
En tabandaki kuantsal öğelerin bilgili ve bilinçli davranmaları şeklinde başlayan en
ekonomik sistem oluşturma yarışları milyarlarca yıldır sürmektedir. Bu şekilde sürekli
değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir doğal sistem ortaya çıkmaktadır.

DOM (4)- Kuantların Diğer Temel Özellikleri
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-3-kuantlarin-temel-ozellikleri.html
Kuantum kavramının ortaya çıkışından sonra, fizikçiler arasında bu konuda yoğun bir
araştırma başlatılmıştır. Özellikle foton, elektron, nötron gibi kuantsal öğelerde
gerçekleştirilen bu araştırmalarda:
►Doğadaki tüm maddeleri oluşturan temel element dediğimiz atomların proton, nötron,
elektron gibi atom-altı öğelerden oluştukları ve birbirleriyle ‗foton‘ denilen enerji
paketçikleriyle haberleşip, karşılıklı enerji alış-verişlerinde bulundukları;
►Enerjinin,
i- öğelerin frekans denilen bir saniyede yaptıkları titreşim sayısı ile (E=hν, E=enerji,
h=Planck sabiti, ν=frekans)
ii- ve kütleleriyle orantılı (E=m0c2, m0=hareketsiz haldeki kütle, c=ışık hızı) olarak artış
gösterdiği;
► ―Atom-altı parçacıkları‖ denilen bu temel öğelerin, spin
denilen ve biri 360 derecelik (tam spinli), diğeri 720 derecelik (yarım
spinli) iki farklı döngü sistemine sahip oldukları anlaşılmıştır.
Şekil 3.1: Tam spinli atom-altı-öğeleri üst-üste çakışıp, güç veya
enerjilerini birleştirebilirler.
►Tam spinli olanlara (örn. foton) ‗boson‘ denilmiş ve kuvvet
(enerji, bilgi) taşıyıcı oldukları saptanmış, yarım spinli olanlara (proton, nötron, elektron)
‗fermiyon‘ denilmiş ve madde oluşturucu oldukları saptanmıştır. Şöyle ki: Kuvvet taşıyıcılar,
örneğin fotonlar, aynı anda aynı yerde olabilirler ve bu şekilde
enerjileri üst üste çakışarak gittikçe artan kuvvet sistemleri
oluştururlar. Proton, nötron, elektron denilen fermiyonlar ise,
aynı anda aynı yerde olamazlar ve bu nedenle farklı konumlara
yerleşerek, madde dediğimiz varlıkları oluştururlar.
Şekil 3.2: Yarım spinli atom-altı-öğeleri aynı anda aynı yerde
bulunamazlar, yani güç ve enerjileri üst üste çakışmaz.
Şekilde üç adet elektronun bir arada bulunabilme durumu
gösterilmiştir. Fermiyonlar aynı anda aynı yerde
bulunamayacaklarından, atom çekirdeği çevresinde farklı
yörüngelere yerleşirler. Böylece doğadaki yaklaşık yüz kadar kimyasal element ortaya çıkar.
Kuantlar dünyasındaki bu olay, insanlar arasındaki toplumsal ilişkilere benzer. İnsanlar da
aynı anda, aynı konumu işgal edemezler, ama insanların düşünceleri birbirleriyle üst-üste
çakışarak, güçlerin birleştirilmesine ve büyük işler yapılmasına yol açar.
►Tüm atomlar, çevreleriyle sürekli bir etkileşim (yani enerji alış-verişi) içindedirler. Bu
enerji alış-verişleri fotonlarla olur. Bir atom, çevresinden foton(lar) alırsa, elektronlarından
birinin enerji düzeyi artmaya başlar. Bu artış söz konusu yörüngedeki elektronun normal
enerjisinin yaklaşık 1/137‘sini bulduğunda (fine structure constant denilen gizemli bir sabit;
öylesine yaygın ki, birinci yörüngedeki bir elektronun hızının ışık hızına oranı da aynı!)
elektron bir üst yörüngeye zıplar. Tersi durumda, yani atomdan çevresine foton verildiğinde
ve bu sabit orana ulaşıldığında da, elektron bir içteki yörüngeye geçer.
Şekil 3.3: Doğadaki tüm enerji aktarımları, belli bir değere
ulaşıldığında gerçekleşir.
Bu nedenle doğal sistemde (evrimsel olaylarda, vs.) tedrici geçiş
diye bir şey oluşmaz. Her şey, bir elektron, bir proton, bir molekül, bir

hücre, vs. gibi belli bir büyüklükte olacak şekilde tasarımlanır ve gerçekleştirilir. Yarım
hücre, yarım molekül olmaz.
►Doğada hiçbir foton kaybolmaz; her bir foton, bir elektrondan gönderilip, bir başka
elektron tarafından alınır;
►Bu atom-altı-öğeleri, çevrelerini algılayıp, ne kadar faktör varsa hepsini dikkate alıp
bir olasılık hesabı yaparlar ve çıkan sonuca göre davranırlar. Yani ―contextualism‖ denilen
çevresine bağımlılık ve çevresinden etkilenerek davranış belirleme söz konusudur.
► ―Entanglement‖ denilen ve Türkçeye ‗dolaşıklık veya hizalama‘ olarak aktarılan,
karşılıklı bir bağımlılık ilişkisine sahiptirler ve ışık hızıyla birbirlerinden uzaklaşsalar bile,
anında birbirleriyle haberleşiyormuşçasına koordinasyon içinde davranırlar. Bu şekilde
evrensel boyutta bir karşılıklı etkileme ve etkilenme ortaya çıkmış olur. Bu özelliklerine
kuantum bilgeliği (quantum knowing) de denir.
► ―Süperpozisyon‖ denilen bir özellikleri vardır. Yandaki kayakçı resmi üzerinde bu
özelliği açıklamak gerekirse: Kayakçı kuantsal bir öğe olsaydı, önündeki bir ağaç engelinin
hem sağından hem solundan aynı anda geçmiş gibi davranırdı. Buna iki farklı davranışın üstüste çakışık olması anlamında ―süperpozisyon durumu‖ denir. Sürekli bir değişim-dönüşüm
içindedirler; örneğin hem pozitif (yapıcı), hem negatif (yıkıcı) olabilirler ve serbest
olduklarında bu iki özelliğe aynı anda sahipmiş gibi davranırlar.
Şekil 3.4: Kuantsal öğeler tüm olasılıkları değerlendirecek şekilde davranırlar.
(Ağacın her iki tarafından da geçebilmiş gibi davranırlar.)
Ama bir varlıkla ilişkiye geçtiklerinde (varlığın isteğine göre) yapıcı veya
yıkıcı olarak davranırlar ki buna ―decoherence‖ denir. Örneğin, kayakçının
ağacın sağından mı solundan mı geçtiğini saptamak için ağacın bir tarafına bir detektör
konulacak olsa, o zaman detektörün olduğu taraftan geçer; bu şekilde üst-üste çakışma
durumu ortadan kalkar ve ağacın bir tarafını tercih etmiş olur , ―decoherence‖ budur. Yani
kendileri ile ilişki kurmak isteyen varlıkları algılarlar ve onların istedikleri yönde davranırlar.
Bu durum Tümleşik Sistemler Teorisi (=Theory of Integrated Levels) ilkeleriyle tam bir
uyumluluk göstermektedir ki öyle olması, söz konusu teorinin bir gereğidir. Hatırlayalım
(bkz. 1.2- Çıkartılacak Sonuç):
i-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
ii-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, oluşturma erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
►Bu ilkelere uygun olarak, kuantsal öğeler, çevrelerinde kendilerine gösterilen
hedeflere varacak şekilde davranırlar. Ancak: kuantsal öğelerin bir başka özellikleri daha
vardır ki, o da hep ―en ekonomik sistemlere akma‖ özelliğidir. Bu özellikleri sayesinde,
ekonomik olmayan yapısallaşmalardan ayrılıp daha ekonomik sistemlere göçerler ki bu
durumda, ekonomik olmayan sistemler dağılmak zorunda kalırlar. Bu özellik ―tünelleme
etkisi‖ olarak bilinir.
Fizikçiler elektron gibi enerji taşıyıcısı öğelerin belli bir sınır dahilinde enerji
potansiyeline sahip olduklarını, ve bu enerji düzeyine ulaştıklarında, başka bir yörüngeye
zıpladıklarını saptadıktan sonra, bazı deneylerde bu enerji taşıyıcıların anormal derecede
enerji toplayıp, aşılması olanaksız görünen bir engeli aştıklarını ve daha ekonomik konumlu
yerlere (A‘dan B‘ye) göçtüklerini saptamışlardır. Bu olayı fiziksel mantık ve
formülasyonlarla açıklayamadıklarından, ―tünelleme = tunneling‖ diye bir kavram üretip,
sanki A‘dan B‘ye bir tünel açılıyor ve elektron o tüneli kullanıp geçiyormuş şeklinde bir
yorum yapmışlardır. Bunu ise şöyle açıklarlar: Diyelim ki siz İstanbul‘da yaşıyorsunuz. Bir
gün Türkiye‘nin Sydney elçiliğinden bir mektup aldınız ve Sydney‘de yaşayan amcanızın

öldüğünü ve size bir milyon dolar miras bıraktığını; bu mirası alabilmek için, 48 saat içinde
Sydney‘deki ilgili makama başvurmanız gerektiğini, yoksa paranın hazineye kalacağını
öğrendiniz. Cebinizde beş kuruşunuz yok. Ne yaparsınız? Bir seyahat acentesine gidersiniz.
Mektubu gösterip, size bir bilet vermelerini, ama ücreti 2 gün sonra tahsil edilebilecek şekilde
kredi kartınızla ödeyeceğinizi söylersiniz. Uçakta zaten bir sürü boş yeri olan şirket size lüks
tarifeden bir bilet satma rizikosunu göze alır ve siz Sydney‘e uçar ve mirasa kavuşursunuz.
Her iki taraf da kârlı çıkmıştır.
Bu ekstra enerjinin nerden sağlandığı araştırıldığında, çok kısa bir süreliğine oluşturulup
sonra tekrar kaybolan çok kısa ömürlü ―virtual particles=
sanal parçacıklar‖ denilen öğeler bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu sanal öğeler, ortamdaki bir varlığın E=mc2 formülüne
göre çok kısa bir süreliğne kütlesinin bir kısmını enerjiye
dönüştürmesi ve sonra tekrar kütle olarak eski durumuna
geri dönüşümü şeklinde gerçekleştiği anlaşılmıştır.
Doğadaki olaylarla insanların yaptığı işlemler
arasında böylesine bir benzeşme vardır.
Şekil 3.5: Kuantsal öğeler çevrelerindeki en ekonomik
yapısallaşmaları algılayıp, o yapısallaşmalara göçerler.
►Kuantum düzeyindeki atom-altı öğelerin saniyede
yaptıkları titreşim sayısı çok fazladır, bu nedenle çok enerji tüketirler. Atom- molekül gibi
üst-sistemler içinde birleştiklerinde, daha az enerji harcayan sistemler ortaya çıkar. Bu
nedenledir ki,
-bir protonun kütlesi 1.00728 atomik kütle birimi (akb),
-bir nötronun kütlesi ise, 1.00866 akb kadardır.
Bir C (karbon) atomu, 6 proton ve 6 nötrondan oluşur ve kütlesi ise tam 12 akb‘dir.
Halbuki 6 proton + 6 nötron‘un toplam kütleleri 12.0956 akb‘dir.
Yani proton ve nötron, ayrı olduklarında daha ağırlar, çünkü çok daha fazla dönüyorlar.
Birleşip bir element oluşturduklarında ise daha hafif bir kütleye ulaşılıyor, çünkü devir
sayıları azalıyor.
İşte bu nedenle, atom-altı öğeleri yaklaşık 14 milyar yıl önce, bir araya gelmeye
başlayarak, ―information & self-organisation = bilgi edinile ve ona göre örgütlenile‖ olarak
özetlenen doğa yasaları çerçevesinde birleşmeye ve atom > molekül > hücre > mineral >
kayaç > beden, vs. gibi üst sistemler içinde bir arada toplanmaya başlamışlardır. Temel amaç
ise daha rahat bir duruma geçmektir. Ve bu işlemlerine devam etmektedirler.
► Doğadaki tüm varlıklar, kuant dediğimiz bu enerji kümeciklerinden oluşurlar. Ancak
bu enerji kümeciklerinin nasıl bir araya gelecekleri; nerede çok yoğunlaşıp, nerede az
yığışacakları; ne kadar büyük veya küçük sistemler oluşturacakları gibi konular, enerji
dediğimiz bu kuantsal öğelerin denetimindedir. Şöyle ki:
Doğada, yapıcı veya yıkıcı olabilen temel enerji sahipleri (kuantsal öğeler) bu
enerjilerini nereye ne kadar oranda
yatıracaklarını, varlıkların yapısal
durumlarını dikkate alarak
gerçekleştirirler. Bunu şu deneyden
anlıyoruz.
Şekil 3.6: Doğadaki enerjinin nerede
çok nerede az olacağına kuantsal
öğeler karar verirler.

Feynman (1985)‘ten alınan deney sonuçları şunu göstermektedir (refleksiyonrefraksiyon olayları):
Bir kaynaktan gönderilen 100 fotondan yaklaşık %4‘ü kalın bir cam blokunun
yüzeyinden yansıtılırken, %96‘sı camın içine girer (I). Ama camın kalınlığı azaltıldığında
durum değişir. Camın kalınlığı azaltıldığında, yansıyan foton miktarının, camın kalınlığının
fotonların dalga boylarına göre ölçülmelerine göre, 0 (sıfır) ile %16 arasında değiştiği
gözlemlenmektedir (II). Değişim rastgele değil, fotonun dalga boyuna ve camın kalınlığına
bağlı olmaktadır. Şekilde (II) görüldüğü üzere, fotonlar dalga boylarıyla camın kalınlığını
ölçmekte ve olasılık hesabı yaparak, camın içine mi girecekleri, yoksa camın yüzeyinden mi
yansıyacaklarına karar vermektedirler. Bu olasılık hesabı, varlığın büyümesi aşamasında, yani
camın kalınlığı azken yapılmaktadır. Varlık büyüdüğünde (cam belli kalınlığa ulaştığında),
varlığın yapısına ve dokusuna göre belirlenen bir değer sabitleştirilmekte (düzen-ölçütü ve
solidifikasyon oluşumu) ve o değerde bir enerji, varlığa aktarılmaktadır. (Bu terimler sonraki
bölümlerde açıklanacaklardır).
Bir hatırlatma: Büyümenin ilk evrelerinde varlıkların yapısal durumlarının çevreden
alınan verilere göre ayarlanması ve olgunlaşma evresinde sabitleştirilmesi olayı doğadaki tüm
gelişmelerde görülür. İnsanların yetiştirilmesi dâhil! Bu nedenle ―Ağaç yaşken eğilir‖ ve ―Ne
ekersen onu biçersin‖ atasözleri ortaya çıkmıştır.
►- Kuantların Diğer bazı önemli özellikleri
►- Varlıkların proton, nötron ve elektron denilen atom-altı-öğelerden oluştukları
1930‘lardan beri bilinmektedir. ―Bilinmektedir‖ demekle şu amaçlanmaktadır. Enerjinin
kuantsal kökenli olduğu anlaşıldıktan sonra, bu kuantsal öğelerin keşfi başlar. Bu amaçla
radyoaktif maddelerin yaymış oldukları α, β, γ ışınları ―Nebel-Kammer = cloud chamber = sis
odası; (1952‘den sonra bubble-chamber)‖ denilen yoğun su buharı (veya sıvı hidrojen) dolu
odalardan geçirildiğinde, ―Kondenzstreifen‖ denilen yoğunlaşma izleri bıraktıkları saptanır.
Bu izlerin şekli ve büyüklüğü, geçen ışınların enerji düzeyleri ile orantılıdır. Bu yöntemle,
elektron, proton, nötron gibi atom-altı öğeleri görüntülenebilir olmaktadır.
Şekil 3.7: Atom-altı-öğeleri gözlemleme yöntemi:
Nebel-Kammer, veya bubble-chamber izleri.
Doğadaki her şey bu üç öğenin çeşitli türlerde
kombinasyonlarından oluşurlar.
Atomların proton ve nötronlardan oluşan ve
kütlesinin nerdeyse tamamını oluşturan bir
çekirdekleri vardır. Bu çekirdek femtometre (fm)
(10-15 m.) ölçeğindedir. Bu çekirdeğin 100.000 fm
uzağında bir yörüngede ise, dönen elektronları yer alır. Bu yapıyı şöyle de tasarlayabilirsiniz:
atom çekirdeğini bir portakal olarak düşünürseniz, onun çevresinde yer alan (portakala oranla
toz boyutundaki) elektronlar 10 km uzakta dönmektedirler.
Anlaşılacağı üzere, çekirdek içinde protonlar ve nötronlar çok sıkı şekilde bir arada
bulunmaktadırlar. Nötron (adına uygun) nötr bir öğedir. Proton (+) elektrik yüklüdür, elektron
(-) elektrik yüklüdür. Aynı yüklü protonların sıkı bir şekilde bir arada bulunmaları normalde
mümkün değildir, çünkü hepsi (+) yüklü olduklarından, birbirlerini itmeleri, birbirlerinden
uzaklaşmaları gerekir. Halbuki birbirlerinden uzaklaşmıyorlar ve çekirdek içinde sıkıca bir
arada bulunuyorlar. Bu açmazı açıklamak için fizikçiler kuvvetli-etkileşim ve zayıf-etkileşim
adını verdikleri iki ekstra kuvvet türü tasarlamışlardır. (Diğer iki kuvvet türü ise, bizlerin
aşina olduğu gravite ve elektro-manyetik kuvvet türleridir.)

Peki bu kuvvetli- ve zayıf-etkileşim kuvvetleri nasıl bir şeydir?
Çekirdek içinde proton-nötronlar arası sürekli bir değişim-dönüşüm gerçekleşir, meson
denilen sanal öğeler sürekli oluşup – tekrar yok olurlar ve bu şekilde aynı elektrik yüküne
sahip protonların birbirlerini itmelerini önleyerek, onların çekirdek içinde bir arada
bulunmalarını sağlarlar.
Dolayısıyla, kuvvetli- ve zayıf-etkileşim kuvvetleri, atom-altı-öğelerinin canlılık
belirtilerinden başka bir şey değildirler.
Bu değişim-dönüşüm (doğum-ölüm) döngüsü olmadan doğadaki 92 kimyasal element
oluşturulamazdı. Çünkü kuantsal sıçramalar (artışlar) şeklinde 2, 3. 5, vs. protonlu farklı
elementlerin oluşması için mutlaka çekirdek içinde nötronlar
bulunması şarttır. Hidrojen haricinde nötronsuz element
bulunmamaktadır. Nötron-proton arası değişim-dönüşümler
oluşturularak, (H) haricindeki diğer kimyasal elementlerin
oluşturulması sağlanmıştır.
Şekil 3.8: Atom-altı-öğeler dünyasında sürekli bir değişimdönüşüm dansı oynanır.
►- Varlıkların atom  molekül  hücre gibi gittikçe
büyüyen üst-sistemler içinde birleşmeye gitmelerinin nedeni, rahatlama dürtüsü denilen
olaydır. Bu kavram hakkında daha ayrıntılı bilgi için
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-hareketliligi-baslatp-surduren.html
bağlantısına bakılabilir.
Örneğin proton ve elektron yalnız olduklarında dağa ―ağır‖, birleşip hidrojen atomu
oluşturduklarında 13.6 elektron-volt kadar daha ―hafif‖ olurlar (Yarman 2004). Bu birleşme
zoraki bir olay değil, proton ile elektron arasındaki bir mutabakat ile olmaktadır ve bu
nedenle, biri pozitif, diğeri negatif yüklü olmasına ve pozitif –negatif öğelerin birbirlerini
çekmelerine rağmen, asla birbirlerine yapışıp-kaynaşmazlar, hep aralarında belli bir mesafeyi
koruyarak hidrojen denilen elementin özelliklerini sergilerler.
►- Doğadaki tüm varlıklar kuantsal sıçramalar şeklinde
oluştuklarından, ve her yeni oluşan üst-sistem enerjisini
kendini oluşturan alt-sistem vasıtasıyla sağladığından ―Theory
of Integrated Levels = tümleşik (entegre) sistemler (düzeyler)
teorisi‖ ilkeleri ortaya çıkarlar.
Şekil 3.9: Alt-sistem - üst-sistem ilişkileri.
Doğadaki tüm oluşumlar, kuantsal sistemden başlayıp,
kuantsal sıçramalar şeklinde yeni üst sistem oluşumlarıyla devam ettiğine göre, dünyamızın
oluşum ve gelişim tarihinden giderek, doğadaki olağan-üstü dediğimiz kuvvetlerin nasıl
oluştuklarını gösterelim.
Ama önce alt-sistem üst-sistem terimlerinin burada ne anlamda kullanıldığını
açıklayalım.
►i- Doğada her şey atom-altı-öğeler dediğimiz (ve sayıları 10 üzeri 80 kadar oldukları
hesaplanan) p (proton), n (nötron), e (elektron) üçlüsünden, yukarıdaki (►7.) madde gereği
oluşmaya başlamaktadır.
►ii- Doğa sürekli bir değişim-dönüşüm içinde, yani dinamik bir sistem olduğundan ve
de dinamik sistemler ―information & self-organisation = bilgi edinme ve ona göre
örgütlenme‖ kuralları çerçevesinde oluştuğundan, her yeni oluşturulacak üst-sistem belirli

kurallara uyulacak şekilde oluşmak zorundadır. Bu kurallara doğal-sistem yasaları denir ve
dinamik-sistemler-teorisi gereği, varlıkların karşılıklı anlaşıp-uzlaşmaları sayesinde ortaya
çıkarlar (bak http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/toplumu-olusturma-sahip-ckma-vekoruma.html).
►iii- ―Üst-sistemler‖ İki farklı yöntemle oluşturulurlar.
■-Ya kendilerini bir zar veya duvarla çevrelerinden ayırıp, hücreler veyahut bedenler
gibi, giriş-çıkışların kontrol altına alındığı ―yarı-kapalı‖ sistemler;
■- Ya da, birbirleriyle ortak-bir hareket döngüsü içinde birleşen, atomlar, moleküller,
tayfunlar, gezegenler, yıldızlar, galaksiler gibi ―dönen-sistemler‖
Doğa sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistemdir. Doğal sistem, kendi
kendileri arasında sürekli bir iletişim ve haberleşme sistemi içinde olan, kendi-kendilerini
düzenleyen, kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyecek kuralları karşılıklı etkileşimlerle
kendileri oluşturan ve bu şekilde kendi-kendilerini örgütleyen canlı, yaşayan bir sistemdir.
Hâlbuki insanlar doğayı canlı kabul etmezler, can(lılık) (ruh) denilen şeyi, varlıklardan
ayırıp, onun varlıkların haricinde bir şeyden kaynaklandığını düşünürler. Bunun nedeni
atalarımızın hücre- kuant gibi temelde canlılık gösteren varlıklardan habersiz oldukları
dönemde, bedeninde gerçekleşen hücreler arası etkileşimleri (rüyaları, hayalleri, vs)
anlayamayıp, bu olayların bedene girip-çıktığını varsaydıkları hayali bir varlıklar-üstü canlılık
sisteminden kaynaklandığını varsaymalarından kaynaklanır. Bu nedenle ―ruh ve beden‖
birbirinden ayrı düşünülmüştür ve bu genel kanı günümüze kadar devam etmiştir.
Bunun böyle olduğunu dünyamıza gelmiş en büyük bilim adamı olduğu savunulan
Newton‘un doğal sistem anlayışından çıkarsayabiliriz:
―In the Newtonian view, God had created, in the beginning, the material particles, the
forces between them, and the fundamental laws of motion. In this way, the whole universe
was set in motion and it has continued to run ever since, like a machine, governed by
immutable laws. = Newton‘cu görüşe göre, Allah başlangıçta tüm madde parçacıklarını, onlar
arasındaki etkileşimleri (onları etkileyen kuvvetleri) ve hareketin temel yasalarını oluşturur.
Bu şekilde tüm evren hareket içine girer ve bu değişmez yasalara uyan bir otomat gibi
ebediyete doğru gider.‖
Günümüz evrimcilerinin ‗Hiçbir maddenin bilinci yoktur… Onlar fizik yasalarının
dikte ettiğinin dışına çıkamaz‘ şeklindeki görüşleri Newton‘cu doğal sistem görüşünden
kaynaklanırlar.
Bu tür görüşe statik sistem anlayışlı doğa görüşü denir. Statik görüşlü doğal sistemde
madde ve onu oluşturan bileşenleri hep katı-sert varlıklar olarak düşünülmüştür. Bu nedenle
atom dediğimiz en temel elementler de minik birer bilye gibi tasarlanmışlardır.
Atom dediğimiz temel elementler bir bilye gibi sabit-sert şeyler değildirler. Atomların
proton ve nötronlardan oluşan ve kütlesinin nerdeyse tamamını oluşturan bir çekirdekleri
vardır. Bu çekirdek femtometre (fm) (10 -15 m.) ölçeğindedir. Bu çekirdeğin 100.000 fm
uzağında bir yörüngede ise, dönen elektronları yer alır. Bu nedenle atom dediğimiz temel
elementler nerdeyse çekirdeğinde bir toplu iğne ucu kadar bir
çekirdek ve onun çevresinde devasa bir balon ve o balon
üzerinde dönen elektronlardan oluşmuş gibidirler. Hem
çekirdekteki proton ve nötronlar kendi etraflarında dönerler,
hem de elektronlar (hem çekirdek hem de kendi etraflarında)
dönerler.
Atom-altı-öğeler dediğimiz proton, elektron gibi
varlıkların dönme-hareket hızları bulundukları ortamın
(sistemin) boyutu ile ters orantılıdır. Yani sistem boyutu ne
kadar küçükse, o derecede daha hızlı dönerler. Protonların
atom içindeki ortamı femtometre, elektronların ise angström

(100 000 fm) ölçeğinde olduğundan, elektronlar saniyede 600 mil hızında dönerlerken,
protonlar 40 000 mil/sn hızında dönerler. Böylesi muazzam bir hızla dönen sistemler, sertcisim davranışı gösterirler ki hızla dönen bir kâğıt parçasının bir testere gibi her şeyi
kesmesindeki etkiden kaynaklanır. Ama gerçekte onlar sert bir cisim değil, çok hareketli-canlı
öğelerdir. Atom-altı-öğelerin bu canlılığı-hareketliliği, onların enerji dolu olmalarından
kaynaklanır.
Varlıklar hücre > molekül > atom > proton-nötron-elektron gibi daha küçük
bileşenlerine ayrıldıkça, bu bileşenlerin davranışları ve çevreleriyle etkileşimlerinde de çok
büyük değişiklikler olur. Örn. bir insan 3-5 faktörü ancak birbirleriyle ilişkili hesaplamalar
yapabilirler (3 bilinmeyenli denklemlerden sonrasını çözmek için matrix hesaplamaları
gerekir ve bunu çoğu insan yapamaz). Beynimizdeki hücreler 10 000den fazla farklı faktörün
birbirleriyle ilişkili hesaplamalarını yapabilirler. Bir çekül veyahut pusula iğnesi, dünya
üzerindeki tüm diğer varlıkları dikkate alıp, karşılıklı olarak ilişkilerini hesaplayabilirler. Bir
elektron ise evrensel ölçekte tüm varlıkları değerlendirip karşılıklı ilişkilerini hesaplayabilir.
Bu nedenle atom-altı-öğeler dünyası, evrensel sistemle bütünleşiktir.
Bu nedenle kuantum fiziği atom-altı-öğeler dünyasının evrensel ölçekte bir ilişki ağı
içinde olduğuna işaret eder. ―In sub-atomic-world, classical concepts like ‗elementary
particle‘, ‗material substance‘ or ‗isolated object‘, have lost their meaning; the whole universe
appears as a dynamic web of inseparable energy patterns. … therefore, they cannot be seen
as an isolated entity, but has to be understood as an integrated part of the whole.‖ (Atomaltılar dünyasında ‗temel parçacık‘, ‗maddi varlık‘ veyahut ‗izole nesne‘ gibi kavramlar
anlamsızdırlar; tüm evren birbirlerinden ayrı olmayan dinamik bir enerji ağı yapısı olarak
karşımıza çıkar. … Bu nedenle onlar izole –ayrık birimler değil, birbirleriyle entegrasyon
içinde olan bir bütündürler.)
Bizler maddeleri passif ve hareketsiz olarak düşünürüz. Ama bu varlığın iç-yapısına
büyülterek baktığımızda, onun atomlarının birbirleriyle bağlantılı ve çevrelerindeki enerjidüzeyi değişimleriyle bağlantılı sürekli bir titreşim içinde olduklarını görürüz.
Bu nedenle doğa ve dünya, birbirleriyle karşılıklı enerji alış-veriş-ağı içinde olan
tümleşik (entegre) bir sistemdir. Madde (kütle) dediğimiz şey, enerjinin bir yoğunlaşma
türüdür. Bunun böyle olduğu E=mc2 formülüyle ıspat edilmiştir. Diğer taraftan ―zaman
kavramı‖ enerjinin hangi tür madde-türleri ardışımlarından oluştuğuna bağlı bir enerji-madde
dönüşüm göstergesidir. Mekan dediğimiz uzay sistemi de madde dağılımlarına dayalı bir
ortam olduğuna göre, uzay ve zaman birbirleriyle bağlantılı olmuş olur. (Einstein‘in rölativite
teorisi).
Atomlar, atom-altı-öğelerden oluşurlar, ama bu atom-altı-öğeler bir madde (parçacık)
değil, karşılıklı olarak birbirlerine dönüşen farklı enerji paketçikleridir. Onları gözlemleyenler
onların bir madde olarak değil, sürekli farklı dans figürleri yapan enerji-paketçikleri şeklinde
olduğunu görürler.
Atom-altı-öğeler dünyasında sürekli bir enerji dansı oynanır. Örneğin çekirdek içinde
proton-nötronlar arası sürekli bir değişim-dönüşüm gerçekleşir, meson denilen sanal öğeler
sürekli oluşup – tekrar yok olurlar ve bu şekilde aynı elektrik yüküne sahip protonların
birbirlerini itmelerini önleyerek, onların çekirdek içinde bir arada bulunmalarını sağlarlar.
Uranyum gibi radyoaktif elementler sürekli daha hafif diğer elementlere parçalanırlar ve
He + e- + gamma-ışınları şeklinde radyasyonlar yayarlar.
Çok enerjik fotonların çarpışmasıyla elektron-pozitron çiftleri oluşur.
Gerek güneşten, gerek diğer uzay cisimlerinden gelen kozmik ışınlar dünyamız
atmosferine girdiğinde, atmosferdeki moleküllerle etkileşmeye başlarlar ve bir sürü değişimdönüşüm geçekleşir. Daha önce var olan kimyasal elementler, proron-nötron sayılarında
değişikliklere uğrarlar ve başka kimyasal elementlere dönüşürler. Örneğin karbon atomundan
azot atomu oluşur, vs.

Benzer olaylar bir şimşek çakması olayında da yaşanır ve dünyamızın kimyasal bileşimi
sürekli değişir!
Yani doğa ve dünyada sürekli bir oluşum ve yok oluş ardalanması birbirini takip eder
gider. ―Modern physics has shown us that movement and rhythm are essential properties of
matter; that all matter, whether here on Earth or in outer space, is involved in a continual
cosmic dance. = çağdaş fizik ritim ve hareketin maddelerin en temel özelliği olduğunu
göstermektedir; ister dünyamızdaki, ister uzaydaki tüm maddeler sürekli bir kozmik dans
içindedirler‖
Önemli iki not:
1. Varlıkların yapısal durumlarında değişiklik olması demek, molekül yapılarının
değiştirilmesi demektir. Peki, atomik yapılarda da bir değişim oluyor mu?
Oluyor... Şöyle ki: Her bir kimyasal elementin (yani her atomun) birçok izotopu
bulunmaktadır. Şekil 3.8‘de azot (N) ve karbon (C) atomlarının izotopları görülmektedir. Bu
izotoplar, ortamdaki enerji kutuplaşmasına ve yoğunluğuna bağlı olarak, ya elektron
tünellemeleri, ya pozitron tünellemeleri nedeniyle çapraz (sarı ve mavi oklarla) gösterilen
yönlerde birbirlerine dönüşmektedirler. Yani bir 13N atomu bir 13C atomuna, bir 14C atomu,
bir 14N atomuna dönüşebilmektedir.
Şekil 3.8: Doğadaki tüm kimyasal
elementler, birbirlerine dönüşebilirler.
Dolayısıyla doğadaki tüm kimyasal
elementler, ortamdaki enerji durumuna göre,
elektron veya pozitron alış-verişleri sonucu
birbirlerine dönüşebilmektedirler. İzotopların
çok değişik ömürleri bulunmaktadır.
İzotopların sahip oldukları bu ömürlere göre
de, oluşturulan bileşiklerin ömürlerine
sınırlama getirilmiş olunmaktadır. Doğadaki
biyolojik iç saatlerin çoğu bu sisteme dayanmaktadır.
2. Peki daha alt düzeyde, yani atom-altı-öğeler
düzeyinde de değişimler oluyor mu?
Evet, onlarda da değişim oluyor: Atom-altı-öğelerin
de, ilerleme yönleri, adımları, enerji düzeyleri vs. değişiyor,
hem de 3 eksen sistemi boyunca ve her bir eksen etrafında
77.760.000 saliselik konum farklılığı gösterecek şekilde!
Dolayısıyla, asıl temel değişim bu en temel varlıklarda
gerçekleşiyor ve onlar bu değişen enerji düzeyleri ve
konumlarıyla, doğa ve dünyamızı tekrar yeniden
düzenlemeye başlıyorlar.
Şekil 3.9: Kuantsal öğelerin sonsuz denecek kadar farklı konum ve durum almaları söz
konusudur.
►Kuantsal sistemden atomik-moleküler sisteme geçildiğinde, ―Theory of Integrated
Levels‖ (= Tümleşik Sistemler Teorisi) ilkesi: ―Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni
bir özellik taşır.‖ gereği; yeni etkileşim sistemleri ortaya çıkar. Bu etkileşim sistemi basınç ve
sıcaklık olarak bilinir. Bu nedenle tüm moleküller sıcaklık ve basıncın çok olduğu yerden, az
olduğu yere doğru hareket ederler. Bu etkileşim sistemi gereği denizlerdeki su
moleküllerinden her biri, kendisine en yakın komşularının sıcaklık ve basınç değerlerini
algılayarak, en düşük değerdekiler yönünde harekete başlarlar. Bu olay aynı anda denizin her
yerinde gerçekleşir ve tüm deniz genelinde bir akıntı sistemi başlar. Denizin farklı

yerlerindeki farklı sıcaklık ve basınç değerlerine göre, farklı hızlarda akıntılar ortaya çıkar.
Atmosferdeki rüzgârlar da bu sistemde gelişirler. Yeryuvarı içindeki manto akımları da bu
şekilde oluşurlar; bu akıntılara göre de depremler, volkanik hareketler vs. başlar.
Sözün kısası, doğayı ve dünyamızı oluşturan en temel öğeler bilardo topu gibi pasif,
cansız, ölü, bilinçsiz varlıklar değil, yukarıda belirtildiği gibi, çevrelerini algılayan ve
komşularının durumlarına göre davranışlarını belirleyen ve daha rahat durumlara geçmek için
yeni üst-sistemler içinde bir araya gelme çabası içinde olan varlıklardır. Yani onlar ölü-cansız
değil, ―bilgi ile davranan‖ en temel canlılık öğeleridir.
► Doğadaki en küçük varlıkların hem dalgalanma (wave) göstermesi, hem bir madde
tanesi (particle) olarak davranması, onların ―wavicle‖ (wave + particle = wavicle) olarak da
adlandırılmalarına neden olmuştur (Eddington 1935). Bu ―wavicle‖ terimini Türkçemize
―salınımcılar‖ olarak aktarmak istedim; çünkü onlar hem bir sarkaç gibi, sürekli olarak sağasola dönüp duruyorlar, hem ilerledikleri yönde belirli bir düzlem içinde dans ediyorlar, hem
de doğadaki tüm enerjilerin (dolayısıyla kuvvetlerin) temelini oluşturuyorlar. Dahası, evrensel
ölçekte birbirleriyle etkileşerek, hep daha ekonomik üst-sistemlerde birleşecek şekilde
birbirleriyle anlaşıp-uzlaşıyorlar.
►Ve salınımcıların son bir temel özellikleri daha: hep en kestirme yolu seçerler. Yani
her zaman işin en kolay yolunu seçerler. Bu özellik, sonraki kuşağın yetiştirilmesinde önem
taşır; çünkü onlara ―hayat şöyle de olur / yaşanır‖ diye kolay bir yol gösterirseniz, o çocuklar
ileride asla zor görevlere soyunmazlar.
Özetle: Doğadaki tüm farklı görüntüler, salınımcılar dediğimiz bu temel varlıkların,
çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerinin bir üründürler.
Peki, doğadaki en temel yapıtaşları canlılık gösteriyorlar, bilgiye göre davranıyorlarsa:
i-Fizikçiler neden hâlâ bu temel yapıtaşlarını, doğayı oluşturan en temel canlı-öğeler
olarak değil de, bilardo topu gibi pasif, cansız varlıklar olarak değerlendiriyorlar?
ii-Biyologlar neden hâlâ canlıların bilgiye göre davrandıklarını değil de, evrimin rastgele
olaylarla gerçekleştiğini iddia ediyorlar?
iii- Biyologlar neden canlılığı atom-altı-öğelerle başlatmıyorlar da, ―ilk canlı nasıl, nerde
oluştu?‖ şeklinde sorularla uğraşıyorlar?
iv- Din adamları yaratıcı güç olarak tanımladıkları ―Allah‘ı‖ neden varlıkların kendi
içlerinde değil de, hayalî bir dış (haricî) sistemde arıyorlar?
Bu soruların yanıtını dinamik sistemler fiziği ilkelerinde buluyoruz.

DOM (5)- Dinamik sistemler fiziği
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-4-dinamik-sistemler-fizigi.html
Her türlü işlem veya oluşum mutlaka enerji gerektirir. Tüm enerjilerin kökenini ise
yukarıda açıklanan kuantlar, yani fotonlar oluşturur. Fotonların maddelere bağlanma şekline
en güzel örnek, fotosentez olayında görülür. Fotosentez olayında, bitkilerin yapraklarında
bulunan kloroplast adlı madde, bir fabrika gibi işlem yapar ve eşitliğin sol tarafından
aldıklarını, sağ tarafındaki ürünlere dönüştürür.
6 H2O + 6 CO2 + Güneşten gelen fotonlar  C6H12O6 + 6O2
Bu eşitliğin sol tarafındaki madde miktarı ile sağ tarafındaki madde miktarı aynıdır.
Ama enerji içerikleri farklıdır. C6H12O6 olarak gösterilen glikoz molekülü güneşten gelen
fotonları depolamıştır. Bu molekülü oluşturan H, O ve C atomlarının bağlantı sistemleri H2O
ve CO2. moleküllerini oluşturan H, O ve C atomlarındakinden farklıdırlar. Görüldüğü üzere,
enerji, maddeye bağlanmış durumdadır. Güneş enerjisini maddeye dönüştüren bu bitkiler
değişik bir enerji türü kaynağı oluştururlar. Her tür enerji kaynağı, doğadaki varlıklar için
yeni bir hedef (dinamik sistemler fiziği terimiyle, yeni bir ‗attractor‘) oluşturur. Çünkü
doğada önceleri foton olarak yer alan bir sürü enerji paketçiği, başka türde bir kombinasyon
olarak piyasaya çıkmıştır. Yani piyasaya yeni bir ürün sürülmüştür. Her ürünün bir alıcısı
olmak zorundadır, yoksa doğadaki değişim-dönüşüm sistemi bloke edilmiş olur.
Düşünün ki, bir varlığın hiç alıcısı –yani onu tekrar parçalarına ayıran bir başka varlık–
yok. O durumda, o varlık için zaman durmuş olur, çünkü ömrü sonsuzlaşmıştır! O durumda,
çevresindeki her şey değişip-dönüşürken, o varlık çevresiyle ilişkisiz bir sistem oluşturmuş
olur ki, doğada çevresinden etkilenmeyen, çevresiyle etkileşmeyen hiçbir sistem yoktur. Bu
nedenle zaman ―değişim-dönüşüm‖ ürünü, sonucu ve göstergesidir. Dolayısıyla doğada
değişim-dönüşüme uğramayan ebedî bir varlık veyahut ebediyet gibi bir sistem mevcut
değildir. Hayat bu nedenle doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuştur.
İşte bu durum atalarımız tarafından anlaşılamamıştır. Atalarımız canlılık oluşturan,
enerji veren şeyi, varlıkların kendi iç bileşenlerinde değil, varlıkların haricinde olduğunu
varsaydıkları ebedî bir ekstra varlıkta aramışlardır. Dolayısıyla sürekli değişim-dönüşüm
içinde bilgi oluşturarak kendi kendilerine örgütlenip-gelişen, zaman içinde daha karmaşık
üst-sistemler oluşturacak şekilde bir evrimsel gelişim düşünülememiştir.
Dağdaki bitki türleri farklıdır, ovadaki farklı, denizdeki farklıdır. Her bir farklı bitki
türüne uyum sağlamış bir sürü canlı oluşur. Bu canlıların yedikleri bitkiler farklı olduğundan,
kendi bileşimleri de değişik protein bileşimleri gösterirler. Bu defa bu canlıların gövdelerini
yiyecek başka canlı türleri oluşur. Kısacası doğada sürekli yeni ―attractor=çekim merkezi,
hedef‖ler ortaya çıkar.
Her canlı, hayatının devamı için enerjiye muhtaç olduğundan ve ana enerji kaynağını da
bağımlı olduğu belli canlı türleri (veya foton türleri) oluşturduğundan, neyin neye bağımlı
olarak oluşup geliştiğinin kayıtlarını sürekli olarak tutmak zorundadır.
Salınımcılar sürekli hareket halinde oldukları için çok enerji harcarlar ve bu nedenle,
birleşip atom, molekül, hücre gibi üst-sistemler oluşturarak, daha az enerji harcayan
durumlara geçme çabası içindedirler. Enerji taşıyıcıları olan bu temel canlılar çeşitli üstsistemler içinde birleştikçe, doğadaki enerji de, çeşitli üst-sistemler içinde yer değiştirmiş
olur. Bu nedenle, yeni bir şey yapımı, ne tür yenilikler oluştuğu konusunda yeni bilgiler
oluşturulmasını gerektirir. Enerjinin çeşitli üst-sistemler içinde depolanır duruma geçmesi,
tüm varlıkları, özellikle de canlıları, bu yeni yapısallaşma türlerini algılamaya yönelik
organlar (detektörler) oluşturma arayışlarına yöneltmiştir. Tüm bu işlemler, olasılık
hesaplamaları sonuçlarına göre gerçekleştirildiğinden, tüm varlıklar olasılık hesabı yapma
bilgileri oluşturmak ve bu bilgileri geliştirmek zorundadırlar. Olasılık hesaplamalarına dayalı

olarak oluşturulan, doğadaki bu oluşum ve gelişim sisteminin en önemli temel ilkeleri
şunlardır.

Evrensel ölçekte geçerli doğal ilkeler
► Her öğe, kendine en yakın komşuları ile etkileşim içine girecek ve davranışını ona
göre belirleyecektir. (Bunun nedeni, varlıkların karşılıklı olarak birbirlerine sahip oldukları
enerji türünü çeşitli sinyaller olarak bildirmeleri ve bu sinyallere göre varlıkların birbirlerini
çekmeleri (veya itmeleri)dir. Oluşacak çekim kuvvetinin şiddeti, yandaki şekilde gösterildiği
üzere, öğeler arası mesafenin karesiyle ters orantılı
olduğundan, varlıkları etkileyen en büyük kuvvetler,
kendilerine en yakın olan öğelerin potansiyelleri olmuş
olur.)
Şekil 5.1: Doğadaki tüm varlıklar birbirleriyle etkileşirler
(yani haberleşirler).
► Oluşturulacak bir ortaklıkta geçerli olacak kurallar
(ki buna ‗informator veyahut orderparameter = düzenölçütü‘ denir), tüm katılımcıların ortaklığı ile oluşturulur; her öğe en ekonomik
yapısallaşmayı tercih edecektir. Bu amaçla hücrelerin atom ve moleküllerinin bilgi
sistemlerinde simetri-kırılması yapılarak, yeni hedefe uygun davranılacak bir rezonans sistemi
oluşturulur;
► Oluşturulan düzen-ölçütü her katılımcı için bağlayıcı olacaktır (ki, bu kurala slaving
principle = köleleşme prensibi denir). Bağlayıcılığı güven altına almak için, sabitleyici yapısal
unsurlar oluşturulacaktır (solidification).
►Bu rezonans sistemine uygun olacak şekilde atom ve moleküllerde sabitleştirmeler
(solidifikasyonlar) yapılması. (Çevreye uyum için değişim-dönüşüm şart olduğundan, oluşum
ve gelişimin başlangıç safhalarında sabitleştirme işlemi yapılmaz, olgunlaşma safhasına
geçişle birlikte sabitleştirme işlemi gerçekleştirilir. Bu nedenle bir civciv, yumurtadan çıktığı
anda yanında algıladığı ilk canlıyı, kendisine en yakın dost olarak görür. İnsanlarda ise bu
sabitleştirme işlemi çocukluk evresinde olur ve bu nedenle insanı hayat boyu etkileyen en
temel davranış olur.)
►Doğadaki dinamik sistemin en önemli temel ilkelerinden biri de, her büyümenin bir
sınırı olması zorunluluğudur. Örneğin proton-nötron-elektron gibi öğeler birbirleriyle
birleşerek, atom dediğimiz temel kimyasal elementleri oluştururlar. Bu temel elementler 56
atom-ağırlıklı Fe (demir) bileşimine kadar (28 proton + 28 nötron), birleştikçe çevrelerine
enerji verirler. Hidrojen bombasındaki enerjinin kaynağı bu tür bir enerjidir (fusion=birleşme
enerjisi). Halbuki demirden sonraki elementler, parçalandıkça çevrelerine enerji verirler.
Atom bombasından çıkan enerji (radyoaktif enerji) bu tür bir enerjidir (fission = parçalanma
enerjisi). Dolayısıyla, atom-ağırlığı çok büyük elementler duraylı (kararlı) olamamakta ve
çabuk bozunmaktadır. Kimyasal elementlerde görülen bu büyüme sınırlanması, diğer tür
varlıklarda da bulunur. Bunun nedeni, varlıkları oluşturan öğe sayısı arttıkça, varlık içindeki
öğeler arası haberleşme ağının çok karmaşıklaşması ve ekonomik olmaktan çıkmasıdır. Bu
nedenle, hiçbir hayvan veya bitki anormal boyutlara ulaşamaz. Toplumsal birimlerin belli
sayıda insanla sınırlı olması da bu gerekçeye dayanır.
Doğadaki dinamik sistemin nasıl işlediğinin matematiksel-fiziksel temellerini fizikçiler
oluşturmuşlar (Haken 1983, 2000) ve kısaca ―information & self-organisation‖ = ―bilgi
oluşturmaya dayalı otonom örgütlenmeler‖ olarak özetlemişlerdir. Şimdi bu ―information &
self-organisation‖ sisteminin en temel parametrelerini vererek, hayat dâhil doğadaki tüm
oluşumlardaki temel kuralları gösterelim:
Atraktor (Çekici): Dinamik sistemlerde, bir öğenin gideceği hedef, veyahut kullanacağı
enerji kaynağı türü.

Düzen-ölçütü (order parameter): Dinamik sistemlerde öğelerin, değişen çevre
koşullarına daha iyi uyum sağlayabilmek (yeni bir attractor‘a ulaşmak) için ne tür
değişiklikler yapılması, daha az enerji harcayan bir duruma geçmeleri ve rahatlamaları için
birbirleriyle anlaşarak oluşturdukları ortaklık ilkeleri.
Kontrol parametreleri: Dinamik sistemlerde öğelerin dikkate almak zorunda oldukları
çevre faktörleri dizinidir. Doğadaki oluşumlarda, birçok varlığın yaydığı sinyaller de
etkilidirler, ―katalizör etkisi‖ denilen faktör bu nedenle gereklidir.
Maksimum Enformasyon Prensibi: Dinamik sistemlerde, değişen koşullara uyum
sağlamak amacıyla varlıkların çevrelerini algılayıp, kendilerini bu koşullara uyumlu hale
sokabilmeleri için gerekli bilgi oluşturma dürtüsü.
KarĢılıklı bağımlılık (circular causality): Kuvvet alanları birbirlerine eklenipçıkarılabilir özellikli olduğundan, yeni oluşan bir varlığın oluşturduğu kuvvet alanı, diğer tüm
varlıkların oluşum koşullarını da otomatik olarak etkiler. Bu nedenle tüm varlıklar karşılıklı
olarak birbirlerinden etkilenirler. (Bu nedenle beynimizdeki her bir hücre en az on bin farklı
faktörü dikkate alıp, bir olasılık hesabı yapar ve tek bir sonuça ulaşır.)
Simetri kırılması (symmetry breaking): Mikroskobik sistemlerden makroskobik
sistemlere geçişlerde, yani alt-sistemlerden üst-sistemlerin oluşturulmalarında, üst-sistem
içinde birleşmeyi sağlayacak yeni kavramların -kuvvet alanlarının veya değer yargılarınınoluşturulması.
KöleleĢme prensibi (slaving principle): Dinamik sistemlerde öğelerin daha ekonomik
bir duruma geçmek için oluşturdukları ortaklık ilkelerine uyulmaya zorlayan faktör.
SabitleĢtirme (Solidifikasyon): Üst-sistem içinde birleşmeyi sağlayacak yeni değer
yargılarının kalıcı olmalarını sağlayacak şekilde sabitleştirici işlemler yapılması.
Bu ―Simetri-Kırılması+KöleleĢtirme+SabitleĢtirme‖ üçlü faktörünü, terimlerin ilk
hecelerinin birleştirilmelerinden oluşturulan SimKırKölSab kısaltması ile gösterelim.
―Simetri-Kırılması+Köleleştirme+Sabitleştirme‖ yani ―SimKırKölSab‖ üçlü faktörü
doğadaki oluşum ve gelişimlerin temelinde yatan ana faktördür.
Şimdi önce ―simetri-kırılması‖ denilen olayın ne olduğunu
açıklamaya çalışalım.
Şekil 4.2: Simetri kırılması
Fizikçiler simetri-kırılması olayını şu şekil üzerinde açıklarlar:
Konik bir zirve üzerinde duran bir bilye, (A) konumunda,
süper-simetrik durumdadır. Bu bilyenin denge durumu bozulup, bir yana düşerse, (B)
konumu, simetrisi kırılmış olur!
Bu tanımlama bizim işimize pek yaramaz. Onun için daha anlamlı bir tanım yapmaya
çalışalım.
Fizikçilerin bu şekil üzerindeki tanımını anlamak için şöyle düşünün: Her şeyin temelini
oluşturan kuantsal enerji paketçikleri, doğadaki tüm yapıcı veya yıkıcı olayların temelinde yer
alırlar. Onlar yalnız başlarına düşünüldüklerinde, (A) konumundaki gibi, her yöne gitmeye
(veya her şeyi yapmaya) uygundurlar. En ekonomik durumda olan yapısallaşmalara, veyahut
kendilerine gösterilen hedefe doğru akmaya hazırdırlar.
Süper-simetri durumu, atom-altı-öğeleri için söz konusudur. Yani elektron, proton,
nötron gibi öğeler, yalnız olduklarında, süper-simetrik durumdadırlar, ama H, He, O, C, Fe,
gibi kimyasal elementler oluşturduklarında, simetrileri kırılmış olur. Dolayısıyla, simetrikırılması, aynı anda yapısal bir sabitleşme ve köleleşme ile iç-içe işler. Onun için
SimKırKölSab kısaltması çok kullanışlı bir kavram olur.

Süper-simetri durumu, atom-altı-öğeleri için söz konusudur. Yani elektron, proton,
nötron gibi öğeler, yalnız olduklarında, süper-simetrik durumdadırlar, ama H, He, O, C, Fe,
gibi kimyasal elementler oluşturduklarında, simetrileri kırılmış olur. Bunu bir örnek
vererek açıklayalım.
Şekilde gösterildiği üzere, serbest bir elektron, tüm elektromanyetik frekans skalasını
içerecek şekilde foton yayabilirken, H, O, C, Fe, vs. gibi kimyasal elemetler içine girip, o
elemetlerin bir öğesi olduğunda, artık ancak belli
frekanslarda foton yayabilmektedir. Çünkü, üst sistemler
içine girdikçe serbest elektronun süpersimetrisi
kaybolmuştur, kırılmıştır.
Şekil : Her elementin sahip olduğu spektrum farklıdır.
Bütün kimyasal elementler proton+nötron+elektron
öğelerinden oluştukları halde, her birinin çok farklı
özellikleri vardır, kaynama, donma noktaları farklıdır,
kimisi iletkendir, kimisi yalıtkandır, vs.
Şimdi bu SimKırKölSab faktörünü biraz daha iyi anlayabilmek için, bu faktörünün nasıl
oluştuğunu görelim. Döllenmiş bir yumurta hücresinden çok hücreli bir hayvan oluşumuna
geçişin evrelerinde gerçekleşen biyokimyasal değişimleri araştırarak embriyolojinin temel
gizemini çözen ve bu araştırmalarıyla 1995 yılı fizyoloji-tıp dalında Nobel ödülü alan
Nüsslein-Vollhard (1996, 2004), tek hücrelikten çok hücreliliğe geçişte, hücrelerin
çevresindeki (yani embriyonik ortamdaki) belli protein türlerinin yoğunluk-derecesi farklarına
(concentration-gradient) bağlı olarak, baş-gövde-bacak, sırt-karın gibi farklı organlaşmalara
gidildiğini göstermiştir. Bunu daha basit bir şekilde ifade edecek olursak, ortamdaki madde
türü ve bu maddenin bolluk-azlık derecesine göre, hücrelerin hangi tür bir organa dönüşeceği
belirleniyor. Yani, SimKırKölSab üçlü faktörü, ortamdaki madde (varlık) miktarına ve
oranına göre ayarlanıyor.
Bunun nasıl olduğunu açıklamak için tek hücrelilikten çok-hücreliliğe geçişte
gerçekleşen simetri kırılması olayını gösterelim.
Hücreler 2-4-8-16-vs. gibi geometrik dizi şeklinde çoğalmaya
başlarlar Blastula adı verilen bu evreye kadar, tüm hücreler birbirlerinin
tamamen aynıdırlar ve içi sıvıyla dolu küresel bir şekil oluştururlar.
Bu küresel görüntü safhasındaki hücrelerden herhangi birini alıp,
tekrar çoğaltmaya başlatırsanız o hücre tekrar 2-4-8-16- vs. şeklinde
çoğalıp-büyüyebilir ve yeni bir canlı oluşturabilir. (Kök hücreler)
Ama bu safhadan sonraki gastrula safhasında, balon şeklindeki yapı,
bir yerinden içe doğru bir kanal (gastrocoel) oluşturacak şekilde
değişmeye başlar. Bu safhadan sonra, bedeni oluşturacak hücrelerin hepsinin kaderi ve
özellikleri değişir! Hangi organ konumunda bulunuyorlarsa (ki, konum belirlenmesi belli
kimyasal bileşimlerin egemen olmasıyla belirlenir), o organı oluşturacak şekilde davranırlar.
Bu yetenek değişmesine, simetri kırılması denir.
Hücreler birer fizikokimyagerdirler. Ortamdaki her maddeyi ve konsantrasyonunu
anında analiz edip, ona göre davranırlar. Bakterilerin çeşitli ortamlara yaşayabilmeleri, her tür
antibiyotiğe dirençli hale gelebilmeleri bunun göstergesidir. (Deniz yüzeyine yayılan petrolü
yiyebilmeleri bir başka güzel örnektir.)
Bir şeyin yapımı için enerji ve bilgi gerekir. Bilgi, enerjinin nerden nereye ve hangi
sıralamayla aktarılacağı verilerinden oluşur ki bu da maddelerin bileşim türlerinin
ardalanmasıyla gerçekleşir.
Bu nedenle, ortamdaki tüm değişim-dönüşümleri, hangi tür yeni madde-bileşimleri
oluştuğu, v.s bilgilerini toplayan hücreler, kendilerine belirledikleri hedeflere ulaşacak şekilde

bir işletim sistemi tasarlarlar ve buna ulaşmak için gerekli beden yapısallaşması konusunda
karşılıklı bir ortak plan (düzen-ölçütü= orderparameter) hazırlayarak, yeni bedenler ortaya
koyarlar.
Dinamik-sistemler-fiziği ilkelerinden simetri-kırılması olayı, bir toplumda (veya yarıkapalı herhangi bir sistemde) kritik bir noktaya ulaşıldığında, Prigogine‘in bifurcation =
çatallanma olarak tanımladığı, yeni bir değerlendirme- karar-alma durumu oluşumu ortaya
çıktığında gerçekleşir. Kritik nokta denilen faktör ise, ortamdaki öğe yoğunluğunun ve
karşılıklı etkileşim değerlerinin çok artması sonucu, yeni bir düzen-ölçütü (orderparameter)
oluşturularak yeni bir üst-sistem içinde birleşmeye gidilmesi olarak gerçekleşir. İnsan nüfusu
geometrik dizi-şeklinde 2-4-6-8-16-32,vs şeklinde artmaktadır. Bu nedenle insanlaık için
dünya ölçeğinde karşılıklı etkileşim içine girerek, dünya ölçeğinde bir düzen-ölçütü
oluşturulması zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla, bizlerin ortaya koyması gereken
toplumsallaşma ilkeleri, sadece ülkemiz ölçeğinde değil, global ölçekte, tüm dünya
ülkelerinde uygulanabilinir olmak zorundadır.
Tüm varlıklar, çevreleriyle etkileşime girerek, çevrelerindeki değişim-dönüşümlere göre
yapısal-dokusal durumunda düzeltmeler yapar. Örneğin biz insanlar çevremizle etkileşip,
kazandığımız deneyimlere ve öğrendiklerimize göre hücrelerimizin amino-asit bileşimlerinin
değiştirilmesine neden oluruz. Yani her yeni bir şey öğrendiğimizde, hücrelerimizin yapısaldokusal durumunda bir değişiklik olur. Bu değişikliğe göre de bizim düşünce ve davranışımız
değişir. Yani SimKırKölSab faktörü, sürekli etkinlik halindedir ve bu etkinlik daha çok
hücresel düzeydedir.
Her beyin yönlendirmekle yükümlü olduğu bedenin çıkarlarını savunacak şekilde
programlanır. Bu nedenle her insan kendi bedenini, kendi düşünce ve davranışlarını beğenir
ve hep kendisini haklı görür. Bunun nedeni ise SimKırKölSab faktörünün bu şekilde bir
işleyişe neden olmasıdır.
SimKırKölSab faktörünün doğadaki her oluşumda, oluşturulacak yeni bir şeyin, hep
kendisini savunacak şekilde yapısallaştırmasına yönlendirmesinin nedeni, doğada varlıklar
arası bir yarış ile her şeyin gerçekleşmek zorunda olmasından kaynaklanır.
Hücrelerin beden oluşturma süresince geçirdikleri bu simetri kırılması ve özellik
sabitleştirilmesi olayı, atom-altı-öğelerden (aaö) başlarlar. Aaölerin kombinasyonlarından
oluşan kimyasal elementlerde yeni özellikler ortaya çıkar; Bu elementlerin kombinasyonları
ile oluşan moleküllerde, elementlerin özelliklerinde simetri kırılmaları oluşur ve moleküllere
ait yeni özellikler sabitleştirilir. Moleküllerden hücrelere geçişte yine simetri kırılmaları ve
yeni özellik eklenip-sabitleştirilmeleri şeklinde yeni özellikler kazanılır. Hücrelerden çeşitli
hayvan bedenleri oluşumlarına geçişte, yine simetri-kırılmaları ve yeni özellik kazanımları
gerçekleşir. Bu şekilde her canlıda farklı duygu ve düşünce sistemleri ortaya çıkar.
SimKırKölSab faktörü bu nedenle doğadaki en önemli ve gizemli faktördür.
Dinamik sistemlerde her yeni oluşturulacak üst-sistemde geçerli olacak düzen ölçütü
(=order-parameter, ki buna ‗insanların paradigması‘ da denir), bileşenleri üzerinde
köleleştirici etki yapar. İnsanlar geleneksel olarak, bilinci ve bilinçli davranışı sadece insan ve
insan-üstü varlıklara özgü bir özellik olarak kabul etmiş ve bunu insanlarda değişmez bir
paradigma olarak yerleştirmiştir. Bu nedenle insanlar sadece atom-altı-öğeleri değil, hücreleri
bile bilinçsiz ve bilgisiz davranış içinde görmeye şartlandırılmışlardır.
Böyle bir şartlanmışlıkla sabitleştirilen nöronal devreler, bu şartlanmışlığı değiştirmeye
yanaşmazlar ve hep yan yollar, kaçamaklar bularak olayları açıklamaya çalışırlar. Bu, bilim
adamları için de geçerlidir. Arp (1998, s.228)in dediği gibi: ―Geleneksel bilim adamlarının iki
alternatif seçim arasında yanlış olanı seçeceklerini öngörebilir miyiz? Bu soruyu evet olarak
yanıtlarım, çünkü bu konuda önemli nokta, paradigma değişimidir ve geleneksel bilim
dünyasında paradigma değiştirilmesi yasaklanmıştır.‖

İşte insanların mantıksız davranışlarda ısrar etmelerinin nedeni budur. Yobazlık
kavramı, geleneksel görgü ve bilgilerin etkisi altında kalarak, değişen doğa ve dünya
koşullarına uygun davranmama anlamında kullanılan bir kavramdır. Yani yobazlık denilen
kavram, bilim adamları arasında (ve de ―aydın insan‖ denilen grup içinde) tam manasıyla
yaygındır. Ve bunun nedeni de, hücrelerin dinamik sistemler fiziğinin köleleştirme +
solidifikasyon (sabitleştirme) ilkelerine uygun davranarak, oluşturdukları bedenlerin
davranışlarını ‗çocukluk evresindeki koşulları ön plana alarak‘ sabitleştirmiş olmalarıdır. Bu
nedenle gelenek ve göreneklerini sorgulamayı göze almayan toplumların kalkınmaları hep
gecikmeli olmaktadır.
Doğadaki tüm kuvvetler, enerjilerini kuantsal sistemden alırlar. Kuantsal sistemde ise
enerji hem yapıcı, hem yıkıcı özelliğe sahiptir ve süperpozisyon durumundadır.
Süperpozisyon durumundaki bu enerji paketçiklerinin yapıcı veya yıkıcı yönde kullanılması,
oluşturulan üst sistemlerin göstereceği hedefe bağlıdır. A-kişisinin de
yapacağı işlerde kullanacağı enerjisinin kökeni bu kuantsal öğelerdir;
B-kişisinin de… A-kişisi bu enerjiyi çevresindekilerle uyumlu olacak
amaçlar için kullanabilirken, B-kişisi bu enerjiyi çevresindekilerle
kavga edecek şekilde kullanabilmektedir.
Şekil 4.4: Kuantsal öğeler hem yapıcı, hem yıkıcı olarak işlevlerde
bulunabilirler. Hangi yönde kullanılacakları, gösterilen hedefe
bağlıdır.
Doğada en tabanda (kuantsal sistemde) bulunan yapma veya
yıkma yeteneği, tepede olduğu varsayılan hayalî bir güç kavramına
bağlanmıştır. Bu temel prensip uyarınca, toplumsal sistemlerin yönetimi de tepeye
yerleştirilen ve olağanüstü yetkiler-dokunulmazlıklar vs. ile donatılmış liderlik sistemine
bağlanınca, insanlar arasında olması-oluşturulması gereken ―çevresiyle doğrudan ilişki kurma
ve bu ilişkilere göre davranışlarını belirleme yeteneği‖ körleştirilmiştir. İnsanlar, tepeye
oturan liderlerin göstereceği hedefe göre davranmak zorunda kalırlar. Tepedekilerin
görüşlerine göre davranmak zorunda olan halk, çevrelerindeki insanlara ve diğer varlıklara
karşı oluşturmak zorunda olduğu karşılıklı etkileşim özelliğini kullanamaz. Halbuki doğal
sistemde denge ve düzen ―Her varlık, kendine en yakın komşuları ile etkileşim içine girecek
ve davranışını ona göre belirleyecektir‖ şeklindedir.
Yani, varlıklar arası ilişkiler karşılıklı etkileşimlere dayanılarak oluşturulur. İnsanlar ise
tepedeki birilerinin görüşüne göre davranışını belirlediğinden, asla (arılardaki, karıncalardaki
gibi) doğal sisteme uygun bir toplumsal hayat modeli ortaya çıkamamaktadır.
Doğada her şey zıt kutuplu salınımcıların yeni zıt kutuplu üst-sistemler oluşturmaları
şeklinde devam etmektedir. Ancak her üst-sistem, enerjisini alt-sistemlerden almak
zorundadır ve bu nedenle hangi alt-sistemleri hangi sırayla birleştirerek yeni bir üst-sistem
oluşturacağı bilgilerini kayıt etmek zorundadır. Bu nedenle bir bedendeki her bir hücre,
binlerce farklı faktörü değerlendirip bir karar alır; bu sonucu bir diğerine iletir. Kendisine
gelen bu sonucu diğer binlerce sonuçla (faktörle) harmanlayarak değerlendiren hücre de bir
sonuca varır ve bunu bir başka ortağına iletir, vs… Ve bu şekilde bedendeki trilyonlarca
hücrenin hepsi, ortaklık sistemlerinde kendilerine düşen görevi yaparlar. Hiçbir hücre
görevsiz-işlevsiz değildir. Beden dediğimiz hücre ortaklıkları, milyarlarca yıllık bilgi
oluşturma çabaları sonucu meydana gelmiş böylesine karmaşık işlevler yürüten hücre
ortaklıklarıdır.
Alt-sistemlerine böylesine bağımlı olan ve bu bağımlılık bilgilerini de kalıtsal bilgi
depolarında kayıt altında bulunduran hücrelerimize, ―hayalî bir hayat görüşü‖ bilgileri
yüklerseniz, hücreleriniz bu ―hayalî hayat görüşü‖ bilgilerini kalıtsal bilgi depolarındaki

verilerle uyum içine sokamazlarsa, işte o zaman ―ruhsal hastalıklar veya kanserojen
durumlar‖ ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Çünkü hücrelerimizin içindeki salınımcılar,
salınımlarını doğadaki diğer salınımcılarla uyum içinde tutmak zorundadırlar, zira ortak ve
evrensel bir enerji ağı içindedirler. Kalıtsal bilgi kayıtlarındakilerle uyumsuz bilgiler (hayalî
hayat görüşü bilgileri) yüklenmiş hücrelerdeki salınımcılar, doğadaki diğer salınımcılarla
uyum sağlayamazlarsa, yapılacak tek şey kalır: o hücreleri (veya organları) dağıtıp, tekrar
doğaya uyumlu olacak şekilde yeniden yapısallaştırmaya gitmek!
Salınımcılar salınım açılarını, salınım düzlemlerini, salınım yüksekliklerini, salınım
adımlarını vs., hep çevrelerindeki varlıklardan gelen sinyallerle etkileşerek düzenlerler.
Çevreyle etkileşimlerini ise:
►ya kendileri doğrudan,
►ya da üst-sistem olanakları ile
sağlarlar.
Üst-sistem olanakları ise bizlerin göz, kulak, burun, deri, vs. duyu organlarımızla onlara
aktardığımız verileri kapsar. Bu verilerde hata varsa, hücrelerimizin mantıksal değerlendirme
sistemi bozulmuş olur.

Doğa Yasaları Nasıl OluĢturulurlar?
Doğadaki varlıkların davranışlarını
açıklarken insanlar genelde şu ifadeyi
kullanırlar:
―Varlıklar doğa yasalarına uyarlar‖
Peki bu doğa yasalarını kim
koymuştur? Veyahut bu doğa yasaları
nasıl oluşmuştur?
Dinamik sistemler fiziği ilkeleri
(Haken 2000) ortaya konuluncaya kadar,
doğa yasalarının ―doğa‖ denilen ama tam
bir tanımı yapılamayan bir üst-sistem
tarafından oluşturulduğu varsayılıyordu.
Günümüz insanlarında (dolayısıyla tüm doğa bilimcilerde bu inanç hala tam etkindir. Nitekim
kendilerini doğa-bilimci olarak niteleyen insanlar tartışmalarda hep:
è―Maddeler hiçbir zaman, fizik yasalarının dikte ettiğinin dışına çıkan hareketlerde
bulunmazlar.‖
> ―Varlıklarda bilinç yoktur, onlar doğa (fizik) yasalarının dikte ettiğinin dışına
çıkamaz.‖
gibi ifadeler kullanırlar.
Doğrudur, varlıklar fizik yasalarının dışına çıkmaz. Pek fizik yasaları nasıl oluşur?
Kim oluşturur? Gökten zembille mi gelmiştir? DOM-sistemi (dolayısyla dinamik sistemler
fiziği) bu konuda kesin bir açıklama ortaya koyarken, evrimciler, klasik-fizikçiler bu soruya
şimdiye dek net bir şekilde cevap verememişlerdir. Onların kafası bu konuda tam bir
karışıklık içindedir. Kafaları karışık olduğu için de hayata bir anlam verememektedirler.
Hayata bir anlam vermeyince, toplum hayatımızdaki sorunların çözümüne de hiçbir katkı
sağlayamamaktadırlar. Bizlerin (toplumsal sistemin) sorunlarına bir çözüm formülü
oluşturmayan ―evrim‖ teorilerinin neye yararı vardır? Bu evrim görüşleri havanda su
döğmekten öte ne işe yararlar?
DOM-sistemin dayandığı dinamik sistemler fiziği, information & self-organisation
prensibine dayanır. Bu fizik ilkelerine göre, ―Atomlar oluşturur düzen-ölçütünü (kuralları),

düzen-ölçütü (kurallar) köleleştirir atomları‖ şeklinde bir ortak davranış ilkesinin geçerli
olduğu anlaşılmıştır. Bu kuralı daha iyi anlamak için, insanların uymak zorunda oldukları
gelenek-görenek veyahut yasa-yönetmeliklere bakalım. Hem gelenek-görenekler, hem yasave-yönetmelikler insanlar tarafından oluşturulurlar ve toplum da bunlara uyar! (Yasa-ve
yönetmeliklere uyulmaması halkın bunların oluşturulmasında bizzat aktif olarak rol almadığı
içindir!)
Varlıkların gittikçe büyüyen süper-ortaklıklar oluşturmalarının nedeni ise, rahatlama
dürtüsü olarak tanımlanabilinecek olan fiziğin ―Minimum Amplitude Principle =MAP‖ olarak
bilinen temel ilkesidir.
İşte bu nedenle doğada ―information &self-organisation‖ olarak özetlenen dinamik
sistemler fiziği (bir başka adıyla synergetics) ilkeleri geçerlidir. Ve bu ilke gereği, doğadaki
oluşumlar:
> atom-altı-ögelerinin birleşmeleriyle atomlara;
> atomların birleşmeleriyle moleküllere;
> moleküllerin birleşmeleriyle hücrelere;
> hücrelerin birleşmeleriyle bedenlere;
> bedenlerin birleşmeleriyle süperorganizma nitelikli toplumsal sistemlere
doğru ilerlemektedir.

DOM (6)- İnsanlar Neden Diğer Canlılardan
Daha Farklıdır?
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-7-insanlar-neden-digercanlilardan.html
İnsanlar kendilerini doğadaki tek bilinçli yaratık olarak görürler. Fakat ―bilinç‖ kavramı
göreli bir değerlendirmedir. Zihinsel özürlü bir insanın bilinci, bir köpeğin bilincinden daha
düşük bir seviyede olabilmektedir. Bu nedenle, kesin sınırlı bir bilinç tanımı söz konusu
değildir. Bilinci en basit şekliyle ―bir varlığın kendisini etkileyen faktörleri fark etmesi ve
davranışını bu faktörlere göre ayarlaması‖ şeklinde tanımlarsak, tüm varlıkları, özellikle de
kuantsal düzeyde, ‗bilinçli‘ kabul etmemiz gerekir

Hücrelerde Bilgi Oluşumu ve Hayatın Gelişimindeki etkisi
Jeolojik veriler yeryuvarında hayatın ~3.5 milyar yıl önceleri prokaryotik tek hücrelilerle
başladığını göstermektedir. Prokaryotlar bilgi depolama aygıtı olarak sitoplazmalarında tespih
şeklinde basit bir DNA zinciri bulundururlar. Prokaryotik düzeydeki bu hayat yaklaşık 2
milyar yıl öncelerine kadar devam eder ve o sınırda ökaryotik tek hücreli canlılar ortaya
çıkarlar. Ökaryot‘larda, genetik bilgilerin depolandığı özel bir çekirdek yapısı
oluşturulmuştur. Bu çekirdek içinde DNAlar histon denilen makaraya benzer yapılar üzerine
sarılacak şekilde dizilirler. Bu şekilde, çok fazla bilginin, düzenli şekilde depolanması
olanaklı kılınmış olunur. İlk çok hücreli canlılar yaklaşık 1 milyar yıl önceleri ortaya çıkar ve
ondan sonra çeşitlilik hızla artmaya başlar. Çok fazla bilginin bu şekilde depolanabilinmesi,
ökaryotik canlıların, dolayısıyla gelişmiş bir hayat sisteminin yeryuvarında gelişebilmesindeki
en önemli faktör olmuş ve üssel bir bilgi oluşumuna sahne olan canlılar âlemi ortaya
çıkmıştır.
Chaisson (2001 ve 2011) yayınlarında ―Energy Rate Density = Enerji Akış Yoğunluğu‖
dediği bir kavram oluşturarak, doğadaki basitten başlayarak karmaşık yapısallaşmalara doğru
gelişen evrimleşmenin bilgi oluşturma potansiyeline bağlı olarak geliştiğini sayısal değerlerle
gösteren güzel bir çalışma ortaya koyar.
Önce bu ―enerji- akış -yoğunluğu‖ kavramından ne anlaşılması gerektiğini bir örnekle
açıklayalım.
Bir insan grubu düşünün. Bu insanların
●-i) işbölümü yapıp, karşılıklı bir hizmet alış-verişi sistemi içinde yaşadığı bir durumu;
●-ii) her birinin sadece kendini düşünüp, başkalarıyla ortaklık-veya işbölümü yapmadan
yaşadığı durumu
kıyaslayalım.
Verim şöyle olur:
●-i) Bir daktilograf bir sayfa yazıyı, yaklaşık bir dakikada yazar, hem de klavyeye hiç
bakmadan. Bir marangoz bir çekiç darbesiyle bir çiviyi dibine kadar çakar. Bir elektrikçi bir
kabloyu 1-2 dakikada duvarın içindeki borudan geçirip, elektrik hattını tamamlar, vs..
Dolayısıyla karşılıklı ortaklık sistemi içinde yaşayan grupta verim yüksek olur. Bu verim
düzeyini 1000 birim olarak kabul edelim.
●-ii) Tüm işlerini kendisi yapmaya kalkan insanların her biri bir sayfayı en az bir saatte
yazar; bir çiviyi birkaç defa eğip-doğrulttuktan sonra 1-2 dakikada ancak çakar. Görüldüğü
üzere, her bir iş için harcanan zaman, en az 100 katına çıkar. Dolayısıyla bu grupta verim
düzeyi, diğer gruba oranla 100 kat daha düşük olur ve 9-10 birimlik bir seviyeyi aşmaz.
İşte, yukarıda sözü edilen enerji-akış-yoğunluğu örnekte gösterilen ―iş yapma
kapasitesi‖ni temsil eder.
Buckminster Fuller ―ephemeralization‖ adlı ―universal intelligence efficiency =
everensel zihin etkinliği‖ diyebileceğimiz bir kavram oluşturarak, teknoloji sayesinde daha az

emekle daha kısa zamanda daha çok iş yapabilme gibi bir gidişattan söz etmiştir (Smart
2008). Chaisson‘un çalışması böyle bir genel gidişatın evrensel ölçekte de geçerli olduğunu
ıspatlamıştır.
Chaisson‘un gösterdiği üzere, evrenimizde enerji-akış-yoğunluğu zamanla
eksponansiyel şekilde artmaktadır. DOM-sistemi bilgileri de doğada bilgi düzeyinin zamanla
eksponansiyel şekilde arttığını ortaya koymaktadır. İş yapma kapasitesi (enerji akış
yoğunluğu) bilgi oluşturma ile tam bir bağlantı içinde olduğundan, Chaisson‘un bulgularıyla
DOM-sistemi verileri tam bir örtüşme içindedirler. Çünkü, ―bilgi‖ varlıkların yapısal-dokusal
durumunda yapılan değişikliklerle kayıt altına alınır ve bu şekilde enerjinin nerden nereye
akması gerektiğini belirler. Enerji-akımı sistemi ise
verimliliği oluşturur. Böylelikle, doğadaki evrimsel
gelişimin, varlıkların aktif bilgi oluşturmalarına bağlı
olarak gerçekleştiği ortaya çıkmış olur.
Şekil 7.3: Galaksilerden, insan toplumlarına kadar
değişik sistemlere ait enerji-akış-oranı değerleri.
(Chaisson 2010).
Bilginin Üssel Oluşumunun Anlamı ve Sonuçları
Üssel fonksiyonlar y=ex şeklindedirler ve üssel
fonksiyonların türevleri hep ex olarak kalırlar ve asla
sıfırlanmazlar. Bunun anlamı, bilgi oluşturma
yeteneğinin sadece insan veya hücre gibi canlılarla
sınırlı olamayacağı ve maddenin en küçük
parçacıklarına kadar devam edeceğidir. Nitekim
maddenin en küçük bileşenleri olan kuantsal sistemlerin
bilgiye göre davrandıkları daha önceki bölümlerde
gösterilmişti.
Şekil 7.4: Bilgi oluşumunun üssel şekilde gelişmesi, “Değişimler
hakkında bilgi oluştur ve bu bilgilere göre yeniden örgütlen”
anlamında bir Hamiltoniyen faktörünün bulunmasını zorunlu kılar.
(Gedik 2006’dan).
Daha önceki bölümlerde gösterildiği üzere, tüm varlıklar
enerjilerini kuantsal öğelerden alırlar ve kuantsal öğeler de fotosentez
olayında görüldüğü üzere, molekül hücre gibi gittikçe büyüyen üst-yapısallaşmalar içinde bir
araya gelmişlerdir. Bu şekilde birbirleriyle bağlantılı sistemler (Tümleşik sistemler –
Integrated levels) ortaya çıkmışlardır.
Bu kuralların neden oluştuğunu anlamak için, varlıklar arası ilişki sistemlerine kısaca
bakalım.
Canlılar âleminin en temel öğelerini fotosentez yapan hücreler oluştururlar ve foton
dediğimiz kuantsal enerji öğelerini, (örneğin) şeker dediğimiz bir molekülde depolarlar. Bu
şekilde doğadaki enerjinin bir kısmı şeker molekülleri şeklinde, farklı bir sisteme aktarılmış
olunur. Şeker gibi bir molekül oluşturulmadan önceki zamanlardaki varlıklarda ‖şeker‖
kavramı ve şeker molekülü arama bilgisi bulunmazken, şekerin ortaya çıkmasından sonra
oluşan ve şeker molekülündeki enerjiden geçinen varlıklarda, ekstra bir ―sinyal arama ve
işleme devresi‖ oluşturulmuştur. Gerek şeker moleküllerini ve gerek şeker üreten hücreleri
yiyen canlıların oluşturdukları bedenler, farklı protein, yağ vs. oluştururlar. Dolayısıyla bu
canlılarla beslenen canlılar, bu canlıların yaydıkları sinyalleri algılayıcı devreler de

oluşturmak zorundadırlar. Bu şekilde yeryuvarında her yeni ortaya çıkan canlı türünden sonra
oluşacak varlıklar, hem önceki zamanlarda oluşmuş varlıkları algılayıcı (ve işleyici) devreler
oluşturmak, hem de yeni oluşan varlığı algılayıp-işleyecek bilgi devreleri oluşturmak
zorundadır. Bu nedenle fizikte ―Maximum Information Principle (MIP)‖ (Maksimum Bilgi
Oluşturma Prensibi) denilen temel kural ortaya çıkmıştır ve bilgi üssel olarak artmaktadır!
Beynimizde bulunan yaklaşık yüz milyar sinir hücresinin her birinin 40-50 bin farklı faktörü
dikkate alarak bir değerlendirme yapmasının; ulaştığı sonucu ilgili diğer hücrelere
aktarmasının ve bu şekilde bedenimizde işlerin yolunda gitmesi için trilyonlarca farklı
çevresel faktörün dikkate alınması gerektiğinin nedenini acaba anlayabildik mi?
Bedenimizdeki her kıl, her tüy belli sinyaller almak amacıyla oluşturulmuş antenlerdir.
Bu temel bilgilerden sonra, insanı oluşturan hücrelerin neden ‖bilgi‖ oluşturma ve
yorumlamaya ağırlık veren bir beden yapısallaşmasına gittiklerini anlamak kolaylaşır. Şimdi
bunu görelim.
İnsanın diğer tüm canlılardan çok farklı olduğu, kesin bir gerçekliktir. Bu farkın genetik
verilerde kayıtlı olduğu ve bu genetik bilgilere göre bedenlerimizin oluşturulduğu da yine
kesin bir olgudur. İnsan dâhil birçok canlının genomları günümüzde deşifre edilmiş ve
nükleotid baz ardalanmaları olarak ortaya konmuştur. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan
ayıran özelliği herhangi bir şekilde genetik kodlamalara yansımış olmalıdır ve bunların ne tür
genetik bilgiler içerdiği, günümüz gen teknolojisi ile ortaya konulabilmelidir.
Bu düşünceyle hareket eden 16 kişilik bir araştırma grubu (Pollard ve diğ., 2006) insan
dâhil, şempanze, goril, orangutan, makak maymunu, fare,
köpek, inek, fil, tavuk gibi birçok hayvan genomunu
birbirleriyle kıyaslayarak, insan genomundaki hangi kısmın
diğer hayvanlarınkinden çok belirgin şekilde ayrıldığını
araştırmışlardır.
Araştırma sonunda, 49 genetik noktada belirgin
farklılık olduğu saptanmıştır. Bunlardan en önemli olanı, 20.
kromozomun (q) kısmındaki çok hızlı bir gelişme gösteren
bölgedir. Adını bu anormal hızlı gelişmesinden dolayı
HAR1 (Human Accelerated Region 1) (insanlara özgü hızlı
gelişim bölgesi) koymuşlardır.
Şekil 7.5: Memeli hayvan beyinlerinde korteks yapısı
farkları. Fare, kedi gibi hayvan beyinlerinde (kahverengi)
duyu ve (mavi) hareket organlarına ayrılan kesim, beynin çok büyük bir kesimini
kapsamaktadır. Beyaz renkte gösterilen “yorumlama” yeteneği bölgesi ise maymunda
kısmen gelişmiş, insanda ise, anormal şekilde büyütülmüştür. Bu anormal gelişmiş
“yorumlama” yeteneği sayesinde insanlar, çok az sayıda veriden (gözlemden) muazzam
senaryolar üretebilen bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu durum insanın hem en güçlü, hem
de en zayıf noktasını oluşturur, çünkü bu özellik nedeniyle, insan/insanlık bir fikir
oluştururken çok dikkatli davranmak ve yorumlarını çok güvenilir gözlemlere dayandırmak
zorundadır. Verilerdeki ufak bir hata çok büyük mantık çarpıklıklarına yol açabilir.
Değişim-dönüşüm içinde bir doğada yaşadığımızdan, asla dogmatik bilgiler
kullanılmamalıdır. (Bloom ve Lazerson 1988’den değiştirilerek).
Bu bölgenin hangi organın yapısallaşmasında etkili olduğu araştırıldığında, beynin
korteks kesiminin gelişiminde rol oynadığı ve beyindeki hücrelerin, büyümelerini ve kendi
aralarındaki organizasyonlarını düzenleyen ―reelin‖ denilen proteinle de ilişki içinde oldukları
ortaya konmuştur.
Bu bölge, ―humanid‖ olarak tanımlanan cinsler haricindeki tüm diğer memeli
hayvanlarda çok az değişim gösterirken (0.27), şempanzelerde (2), insanda ise (18) değerine

ulaşan bir oranda hızlı değişimler göstermektedir. (Bu değerler, bir genetik kodlama içinde
tekrarlann modül sayısını gösterirler)
Bu sonuçlar çok ilginçtir, çünkü olay rastgele bir şey değil, bilgi ve yorumlama
yeteneğini artırmayı amaçlayan, çok belirgin bir hedefe yönelik bir eylemdir.
Şempanzelerdeki 2 değerli bir HAR1 artışı onların kendilerini aynada görünce
tanımalarını sağlayacak kadar bir yorumlama yeteneği sağlarken, insanlardaki 18 değerindeki
bir HAR1 artışı, bizleri insanlaştıran faktör olmuştur. (Sadece şempanzeler ve insanlar,
kendilerini aynada görünce, görünenin kendisi olduğunu fark eder; diğer hayvanlarda bu
yetenek yoktur!)
Bu genetik araştırma sonuçlarından sonra, Şekil 7.5‘de gösterilen beyinsel yapı
farklılıklarının neye bağlı olarak oluştuğu, insanlığın ne anlama geldiği daha kolay anlaşılır
olur.
İnsan beyninin birkaç veriye dayanarak binlerce senaryo yapabilmesi, kendisinin diğer
canlılardan çok üstün olduğu aymazlığına götürmüştür. İnsan beyni çok fazla senaryo, diğer
canlılar ise çok az senaryo üretebildiğinden, ―Düşünüyorum, öyleyse varım (Descartes)‖
şeklinde bir yorum yaparak, insanın bilgili ve bilinçli, diğer varlıkların bilgisiz ve bilinçsiz
olduğu yanılgısı bu nedenle ortaya çıkmış ve insanları megalomanyaklaştırmıştır.
Hayali senaryolar üretmek başka şeydir, doğada sürekli değişen çevre koşullarını
algılamak ve o değişimlere göre kendine bir yön vermek başka şeydir. Doğal sistemde önemli
olan, çevredeki değişim-dönüşümleri algılamaktır, çünkü insanların ihtiyacı olan şey,
çevresindeki enerji ve kuvvet dağılımlarının (yani varlıklardaki değişim-dönüşümlerin) nasıl
olduğunu saptaması ve ona göre geleceğini planlamasıdır.
Bizler gelmekte olan bir felaketi (bir depremi, ani bir fırtınayı, vs) algılayıp canımızı
kurtaramazken, diğer canlılar bu konuda başarılı olabilmektedirler. Peki kim daha bilgili ve
bilinçli? İşe yaramayan binlerce senaryo üreten bir beyin mi, yoksa az hayal ama çok
gerçekçi hesaplama yapabilen diğer canlılar mı?
İnsan hücrelerinin bilgi oluşturmaya verdiği bu önem nedeniyle, insanlar hayvanlar
kadar koşamaz, onlar kadar iyi koku alamaz, onlar kadar iyi göremez vs., ama onlardan çok
fazla hayal kurar ve bir-iki veriden giderek binlerce senaryo üretebilirler. Ve üretmişlerdir de.
Metafiziksel tüm kavramlar, insan beyinlerinin oluşturdukları bu tür tasarımlardır ve çoğunun
gerçek maddi doğada hiçbir karşılığı yoktur. Ama bizler, gerçek olan bu doğa ve dünyada
yaşıyoruz ve beyinlerimizdeki hücrelerimize sadece ve sadece doğadaki gerçeklere uygun
veriler aktarmalıyız ki, onlar da, bu verilere uygun şekilde, doğa ve dünyamızın gerçeklerine
uygun senaryolar üretebilsinler ve biz insanlar bu güzel doğayı cehenneme çevirmeyelim.

DOM (7)- Tavuk - Yumurta veyahut Doğum Ölüm Döngüleri
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-8-tavuk-yumurta-veyahut-dogumolum.html
Yukarıdaki paragraflardan şu sonuçlar çıkmaktadır:
►: Doğa ve dünyamız sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir,
►: Tüm değişim ve dönüşümler olasılık hesaplarına göre yapılmaktadır,
►: Tüm oluşumlar ―tavuk-yumurta‖ veyahut ―doğum-ölüm‖ döngüleriyle birbirlerine
bağımlıdırlar.
İnsanlık hayatın neden ―doğum ve ölüm döngüsü‖ üzerine oturtulduğunu
anlayamamanın sıkıntısını çekmektedir. Bunun kökeninde ise ―zaman‖ kavramının doğadaki
gerçeklere uygun şekilde algılanamaması yatar.
Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği üzere, sürekli değişim-dönüşüm içindeki bir doğada
yaşıyoruz. Değişim dönüşümler ise, önceden belirlenmiş bir tarzda değil, olasılık hesaplarına
göre ve hep daha ekonomik yeni oluşumlara doğru gelişiyor. Yani doğa ve dünyamızın harici
bir sahibi ve yönlendiricisi yok, sahiplik ve yönlendiricilik tüm varlıklara ait. Varlıklar, en
küçük atom-altı-parçacık seviyesinden başlayarak, atom-molekül-hücre-beden gibi gittikçe
büyüyen üst-sistemler oluşturmaya çalışarak, doğadaki değişim-dönüşüm döngülerini
gerçekleştiriyorlar.

Tavuk – Yumurta Döngülerinin OluĢum Nedeni: Rahatlama Dürtüsü
Tek başına yaşayan bir insan sürekli bir koşuşturma içinde olmak zorundadır. Hem
ihtiyacı olan sebzeleri, tahılları üretecek, hem tahılları öğütüp un yapacak, hem yiyeceği eti
sağlayacak, hem ateş yakacak, hem yemek pişirecek bir fırın yapacak, hem tabak, kaşık
yapacak, vs… Böyle bir koşuşturma içinde dinlenmeye ayıracak zamanı olamaz.
Toplumsal bir sistem içinde yaşayan bir insan ise, bu görevlerden sadece birini yapar ve
diğer insanlarla ürününü veya hizmetini takas ederek yaşar. Bu sayede çok daha az koşuşturur
ve daha çok dinlenme zamanı olur.
+ 6 nötron‘un toplam kütleleri 12.0956 akb‘dir.
Aynı tür bir rahatlama doğadaki tüm diğer varlıklarda da söz konusudur. Bir protonun
kütlesi 1.00728 atomik kütle birimi (akb), bir nötronun kütlesi ise, 1.00866 akb kadardır. Bir
C atomu, 6 proton ve 6 nötrondan oluşur ve kütlesi ise tam 12 akb‘dir. Halbuki 6 proton
Peki, proton ve nötron ayrı olduklarında niye daha ağırlar ve
birleşip bir element oluşturduklarında niye daha hafif bir kütleye
ulaşılıyor?
İşte bu soru, bireysellikle toplumsallık arasındaki ilişkinin sırrını
oluşturur. Proton ve nötronlar yalnız başlarına olduklarında, çok
hareketli olmak zorundadırlar. Bu fazla hareketlilik onların çok daha
fazla enerji kullanmalarına yol açar. Kullanılan bu ekstra enerji
E=mc2 formülüne göre kütle etkisi yapar ve bu nedenle daha ―ağır‖
olurlar. Bu nedenle kütle azalması ile bağlanma enerjisi arasında bir
ilişki vardır.
Şekil 7.1: Tüm varlıklar birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşim
(şekillerdeki oklar) içindedirler. Varlıklar yalnız olduklarında, çok
daha fazla enerji kullanırlar ((A)da ok sayısı çok). Birleşerek büyük
öğeler oluşturduklarında ise, daha az enerji kullanır duruma geçerler ((B)de ok sayısı az).
Doğadaki tüm varlıklarda, enerji kullanımını azaltmak için, bir araya gelerek, daha büyük
yapısal birimler oluşturma dürtüsü vardır.

Doğadaki tüm oluşum ve gelişimleri tetikleyen ve yönlendiren dürtü budur. Bu dürtü
parçacıkların atomlar veya moleküller olarak, bakterilerin ökaryot hücreler içinde, ökaryot
hücrelerin bitkiler veya hayvanlar içinde, hayvanların topluluklar halinde bir araya
gelmelerine neden olur.
Tüm varlıklar bileşenlerinden kökenlenen içsel bir hayat dürtüsüyle dinamik sistemler
yasalarına uygun olarak tavuk-yumurta döngüsü içinde yönlendirilirler. Tavuklar yumurtalara
bağımlıdırlar, yumurtalar moleküllere ve moleküller atomlarına bağımlıdırlar. En temeldeki
atom-altı-parçacıkları ise çevrelerindeki her şeyi algılarlar ve ona göre davranırlar ve aynı
zamanda da, evrensel ölçekte anında etkileşimlerle evrensel düzeyde bir dengeleme ve
uyumluluk sağlarlar. Dinamik sistemlerin gelişimleri ―Bilgi oluşturma ve bu bilgilere uygun
örgütlenmeler‖ olarak özetlenmiştir. Bilgi ise üssel ve tümleşik tarzda gelişmektedir. Bu
nedenle evrenimizin geleceği önceden belirlenmiş değil, tersine tamamen bizlerin ve diğer
tüm varlıkların karşılıklı olarak oluşturacakları bilgilere göre şekillenmektedir.
Yaşam motorunun yakıtını enerji oluşturur ve enerji varlıkların yapısal bağlanma
şekillerinde depolanırlar. Hangi yapısal birleşim (kombinasyon) daha ekonomik bir bağ
oluşturuyorsa, enerji o sisteme akar. Canlılar bu nedenle amino-asit kombinasyonlarını sürekli
değiştirerek, en ekonomik bağ-sistemleri (değişik beden yapıları) oluşturma yarışı
içindedirler. Bundan kurtuluş yoktur, çünkü enerji aktarıcı ve taşıyıcı temel öğeler
(elektronlar) tünelleme etkisi göstererek, hep en ekonomik sistemlere göçerler. Bu temel
öğelerin en ekonomik sistemlere göçmeleri sonucu, ekonomik olmayan sistemler dağılmak
zorunda kalırlar ve ömürleri sona erer.

Tavuk ve Yumurta Açısından Doğadaki DeğiĢim-DönüĢümlerin Takip
Edilmesinin Önemi
Varlıkların neden sürekli bir doğum-ölüm (veyahut tavuk-yumurta) döngüsü içinde
olduklarını anlamak için, zaman kavramının değişim-dönüşümleri zorunlu kılmasını anlamak
yeterlidir. Tüm varlıkların yapısında, sürekli olarak değişim-dönüşüm içinde bir doğada
oldukları bilgisi vardır ve her varlık bu temel bilgiyle davranmaktadır. Bir örnekle konuyu
açıklayalım. Bizler verem veya çiçek aşısı olmakla, bedenimizdeki hücrelere, ―doğada şu
türde bir yaratık var; bu yaratığı tanımanız için size birkaç-tane veriyoruz. Onları tanıyın
(genetik şifrelerini çözün) ki, onlarla başa-çıkabilesiniz.‖ şeklinde bir mesaj vermiş oluyoruz.
Tavuğun bilgi deposu, çevresiyle oluşturabileceği etkileşim türlerinin kayıtlarından
oluşur. Eğitsel bilgi denilen bu bilgiler, güncel koşul verilerdir ve civcivin büyümeye
başlamasından sonra düzenlenen sinir hücreleri arası sinaps bağlantıları ve yeni protein
oluşumları şeklinde depolanır. Dolayısıyla tavuk sistemine ait bilgiler hücreler arası
etkileşimlerde depolanır. Tavuk öldüğünde, hücreler arası bağlantılar kopmuş olacağından,
tavuk bilgisi de sona erer!
Yumurta bilgisi, süreklilik arz eden koşullara ait bilgileri ve de 3.5 milyar yıllık bir
geçmişe ait değişim-dönüşüm kayıtlarını kapsar ve kalıtsal olarak kromozomlarda, yani
hücre-içi-bağlantı-sisteminde saklanır ve nesilden nesile aktarılır.
Her şeyde zaman içinde bir değişim-dönüşüm olduğundan, yumurtalar oluşturacakları
tavuk yapılarını, bulundukları çevrede nelerin değişip-dönüştüğünü saptamak için geçici bir
süreliğine oluştururlar. Nasılsa, bir süre sonra, diğer varlıklarda da, bir sürü değişim-dönüşüm
gerçekleşecek ve o değişim-dönüşümlere uyum sağlamak için, yeni bir civciv modeli
oluşturması zorunlu olacaktır!
Dolayısıyla, tavuklar ve yumurtalar karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdırlar, ama etkili
ve söz sahibi olan yumurtadır ve yumurta tavuğu oluşturur ve onun geleceğini ve ömrünü
belirler!

Tavuk ve Yumurta Sistemleri Arasında Bilgi AkıĢı
Bizler bir şey gördüğümüzde veya duyduğumuzda, bedenimizdeki hücreler hemen
alarma geçip, o şeyi anlamaya-yorumlamaya çalışırlar; bedenimizde bir sürü bir fizikokimyasal tepkime gerçekleşir. Hücrelerin değerlendirmelerinden çıkan sonuca göre,
bedenimizi soğuk terler basabilir, korkudan bayılıp-kendimizden geçebiliriz; kızgınlıktan
küplere binecek duruma geçebilir veyahut sevinçten uçup yakınımızdakileri kucaklayabiliriz.
Tüm bu davranışlarımız bedenlerimizdeki hücrelerin değerlendirme şekline bağlıdır. Yani
bendimizdeki hücrelerimiz sürekli bir koşuşturma ve değerlendirme çabası içindedirler.
Duyu organlarıyla algılanan sinyaller, koordinasyon merkezindeki sinir hücrelerinde
değerlendirilir. Yeni bir bilgi söz konusu ise, ilgili sinir-hücreleri arasında yeni sinaps
oluşumları ve yeni bir protein oluşturularak kayıt edilir (Kandel 2001).
Bu şekilde, bedene ait bir bilgi, hücrelerin dili olan amino-asit sözcüklerinden oluşan
genetik dile aktarılmış olur! Yani varlığın atomik diziliş yapısında bazı değişiklikler
gerçekleştirilir. Canlılar bir şey öğrendiklerinde, bu öğrenme ve bilgi depolama işlemini
bedendeki hücreler yaparlar. Bizler yeni bir şey öğrendiğimizde, hücrelerimizde bir sürü
fiziko-kimyasal tepkime gerçekleşir ve bedenimizdeki amino-asitleri yeniden düzene
sokulurlar, bir sürü atom ve molekül re-organize olurlar. Bedenimizdeki bir sürü molekülün
yeniden düzenlenmesi sonucu, bizlerin
düşünce ve davranışları da değişmiş
olur. Bu şekilde tavuktan yumurtaya
(yani üst sistemden-alt sisteme) doğru
sürekli olarak bir bilgi aktarımı
gerçekleşir.
Şekil 7.2: Doğada sürekli olarak üstsistemlerden alt-sistemlere doğru bilgi
transferi olur ve bu yeni bilgilere göre,
doğa ve dünya sürekli yeniden
şekillenir.
Bedenle hücre arası bu bilgi aktarımı, elbette maddenin en küçük parçalarına kadar bu
şekilde devam eder ve bunun sonucu tüm üst sistemler en temeldeki yapıtaşlarına ve bilgi
sistemlerine bağlanmış olurlar. Tüm oluşumlar karşılıklı olarak birbirleriyle zincirleme bir
ilişki içinde bulunduklarından, her varlığın ―mevcudiyeti için gerekli asgari koşulları algılama
devreleri‖ anlamında ―quorum sensing circuits ‖ şeklinde bir ortamsal değerlendirme devresi
bulunur. Hücrelerin bu davranışları, onların da bağımlı oldukları belli alt-sistemler
olmasından kaynaklanır.

En Temel Bilgi Depolayıcıları Kuantsal Öğelerdir
Johnston (2007)‘un vurguladığı üzere, ―Doğadaki normal bir varlık, örneğin bir taş
parçası, önce hafifçe ısıtılıp, sonra tekrar eski ısısına dönecek şekilde bir değişimden geçerse,
bu taş parçasının ısıtıldıktan sonra soğuduğu hakkında kayaç bize bir bilgi vermez. Ama aynı
durum elektron gibi bir kuantsal öğenin başına gelse, elektron başından geçen bu ısınma ve
soğuma döngüsü hakkındaki bilgiyi depolar. Bu bilgi, Michael Berry‘nin 1984‘de öngördüğü
şekilde, elektronun salınım fazında saklanır.‖
Her şey atom-altı-parçacıklarından oluştuğundan, elektron, proton gibi atom-altıparçacıkları oluşturdukları molekül veya mineral gibi üst-sistem öğelerde de aynı tür bilgi
depolamalarını gerçekleştirirler. Nitekim kayaçların başlarından geçen çoğu olaylar
içlerindeki minerallerin elektronlarının çeşitli özelliklerinden yararlanılarak çıkartıla
bilinmektedir. Örneğin termoluminesansla, bir kayacın hangi radyoaktif ortamda, kaç yıl

kaldığı hesaplanabilinmekte; manyetik ölçümlerle kayacın geçirdiği coğrafik konum
değişimleri saptanabilinmekte; vs.. Dolayısıyla, doğa ve dünyamızın tüm geçmişi, onu
oluşturan temel varlıkların yapısal-dokusal bileşimlerinde kayıt altında tutulmaktadır. Aynen
bir canlının oluşum bilgilerinin onun tohumlarında saklanması olayında olduğu gibi.
―Berry‘s phase‖ olarak fizikte bilinen bu kuantsal olay (Berry 1984, Yasuhara et al.
2005, Leek et al. 2007,), teorik olarak tavuk-yumurta bilgi aktarımı sisteminin öngördüğü,
varlıkların en temel bileşenleri olan kuantsal öğelerin temel bilgi depolayıcı olmaları
gerekliliğinin deneysel ıspatıdırlar.
Bu şekilde doğadaki tüm varlıklar arasında karşılıklı olarak bağımlılık devreleri
oluşturulur.

Hücreler Bilgi OluĢturmanın Öneminin Farkındadırlar.
Bilgi oluşturmak ve bu bilgileri koruyup aktarmak o kadar önemlidir ve hücreler de
bunun öylesine farkındadırlar ki:
i- Atalarından devraldıkları kalıtsal bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak için, aşk ve seks
dürtüsüne çok ağırlık verilmiş ve muazzam bir zevk-duygusu ile donatılmıştır. Her varlığın
içinde çoğalma ve mevcut bilgi kapasitesini gelecek nesle aktarma dürtüsü bulunur. Bu dürtü
bizleri sürekli olarak karşı bir cins arayarak, genetik bilginin aktarılmasına yönelik bir eylem
içine girmeye zorlar. Bunun için erkek ve dişiler arasında hep bir çekim kuvveti vardır.
Çiçekler bunun için güzel renkler ve kokular oluşturarak, böcekleri vs. yi çekerler ve bilgi
aktarımının devamını sağlayacak bir eylem gerçekleştirirler. Hayvanlar ve bitkiler karşılıklı
olarak bir birlerine cazip gelecek özellikler oluşturarak, içerdikleri bilgi kapasitelerinin
aktarılmasına yarayacak işlevlere girişirler.
ii- Bilgi edinmeyi kolaylaştırmaya yönelik bir eylem, atalarının deneyimlerinden
yararlanma usulünü de içerir. Bu amaçla beyinlerde, ―mirror neurons‖ denilen kopyalayıcı
sinir hücreleri oluşturulmuş ve bu sayede, atalarının oluşturduğu bilgiler (görsel ve işitsel
davranışlar) kopyalanarak, yeni doğan yavruların otomatik bir şekilde bu bilgileri
devralmaları sağlanmıştır. (Rizzolatti et al.2001, Rizzolatti & Craighero 2004, Iacoboni.et al.
2005, Iacoboni & Dapretto 2006). Bu yöntem sayesinde, bebekler çevrelerinde duydukları
sözcükleri, gördükleri mimikleri ve davranışları aynen kopyalayarak, o çevrenin dili ve
kültürünü aynen devralırlar. Bu yöntemin iyi yönleri olduğu gibi, kötü bir yanı da vardır.
Hücrelere aktarılan bilgiler, yaşanılan doğa koşullarını gerçeğe uygun şekilde
yansıtmıyorlarsa, hücrelerin oluşturacakları işletim sistemi devreleri bozuk-hatalı olmuş
olacaklardır. Yani atalarımızın hem iyi hem de kötü yönleri kopyalanmaktadır. Atalarımız bir
konuda yanılmışlarsa, bu yanılgı da otomatik olarak kopyalanmakta ve sosyal bir hastalığa
dönüşmektedir. Bu nedenle tüm toplumlar geleneklerini bu açıdan bir revizyona tabi tutmak
zorundadırlar.
Doğadaki tüm olayların doğadaki en küçük varlıklarca olasılık hesaplarına göre bilgi
oluşturularak ve bu bilgilere göre de örgütlenerek oluşturulduğu fikri bizlere biraz tuhaf ve
gerçek dışı imiş gibi geliyor. Ama ne var ki, gerçek durum böyledir. Madde dediğimiz
varlıklar, doğadaki temel öğelerin (ki bunlara kuant denir) oluşturdukları kümeleşmelergruplaşmalardır. Ve doğanın temel öğeleri madde-parçacık yapısında değillerdir, onlar
kuantsal davranışlıdırlar, yani sürekli hareketlidirler çünkü çevrelerini her an algılamak ve
değişimlere uygun davranmak zorundadırlar, dolayısıyla canlıdırlar. Bu tür davranış biçimi
―dalga hali‖ olarak tanımlanır. Birbirleriyle birleşip madde olduklarında, bu dalga
davranışlarını kaybederler. Fizikçiler bu davranış değişikliğine ―decoherence‖ derler.
Kuant dediğimiz en temel öğelerin canlı, bilgili ve bilinçli davranışlı oldukları şu
verilerle ıspatlanır:
Hepsi dalga davranışı gösterir; çevrelerindeki değişimleri her an algılayıp ona göre
davranırlar ve ―interference‖ denilen olasılık hesaplı etkileşim içindedirler.

―Wheeler's Delayed-Choice Gedanken Experiment‖ denilen deney Jacques ve diğ. 2007
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu deneyde, kuantların çevrelerini sürekli olarak algıladıkları
ve en küçük değişim-dönüşümleri anında fark ederek, o değişim-dönüşümlere anında tepki
verdikleri gösterilmiştir.
Bizler sözlü olarak bir bilgiyi bir başkasına iletmek istediğimizde, mümkün olduğunca
en zeki bir insanı seçip, mesajımızı onunla iletmek isteriz. Aptal bir insan karmaşık bir mesajı
iletemez. Doğadaki varlıklar arası tüm mesajlar fotonlar veya elektronlar tarafından iletilirler.
Bizlerin bir e-mail ile aktardığımız karmaşık mesajlar (resimler, çizimler, yorumlar, vs.) hep
elektronlar ve fotonlar ile iletilirler. Peki, fotonlar veya elektronlar aptal olsalar, bizlerin
niyetlerinin ne olduğunu, hangi bilgileri aktarmak istediğimizi nasıl anlayabilirlerdi?
Bazı matematikçi-fizikçiler ―Kuantsal hesaplamalar, kuantsal sistemlerin belli bireysel
canlı yapısal unsurlar olarak görülmesini gerektirmektedir‖ şeklinde fikirler ileri sürmeye
başlamışlardır (Gonçalves C. P. 2007: Cosmology, Mathematics and Philosophy.
http://cmathphil.blogspot.com/2007/11/with-development-of-quantum-computation.html).
―Bilginin üssel gelişim özelliği‖ bilgi oluşturma yeteneğinin varlıkların en temel, en
küçük parçacıklarından kökenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu teorik zorunluluk, yukarıdaki
diğer verilerle birlikte dikkate alındığında, kuant dediğimiz en temel öğelerin canlı ve bilinçli
olduklarını kabul etmekten başka bir seçeneğimizin olmadığı ortaya çıkar.
Kuantlar, sürekli doğa ve dünyayı gözlemleyen ve evrensel ölçekte birbirleriye anında
haberleşerek, en ekonomik sistemler (maddeler) oluşturma çabası içindeki doğa bekçileri,
yapıcıları, doğanın sahipleridirler.

DeğiĢim-DönüĢüm Ġçindeki Doğada Varlıkların Çevrelerini
Algılayarak GeliĢme Yöntemi
Varlıkların temel bileşenleri tek başlarına olduklarında, çevrelerindeki trilyonlarca öğeyi
algılayacak şekilde titreşimde olmak zorundadırlar. Bu çok muazzam bir enerji kullanımı ve
aşırı bir yorulma gerektirir. 8.1.1. başlıklı bölümde belirtilen ―rahatlama dürtüsü‖ nedeniyle,
tüm parçacıklar birleşerek daha ekonomik üst-sistemler içinde bir araya gelmeye çalışırlar. Bu
nedenle laboratuar deneylerinde üretilen hiçbir atom-altı-parçacığı uzun süre yalnız kalmaz ve
saniyenin milyonlarda biri gibi kısa bir sürede, çevresindeki bir öğeye yamanır. Yaklaşık 14
milyar yıl önceleri başladığı hesaplanan evrenimizde, doğanın temel öğeleri birbirleriyle
birleşmeye başlayarak, atom-molekül-mineral, vs. gibi gittikçe büyüyen birleşikler yapmaya
koyulurlar. Büyümenin nasıl olacağı, hangi öğenin hangi mesafede, hangi açıda, vs olacakları,
ekonomiklik ve rahatlık dikkate alınarak karşılıklı anlaşıp-uzlaşmalarla belirlenir ve belli
düzen-ölçütleri oluşturularak kurallara bağlanır ve ondan sonra da bu kurallara uyularak yeni
üst-sistemler oluşturulmaya başlanır. Bu nedenledir ki, her bir mineralde her bir elementin
hangi mesafede ve hangi açıyla nereye yerleşeceği kesin mineralojik kurallara bağlıdır.
Kuvvet alanları atomların dizilişine göre değiştiğinden ve de her bir mineral çok değişik türde
atomik dizilimler sergilediklerinden, her bir mineral değişik bir kuvvet alanı türü oluşturur.
Her mineralin farklı özellikler göstermesi bundandır.

Varlıkları Yönlendirecek Kuvvet-Alanlarının (Yasaların) OluĢum
ġekli
Bir düzen oluşturma örneği vererek, dinamik bir sistem olan doğada, dinamik
sistemlerin nasıl işlediğini, varlıkların kendilerini yönlendirecek kuvvet alanlarını nasıl
oluşturduklarını gösterelim.
Bir cezve içindeki su molekülleri, ortam sakin ve çevredeki sıcaklık her yerde aynı ise,
oldukça durgundurlar. Yani moleküller için bir sorun yok demektir. Ama çevredeki ısı
dağılımı değişirse, örn. cezve ısıtılmaya başlanırsa, moleküller için bir sorun ortaya çıkmış

olur ve moleküller bu soruna karşı tepki vermeye ve karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşmeye
başlarlar, bardaktaki su molekülleri arasında bir hareketlilik başlar, kaotik bir durum oluşur.
Bu kaos durumu bir süre devam eder ve sonra su molekülleri karşılıklı olarak birbirleriyle
uyum içine girerek şekildeki gibi bir düzen oluştururlar. Belli kanallar boyunca bardağın
tabanından yükselirler, yüzeyde ısılarını bırakırlar ve içlerine hava zerrecikleri alarak yine
belli bir güzergah boyunca bardağın dibine inerler; oradan tekrar ısı yüklenirler ve tekrar
yüzeye çıkarlar ve bu düzen böylece işler gider. Gaz kabarcıklarının çıkış noktaları, hep aynı
yerdedir.
Şekil 8.3: Bir cezve içinde kaynayan suda şekildeki gibi peteksi hava kabarcığı
çıkış kanalları oluşur (Haken 2000’den).
Her varlık oluşumunu ve varlığını etkileyebilecek tüm faktörleri algılar, bu nedenle
molekül gibi küçük öğeler hem çevrelerindeki diğer moleküller, hem de kendilerini sınırlayan
çevre sistemlerini algılayıp, onlarla etkileşirler, haberleşirler. Kendi ekseni etrafında dönen
veyahut herhangi bir duvar veya zarla sınırlanan her nesne, yarı-kapalı bir sistem oluşturur ve
birbirleriyle yoğun şekilde haberleşirler. Geçmiş bölümlerde gösterildiği üzere, bilinçli
davranış tüm varlıkların özünde vardır. Rahatlama dürtüsü nedeniyle, tüm varlıklar ortak bir
davranış içine girebilme çabası gösterirler ve bunun için sinyalleriyle bir rezonans (uyum)
oluşturmaya çalışırlar. Rezonans oluştuğunda, ortak davranış sağlanmış olunur.
Cezvede olan olay şudur. Çevreden gelen sıcaklıktan etkilenen su molekülleri
kendilerine gelen her foton sinyalinden sonra, bu sinyalin değeri ve kendisinin buna karşı
davranışını gösteren bir tepki sinyalini çevresindeki diğer öğelere bildirir. (Her atom veya
molekül, gelen her fotona karşılık bir tepki fotonu çevreye yayar. Her atomdan, her
molekülden gelen foton sinyalleri birbirlerinden farklıdırlar. Dolayısıyla, her molekülün
çevresindeki elektron, kendisine gelen sinyalin, hangi tür bir molekülden geldiğini, o
molekülün kendisine ne kadar uzaklıkta ve hangi enerji düzeyinde olduğunu kesin bir şekilde
bilir ve q1*q2/r2 formülüne göre o molekül ile kendisi arasındaki hareket ilişkisini ayarlar. Bu
şekilde bardağın boyutuna uygun şekilde bir hareket yönü ve güzergâhı ortaya çıkar ve
düzenli bir döngü gerçekleşir.) Yani doğada tüm atomlar ve moleküller arasında karşılıklı bir
haberleşme sistemi vardır. Bu uzlaşma çabası bir süre devam eder ve kaotik evre olarak
bilinir. Kaotik evrenin sonunda, tüm moleküller ortak bir kuvvet alanı sistemi (informator
veya order-parameter = düzen-ölçütü) üzerinde anlaşırlar ve hepsi buna uyacak şekilde
davranırlar. Doğadaki dinamik sistemlerin işleyiş mekanizmasını araştıran bilim dalı olan
Sinerjetik fizikte bu olaya, ―bilgi-verici kaynak‖ anlamında ―informator=düzen-ölçütü
oluşumu denir ve öğelerin daha az enerji harcayan bir duruma geçmeleri veya rahatlamaları
için birbirleriyle anlaşarak oluşturdukları ortak davranış ilkelerini oluşturur.
Cezvedeki su moleküllerinin kendilerinin bir cezve içinde olduklarını bilmeleri gibi,
atmosfer, hidrosfer, litosfer gibi yeryuvarı sferleri içindeki moleküller de, o büyük çaplı
ortamlarının boyutlarını bilirler ve karşılıklı olarak birbirleriyle haberleşerek, çok büyük
boyutlu fırtınalar, akıntılar, depremler gibi devasa güç sistemleri oluştururlar.
Varlıkların hareketlerini yönlendiren kuvvet alanları (yasalar) varlıkların karşılıklı olarak
anlaşıp-uzlaşmaları sonucu oluşurlar. Ortakça oluşturulan bu kurallar bağlayıcı niteliktedir ve
tüm ilgilileri köleleştirir. (Haken 2000‘den).
Bir sistemde düzen (ölçütü) oluşturulmasının ―olmazsa olmazı‖, tüm ilgililerin
(moleküllerin, vs.) fikirlerinin alınması zorunluluğudur; çünkü düzenin yürütülmesinde hepsi
birbirleriyle uyum içinde hareket etmek zorundadırlar. Haberleşme yeteneği tüm varlıklarda
mevcuttur. M.I.T. fizik profesörü Milo Wolff (1995) şöyle der: ―Parçacıklar varlıklarını
birbirlerine iletemez olsalardı, o zaman bir parçacık diğer parçacıklara bağımlı olduğunu nasıl
bilebilirdi? Haberleşme olmasaydı, her parçacık kendi dünyasında yalnız başına olurdu.

Evrenin yasalarının oluşabilmesi için, her bir parçacıkla evrendeki tüm diğer varlıklar
arasında karşılıklı algılayıcı bir haberleşme gereklidir.‖

Her Ģey proton-nötron-elektron gibi bir-kaç temel parçacıktan
oluĢtuğuna göre, nasıl oluyor da aynı tür parçacıklardan oluĢan farklı
kombinasyonlar değiĢik kuvvet alanları veya değiĢik değer yargısı
sistemleri oluĢturuyorlar?
Fizikçiler bu sorunu simetri kırılması ve solidifikasyon (yeni bir anlam atanması ve
sabitleştirilmesi) kavramlarıyla çözmüşlerdir. Bu iki kavramdan ne anlaşılması gerektiği daha
önceki bölümlerde açıklanmıştı.
Hücrelerin beden oluşturma süresince geçirdikleri bu simetri kırılması ve özellik
sabitleştirilmesi olayı, atom-altı-parçacıklardan (aap) başlarlar. Aapların
kombinasyonlarından oluşan kimyasal elementlerde yeni özellikler ortaya çıkar; Bu
elementlerin kombinasyonları ile oluşan moleküllerde, elementlerin özelliklerinde simetri
kırılmaları oluşur ve moleküllere ait yeni özellikler sabitleştirilir. Moleküllerden hücrelere
geçişte yine simetri kırılmaları ve yeni özellik eklenip-sabitleştirilmeleri şeklinde yeni
özellikler kazanılır. Hücrelerden çeşitli hayvan bedenleri oluşumlarına geçişte, yine simetrikırılmaları ve yeni özellik kazanımları gerçekleşir. Bu şekilde her canlıda farklı duygu ve
düşünce sistemleri ortaya çıkar.

OluĢturulan Kurallara Öğelerin Uymasını Sağlayıcı Faktör:
KöleleĢtirme Prensibi (Slaving Principle)
Doğa ve dünya kendi kurallarını kendileri oluşturan öğelerden oluşan dinamik bir
sistemdir. Dinamik sistemlerde ortakça oluşturulan kurallara tüm ilgililerin (ortakların)
uymalarını sağlayıcı faktör olarak ―slaving = köleleştirme prensibi‖ bulunduğu belirlenmiştir
(Haken 1983, 2000). Bu nedenden dolayı insanlar gelenek ve göreneklerinin kölesidir.

Dinamik Sistemlerde Öğelerin, Çevredeki DeğiĢim-DönüĢümleri
Algılama ve Değerlendirmeyi TeĢvik Edici Faktör: Maksimum
Enformasyon Prensibi
Bu faktör, önceki bölümlerde açıklanan bilginin üssel gelişimiyle doğrudan ilişkili
sinerjetik fizik ilkesidir. ―Bilgi edinme ve bu bilgilere göre örgütlenme‖ dinamik sistemlerde,
değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla varlıkların çevrelerini algılayıp, kendilerini bu
koşullara uyumlu hale sokabilmeleri için gerekli bir zorunluluktur.
Bir örnek verelim:
İnsan bedenini oluşturan hücreler, çevrede yeni bir şey veya olay fark ettiklerinde,
‗epinefrin‘ gibi bir hormon yayarak, dış-ortamda yeni bir şeyler olduğunu algıladıklarını
belirtip, bunun çevrede nasıl değerlendirildiği hakkında ‗bilgi‘ isterler. Bu konuda yapılan
deneylerde (Schachter & Singer, 1962): Bedenlerine epinefrin hormonu verilen denekler
arasına ajanlar yerleştirilerek farklı koşullar oluşturulmuştur. Ajanların kimi, ―Oh, neşeden
uçacağım‖ rolü, kimi ―Of, üzüntüden öleceğim‖ rolü oynamıştır. Deneklerde ortaya çıkan
davranışlar, ajanların davranışlarıyla bir paralellik gösterir! Yani, hücreler dış ortamdaki her
olayın o ortamdaki varlıklarca nasıl yorumlandığını dikkate alacak şekilde bir değerlendirme
sistemi oluşturmaktadırlar.
Üst-sistem yapıları, bulundukları çevre koşullarından bağımsız yaşayamazlar. Tüm
varlıklar arasında ‗circular causality‘ adı verilen karşılıklı bir etkileşim vardır. Duyu organları
çevreyi tarayarak, neler olup-bittiği, olayın çevrede nasıl yorumlandığı hakkında hücrelere
bilgi aktarırlar ve hücreler de, bu bilgilere göre bu olay hakkında kayıt oluştururlar. Doğada

binlerce farklı sistem (canlı varlıklar veya cansız oluşuklar) bulunduğuna ve bunların her
birinde farklı bir değişim-dönüşüm oluşabileceğine göre, bedenlerin davranışını
etkileyebilecek çevre faktörleri de, yani kontrol parametreleri, sürekli değişmektedir. Bu
nedenle duyu organları çevrede olup-bitenleri beyin denilen bilgi-işlem merkezine aktarırlar
ve hücreler de buna uygun olarak gerekli yapısal değişiklikleri gerçekleştirirler. Bedendeki
amino-asitlerini yeniden kombinasyonlara sokarak, doğadaki değişimlerle rezonansa girecek,
onları algılayacak yeni proteinler; hücreler arasında yeni sinaps bağlantıları oluştururlar, vs.
Bir insan bir şey öğrendiğinde, beynindeki hücrelerde bir sürü değişim gerçekleşir. Yani
bize ait bir bilgi, gerçekte bedenimizdeki hücrelerde yapılan yapısal-dokusal değişiklikler
olarak gerçekleşir. Yani bilgi alt-sistemlerin yapısallaşmalarında kayıt edilir. Bize ait bilgiler,
beynindeki sinir hücreleri arasında oluşturulan sinaps yapısallaşmalarında yeni protein türleri
oluşturularak ve bu proteinlere o anlamlar atfedilerek kayıt edilirler. Hücrelere ait bilgiler,
hücrelerin iç yapısallaşmalarında, farklı amino-asit dizilimi kombinasyonları olarak
depolanırlar. Moleküllere ait bilgiler, faklı kimyasal element kombinasyonları olarak
kayıtlıdırlar. Her molekül değişik türlerde kuvvet-alanları oluşturur Atomlara ait bilgiler,
farklı proton-nötron-elektron kombinasyonları şeklindedirler. Atom altı parçacıkları bilgileri
ise, çeşitli türlerdeki elektrik, manyetik potansiyeller, polarizasyonlar, up-down, top-bottom,
vs gibi farklı değerler (flavour)-, spinler, vs. olarak kayıtlıdır. Kısacası, bizler bir şey
öğrendiğimizde ve bu yeni bilgiye göre davrandığımızda, bedenimizin içinde taa atom-altıparçacıklarına kadar devam eden bir sürü yapısal-dokusal değişim-dönüşüm gerçekleşir.
Bizleri oluşturan bu bileşenlerdeki değişim-dönüşüm ürünlerinin oluşturdukları kuvvetalanlarına göre de, bizlerin düşünce ve davranışları değişim gösterirler.
Doğum ve ölüm döngüleriyle çevre faktörleri (kontrol parametreleri) sürekli
değiştirilirler ve bu değişimler tavuk-yumurta döngüleriyle (üst-sistemlerden, alt-sistemlere
bilgi aktarımlarıyla) temel doğal kuvvet alanları-spektrumunun değişmesine neden olurlar. Bu
nedenle varlıkların ―Quorum sensing circuits‖ denilen ―yaşam koşulları algılama devreleri‖
sürekli değişimlere uğramak zorunda kalırlar.

Dinamik Sistemlerde Varlıklar Arasında Hedef Belirleme veya
Çekicilik OluĢturma
Hedef, bir kuvvet alanı sistemi içinde bir öğenin takip edeceği yolu belirtir. Cansızlar
âleminde elektro-manyetik kutuplaşmalar, gravite kuvveti, basınç-sıcaklık gradyanları gibi
sınırlı sayıda hedef belirleyici faktör varken, canlılar aleminde renk, tuzluluk, tad, koku,
cinsiyet, görüntü, para, gibi bir çok yeni çekim türü daha oluşturulmuştur. Bu nedenledir ki,
insanlar güzel, seksi, zengin, vs. görünmek şeklinde içsel dürtüler etkisi altındadırlar. Her
yeni oluşturulan varlık, çevredeki diğer varlıklarca değerlendirilip, o varlıkların ilgi alanına
alınır. Bu şekilde bilgi düzeyleri sürekli artar ve bilgi düzeylerindeki bu artışlara koşut olarak
da yeni formlar, yeni yapısallaşmalar ortaya çıkar, bak Bölüm 12.4.

Doğum-Ölüm Döngüsünün OluĢum Nedeni ve Yararı

Üst-sistem hayatı toplumsallığa, alt-sistem hayatı bireyselliğe karşılık gelmektedir.
Bunun anlamı şudur: Öğeler bir araya gelip, bir üst sistem içinde bir araya gelirlerse, Simetrikırılması + üst-sisteme ait yeni değer yargısı sistemi oluşturulması + bileşenlerin
köleleştirilmesi gibi dinamik sistem ilkeleri gereği, çevre koşullarından uzaklaşmış olurlar.
Doğal sistemden bu uzaklaşma nedeniyle, varlığın içindeki bileşenlerin doğa ile uyumsuzluğu
gittikçe artar, çünkü bu süreç içinde çevredeki diğer varlıklarda da bir sürü değişim-dönüşüm
gerçekleşmiştir. Bu uyumsuzluk artışı belli bir sınırdan sonra öğeler için dayanılmazlaşır ve
sistem tekrar parçalarına ayrılarak, çevre koşulları faktörleri ile tekrar etkileşim içine girerler.
Söz konusu varlığın yumurtası tekrar
yeni bir hayata başladığında,
çevresindeki tüm değişim-dönüşümlere
uygun yeni olasılık hesapları yaparak,
yeni ve değişim-dönüşümlere daha
uyumlu yeni bir üst-sistem (beden)
oluştururlar.
Şekil 7.6: Doğum-ölüm-döngüsünün
nedeni, doğadaki tüm varlıkların
zamanla değişmesi ve de tüm varlıkların
karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı
olmalarıdır.
Bilgi, varlıkların yönlenmelerini sağlayan kuvvet alanları sinyalleridir. Zaman içinde
bilgi düzeyi arttığından (yani kuvvet alanları değişerek çeşitlendiğinden) tüm varlıkların
kuvvet alanlarındaki bu değişimlere kendilerini uydurabilmeleri için, belli aralıklarla
parçalanıp, tekrar yeni kombinasyonlara girmeleri şarttır. Bu olay ise doğum ve ölüm
döngüsüne denk gelir.

DOM (8)- Zaman kavramı ve zamanlamanın
önemi.
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-9-zaman-kavrami-vezamanlamanin.html
Zamanın anlamını kavrayabilmek için önce zamanın küçük bir dilimini oluşturan, bir
canlının ―ömür‖ grafiğine baklalım.
2 kg.lık bir ağırlıkla dünyaya gelen bir bebek, aldığı besinlerle büyür. Büyüme
dediğimiz olay, alınan besinlerin sindirim yoluyla amino-asit gibi küçük bileşenlerine
ayrılması ve bu amino asit parçalarının, bedenin ihtiyaçlarına göre tekrar farklı şekillerde
birleştirilerek, bedenin yaşanılan ortam koşullarına uyabilecek şekilde düzenlenmesidir.
Bebeğin 2-3-4-5, 10, 20 kg şeklinde büyümesi, bedende gittikçe çoğalan molekül yığışımları
sonucu gerçekleşir. Moleküllerin yığışımları ise, ana hatlarıyla atalardan devralınan kalıtsal
bilgilere ve de çevre koşullarında gerçekleşen yeniliklere uyacak şekilde olur. Çevre
koşullarındaki değişimler, ortamdaki enerji alanına yansır, çünkü her varlık bileşimine uygun
bir sinyal yayacak şekilde doğal sistemde yer alır. Ortamdaki enerji alanları da hücrelerin
genel şekillerinin belirlenmesine yansır. Şöyle ki:
Hücrelerin genel şeklinin belirlenmesi, ―cytoskeleton‖ denilen çatı-oluşturucu proteinler
olan actin-iplikçikleri (çok ince=6nm) ve mikrotübüller (microtubule= 23nm) tarafından
sağlanır. Çatı-oluşturucu proteinler değişik kalınlıkta çubuksu öğelerdir ve elektromanytik
(pozitif- negatif) ve de başka türlerde kutuplaşma gösterirler. Dolayısıyla yönlenmeleri,
çevredeki enerji-alanlarına ve kuvvet sistemlerine bağlı olarak gelişirler. Dolayısıyla bir
hücrenin içyapısı, doğadaki enerji-alanlarına göre oluşur! Bir canlının organlarının şekli de,
hücrelerce belirlendiğinden, bedenlerin genel görünüşünü belirleyen öğeler de bu
mikrotübüller ve diğer ipliksi öğeler olmuş olurlar. (Bu çubuksu öğeler hem hücrelerin,
dolayısıyla hayvanın, genel şeklinin belirlenmesini sağlarlar, hem de hücre içindeki alışverişlerde güzergah rolünü üstlenirler. Bu güzergahlar boyunca motor-proteinleri denilen
kargo-taşıyıcıları, hücre içindeki alış-veriş ürünlerini taşırlar. Örn. Myosin‘ler actiniplikçikleri yolunu kullanarak hücre içinde bir organelden diğer organelle kargo taşıyıcılığı
yaparlarken, kinesin‘ler ve dynein‘ler microtubule güzergahını kullanarak daha hızlı bir
kargo-taşımacılığı yaparlar.)
Bebek doğduğunda kendi kendine bakacak durumda değildir, mutlaka ana-baba
yardımına muhtaçtır. Ana-babalar da, soylarının devamı (ve yaşlılıkta kendilerine bakacak
birilerine gereksinimleri) nedeniyle bebeklerine gerekli ihtimamı gösterirler. Ana-babaların
yaşlanmaları gibi, bebekler de, çocukluk – ergenlik –olgunluk ve yaşlılık gibi dönemler
geçirirler. Bu dönemler, bedendeki hücrelerin yapısallaşma ve örgütlenme durumlarıyla
bağlantılı görüntülerdir. Bebek büyüdükçe, daha fazla hücre oluşur, kilo ve boy gelişir. Yani
bedende depolanan H, C, N, P, O, Ca, vs. gibi kimyasal elementlerin sayısı gittikçe artar.
Yeni yetişen bir çocukla, ataları arasında genel görünüş bakımından çok büyük benzerlik olsa
da, (yani kromozom ve temel gen sayısı aynı) ayrıntılara girildiğinde, önemli farklar vardır.
Bu farklar:
►1- Genetik bilgilerdeki amino-asit dizilimlerinde ufak farklar olması;
►2- Yeni oluşan bedendeki kimyasal elementlerin spin, polarizasyon gibi davranış
belirleyici özelliklerinin farklı olması
gibi ayrıntılarda yatar.
Bedenler, hücrelerin oluşturdukları bir holdingleşmedir. Her organ farklı bir ürün üretir:
Her ay şu kadar saç, şu kadar tırnak, şu kadar deri, şu kadar tuz-ruhu (midede), şu kadar diş,
şu kadar şu şekilde kemik, vs. üretilir. Bu ürünler bedenin bulunduğu ortama uyum içindirler.
Kaçmaya yönelik yaşam tarzına uymuş hayvanın kemikleri farklıdır, yüzmeye yatkın yaşam

tarzına uymuş hayvanın kemik şekli farklıdır. Et-obur canlının dişi ayrı, ot-obur canlının dişi
ayrıdır.
Bedeni oluşturan hücrelerde SimKırKölSab üçlü faktörü ana hatlarıyla canlının hayata
başlangıç zamanı koşullarına uyacak şekilde yapısallaşırlar. Canlı büyüdükçe, yeni hücreler
doğarlar ve onlar da bu mevcut SimKırKölSab yapısallaşmasına uygun davranırlar. Kalp ve
beyindeki hücreler hariç, tüm diğer organların hücreleri her birkaç ayda bir yenilenirler, yani
yaşlananlar parçalanıp amino-asitlerine dönüştürülürler ve o aminoasitleriyle tekrar yeni
organ hücreleri oluşurlar.
Hayat veya ömür, varlıkların içlerinde gerçekleşen kimyasal değişim-dönüşümlerin
(reaksiyonların) periyodik dalgalanmalarını yansıtırlar. Malum, kimyasal reaksiyonlar ısı ve
basınca göre değişip- dalgalanma gösterirler; örn., yaz mevsimi sıcak (enerji bol), kış soğuk
(enerji az) olur. Bu değişime göre, bitkilerin büyümesi de yazın artar, kışın azalır. Mevsimlik
bitkilerin ömürleri bu sıcaklık-soğukluk ardışımına bağlı olarak gelişir.
Her türlü işlem veya oluşum mutlaka enerji gerektirir. Tüm enerjilerin kökenini ise
kuantlar, yani fotonlar oluşturur. Fotonların maddelere bağlanma şekline en güzel örnek,
fotosentez olayında görülür. Fotosentez olayında, bitkilerin yapraklarında bulunan kloroplast
adlı madde, bir fabrika gibi işlem yapar ve eşitliğin sol tarafından aldıklarını, sağ tarafındaki
ürünlere dönüştürür.
6 H2O + 6 CO2 + Güneşten gelen fotonlar  C6H12O6 + 6O2
Bu eşitliğin sol tarafındaki madde miktarı ile sağ tarafındaki madde miktarı aynıdır.
Ama enerji içerikleri farklıdır. C6H12O6 olarak gösterilen glikoz molekülü güneşten gelen
fotonları depolamıştır. Bu molekülü oluşturan H, O ve C atomlarının bağlantı sistemleri H2O
ve CO2. moleküllerini oluşturan H, O ve C atomlarındakinden farklıdırlar. Görüldüğü üzere,
enerji, maddeye bağlanmış durumdadır. Güneş enerjisini maddeye dönüştüren bu bitkiler
değişik bir enerji türü kaynağı oluştururlar. Her tür enerji kaynağı, doğadaki varlıklar için
yeni bir hedef (dinamik sistemler fiziği terimiyle, yeni bir ‗attractor‘) oluşturur. Çünkü
doğada önceleri foton olarak yer alan bir sürü enerji paketçiği, başka türde bir kombinasyon
olarak piyasaya çıkmıştır. Yani piyasaya yeni bir ürün sürülmüştür. Her ürünün bir alıcısı
olmak zorundadır, yoksa doğadaki değişim-dönüşüm sistemi bloke edilmiş olur.
Düşünün ki, bir varlığın hiç alıcısı –yani onu tekrar parçalarına ayıran bir başka varlık–
yok. O durumda, o varlık için zaman durmuş olur, çünkü ömrü sonsuzlaşmıştır! O durumda,
çevresindeki her şey değişip-dönüşürken, o varlık çevresiyle ilişkisiz bir sistem oluşturmuş
olur ki, doğada çevresinden etkilenmeyen, çevresiyle etkileşmeyen hiçbir sistem yoktur. Bu
nedenle zaman ―değişim-dönüşüm‖ ürünü, sonucu ve göstergesidir. Dolayısıyla doğada
değişim-dönüşüme uğramayan ebedî bir varlık veyahut ebediyet gibi bir sistem mevcut
değildir. Hayat bu nedenle doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuştur.
İşte bu durum atalarımız tarafından anlaşılamamıştır. Atalarımız canlılık oluşturan,
enerji veren şeyi, varlıkların kendi iç bileşenlerinde değil, varlıkların haricinde olduğunu
varsaydıkları ebedî bir ekstra varlıkta aramışlardır. Dolayısıyla sürekli değişim-dönüşüm
içinde bilgi oluşturarak kendi kendilerine örgütlenip-gelişen, zaman içinde daha karmaşık
üst-sistemler oluşturacak şekilde bir evrimsel gelişim düşünülememiştir.
Dağdaki bitki türleri farklıdır, ovadaki farklı, denizdeki farklıdır. Her bir farklı bitki
türüne uyum sağlamış bir sürü canlı oluşur. Bu canlıların yedikleri bitkiler farklı olduğundan,
kendi bileşimleri de değişik protein bileşimleri gösterirler. Bu defa bu canlıların gövdelerini
yiyecek başka canlı türleri oluşur. Kısacası doğada sürekli yeni ―attractor=çekim merkezi,
hedef‖ler ortaya çıkar.
Her canlı, hayatının devamı için enerjiye muhtaç olduğundan ve ana enerji kaynağını da
bağımlı olduğu belli canlı türleri (veya foton türleri) oluşturduğundan, neyin neye bağımlı
olarak oluşup geliştiğinin kayıtlarını sürekli olarak tutmak zorundadır.

Tüm enerjiler Planck-sabiti denilen ve (h) ile gösterilen en küçük enerji birimlerinden
oluşurlar. Doğamızda mevcut tüm temel elementler bu (h)nın tamsayılı katları (1h, 2h, 5h,
vs.) şeklinde enerji alırlar veya verirler. Atomlar arası alış-verişte kullanılan bu enerji alışverişi öğeleri foton olarak bilinirler ve doğadaki en yaygın radyasyon türlerini oluştururlar.
Doğada bu şekilde sürekli bir yapısal bileşim değişimi gerçekleşmektedir. Her yeni
oluşan bileşim değişik bir yeni özellik oluşturmaktadır. Örneğin yukarıdaki örnekte verilen
şeker molekülü ―tat‖ denilen bir özelliğe sahiptir ve bu maddedeki enerjiden yararlanmak
isteyen diğer varlıklar, tat duyusuna sahip organ veya organeller geliştirmek zorundadırlar.
Doğadaki bir sürü varlık fotosentezle oluşturulan bu şeker moleküllerini kullanarak
başka türlerde maddelere (değişik proteinlere vs.) dönüştürmüştür. Bu şekilde ortamdaki
madde çeşitliliği gittikçe çoğalır. Her madde değişik bir özelliğe sahip olduğundan ve bu
özelliğini çevresine yayarak çevredeki diğer varlıklarla etkileşim içine girdiğinden, ortamdaki
―etkileşme = haberleşme‖ sinyalleri sayısı gittikçe artar.
Her varlık varlığını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle de bağımlı
olduğu enerji kaynağının nasıl oluştuğu, nerelerde bulunacağı, vs. gibi konularda sürekli bilgi
toplar. Bunun için tüm varlıklarda bir biyolojik iç-saat sistemi vardır. Bu biyolojik iç saatler,
bizlerin kullandığı saatlerin tik-taklarına göre değil, doğadaki maddelerin değişim-dönüşüm
oranlarına, yani göreceli yoğunluklarına göre işlerler. Bu nedenledir ki, bir yumurta (veyahut
ana-karnındaki) cenin gelişiminde hücrelerin kaderleri, ortamdaki belli maddelerin yoğunluk
derecesine göre ayarlanırlar ve kafa-gövde-ayak; veyahut sırt-karın gibi temel görev
yerlerinin saptanması gerçekleşir.
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html
adresinde gösterildiği üzere, doğadaki yönlendirici-yapıcı güç sistemi varlıkların içsel
bileşenlerinde bulunmakta ve information & self-organisation olarak özetlenen dinamik
sistemler teorisi kurallarına göre doğadaki oluşum ve gelişimleri yönlendirmektedir. Yani can
(ruh) ve madde iç-içedir. Dolayısıyla doğada dinamik bir sistemli bir hayat görüşü geçerlidir.
Dinamik sistemli hayat görüşünde ―zaman + bilgi + madde kompozisyonu‖ üçlüsü, karşılıklı
bir etkileşim içinde, hep daha ekonomik yapısallaşmalar oluşturacak şekilde ortaklaşa işlem
görürler. Doğadaki tüm kuvvet oluşturucu sistemler enerjilerini kuantsal sistemden
aldıklarından ve kuantsal enerji atom-molekül-hücre gibi gittikçe büyüyen yapısallaşmalar
olarak değişim-dönüşüm sistemi içinde olduğundan, her varlık sürekli çevresini yoklayarak
değişen enerji kaynaklarını algılayacak ve değerlendirecek şekilde sürekli bilgi oluşturmak
zorundadır. Dolayısıyla zaman ―bu madde kombinasyonları değişimlerine göre‖
algılanmaktadır. (Tüm evrenin ve dünyamızın aynı anda bir resminin çekilerek, her şeyin o
resimdeki gibi dondurulmuş olduğunu tasarlayın. İnsanlar heykeller gibi donup kalsınlar ve
bedenler içindeki hücrelerde her türlü faaliyet durmuş olsun; rüzgar esmesin, ışık dursun,
dünyamız dönmesin, ay-güneş-yıldız sistemleri birbirlerine göre hiç hareket etmesinler, hiç
birinin üzerinde en ufak bir faaliyet olmasın! O zaman, ne yaşam oluşur, ne gün, ne gece, ne
ay, ne de yıl! Yani o durumda ―zaman‖ oluşmaz. Dolayısıyla, ―zaman‖ bir ―hareketlilik, bir
akım-aktarım, vs.‖, basit bir ifadeyle ―bir değişim-dönüşüm‖ göstergesidir. Maddeler sabit,
kararlı, duraylı ve değişmez değiller; öyle olsalardı, zaman dediğimiz ―değişim-dönüşüm
göstergesi‖ oluşmayacaktı.)

Peki zaman nasıl baĢlar? Zamanı kim veya ne baĢlatır?
Biz insanların bedeninde zaman (ömür) hücrelerimizin karşılıklı etkileşimleriyle başlar
ve hücreler arası etkileşimin durmasıyla da son bulur. Yani bizler için zaman hücreler arası
değişim-dönüşümlerle belirlenir. Hücreler arasında etkileşimler (değişim-dönüşümler
olmazsa, bizler için hayat (ömür de) oluşmaz. İnsanlar yaklaşık 3 milyon yıldır var
olduklarına göre, bizler için zaman 3 milyon yıldır işleyen bir değişim-dönüşüm sisteminin

bir sonucudur. Hayvanlar yaklaşık 500 milyon yıldan beri vardır; dolayısıyla onlar için
zaman bu süreçle sınırlıdır. Ökaryot hücreler 2 milyar yıldır var olduklarından, onların
değişim-dönüşüm döngü sistemleri 2 milyar yıldan beri vardır. Prokaryotlar 3,5 milyar yıldan
beri var olduklarına göre, onlar için geçerli değişim-dönüşüm sistemi 3,5 milyar yıldan beri
var demektir.
Görüldüğü gibi, doğadaki değişim-dönüşüm döngüleri varlıkların karmaşıklık düzeyine
bağlı olarak gittikçe ortadan kalkıyor. Peki, zamanın başlangıcı nerde?
Hücreler molekül ve atomlardan oluştuklarına göre, moleküller arası değişimdönüşümler canlılar aleminde zamanın başlangıcını oluştururlar. Moleküller atomlardan
oluşurlar, dolayısıyla atomlar arası değişim-dönüşümler molekül dünyasındaki zamanın
başlangıcını belirler. Atomlar proton-nötron-elektron gibi atom-altı-öğelerden oluşurlar,
öyleyse atom-altı-öğeler dünyasında da değişim-dönüşümler olmalı ki, atomların ömürleri ve
zamanları oluşsun.
Evet doğadaki canlılık da gerçekten atom-altı-öğeler dünyasında başlar. Kuantum
denilen en temel enerji biriminin keşfiyle başlayan atom-altı-öğeler dünyasındaki
araştırmalar, proton-nötron-elektron sistemleri arasındaki Quantum Electro Dynamic (QED)
ve proton-nötronlar arasında (çekirdek içi güçlü-kuvvet oluşumunu açıklayan) Quantum
Chromo Dynamic (QCD) adı verilen fizik dalları oluşumuna yol açmıştır. İsimlerinden de
anlaşılacağı gibi atom-altı-öğeler dünyasında çok yoğun içsel değişim-dönüşümler vardır. Ve
doğadaki tüm diğer varlıkların sürekli bir değişim-dönüşüm içinde olmalarına neden olan en
temel değişim-dönüşümler, atomların içlerinde, atom-altı-öğeler dünyasından start almakta ve
atom < molekül < hücre < beden gibi gittikçe karmaşıklaşan üst sistemler şeklinde devam
etmektedir. Yani zamanı başlatan atom-altı-öğelerdir.
Fizikçiler zamanı sabit değişmez bir sistem olarak algılayıp, ona göre teorik
hesaplamalar ve öngörülerde bulunmaktadırlar. Hâlbuki yukarıda sunulan veriler dünyamızda
sabit, değişmeyen bir zaman birimi olamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla, fizikçilerin
günümüzdeki saniye değerine dayanarak teorik hesaplamalar ve öngörülerde bulunmaları çok
hatalı bir işlem olmaktadır.
Doğadaki her türlü eylem ve işlem varlıkların içlerindeki küçük bileşenlerince ayarlanır
ve yapılır. Bu ayarlama işleminin kökeni kuantsal sisteme dayanır. Fizik deneylerinin
gösterdiği üzere, atom-altı-öğeler dünyasında her atom-altı-öğe, çevresini algılar. Çevresinde
kendisiyle ilişkiye girmek isteyen (kendisini gözlemleyen) biri (bir şey) varsa, onun gösterdiği
hedefe gider. Kendisini gözlemleyen yoksa çevre koşullarını algılar ve olasılık hesaplamaları
yaparak en ekonomik konuma göçecek şekilde davranır! Atom-altı-öğelerin bu davranışları,
onlardan türemiş olan tüm diğer üst sistemlerde de devam eder. Bu nedenle kuantlar, atomlar
► moleküller ► hücreler ► bedenler (hayvanlar, bitkiler) ►toplumlar gibi üst sistemler
içine girdiklerinde, kendilerinin gözlendiklerini sürekli olarak hissederler ve hep üst-sistemin
oluşturduğu hedefe (niyete) uyacak şekilde davranırlar. Ve bu şekilde doğadaki tüm oluşum
gelişimler kuantlara hedef gösterilmesi ve kuantların de enerjilerini bu hedefe ulaşacak
şekilde devreye sokmaları şeklinde gerçekleşir. Dolayısıyla niyet (hedef oluşturma) çok çok
önemlidir. İnanç sistemleri de birer niyet (hedef) göstergesi olduklarından, toplum hayatının
düzenlenmesinde en ön planda yer alırlar. Yani, ―herkes istediği inanç sistemine sahip olsun‖
şeklinde bir tutum sergileyenlerin bu düşüncelerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu
tekrar gözden geçirmeleri gerekmez mi?
Anlaşılacağı üzere, zaman kavramı ―informasyon=bilgi‖ faktörü ile iç-içedir. Halbuki,
Einstein dahil, geleneksel fizikçilerin hiçbirinin kafasında bilgi ile zaman faktörü birlikte
değerlendirilmediği (yani fiziksel formüllerde bilgi faktörü bulunmadığı) için, oluşturulan
doğal sistem senaryoları kökten hatalı olmaktadır.
Zaman faktörünü ―bilgi‖ ile bağlantılı değil de, harici bir varlığın tik-tak gibi
sinyallerine göre oluştuğu görüşünde olan ve ona uygun fiziksel görüşler ortaya atan

fizikçilerin en meşhuru Einstein‘dır. Einstein‘ın ―rölativite = görecelik‖ teorisi, zamanı tik-tak
şeklinde bir sinyal şeklinde işleyen bağımsız bir faktör olarak görür. Işık hızına yakın hızlarda
ilerleyen bir cisimle, yavaş ilerleyen bir cismin zaman ve mekan algılamasının farklı
olacağını, hızlı ilerleyen cisimde zamanın yavaş, yavaş ilerleyende hızlı geçeceğini ileri sürer.
Philipp M. Kanarev. 2003: Einstein‘ın zaman kavramında yaptığı bu hatayı sergiler ve
―Axiom of Unity of space – matter – time = uzay-madde ve zaman‘ın birlikteliği aksiyomu‖
ilişkisine dikkat çekerek:
►1- Einstein‘in görecelik teorisinin yanlışlığını;
►2- O teoriye dayanılarak oluşturulmuş olan ―big-bang‖, ―kara-delik‖ gibi fiziksel
varsayımların tamamen yanlış olduğunu ileri sürer.
►3- ―I am sorry for modern young people, whose heads go on to be filled with this
rubbish.= Günümüz gençliğinin kafasının bu tür saçmalıklarla doldurulmasına çok
üzülüyorum‖ diye duygularını dile getirir.
Kanarev‘in görüşlerinin, DOM-sistemi bilgileriyle uyumluluğu çok dikkat çekicidir.
Ayrıca Big-bang‘ın olmadığı başka bir yaklaşımla, yani bir astrofizikçi olan Halton Arp
(1998) tarafından da ileri sürülür; bak ( http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/bigbangvar-m-yok-mu.html )
Geleneksel fizikçilerin görüşlerine uygun olmayan bu tür çalışmalar ise, ―su başlarını
devler tutmuş‖ misali, bilimsel medyada hep bastırılır ve yaygınlaşmasına müsaade edilmez.
Bu da SimKırKölSab faktörünün bilim dünyasına yansımasından kaynaklanmaktadır.
Bilgi varlıkların yapısal-dokusal durumlarına işlenerek oluşturulmakta ve
korunmaktadır. Yani bizler bir şey öğrendiğimizde, beyindeki sinir-hücreleri arasındaki
sinaps yapısallaşmalarında kimyasal değişiklikler gerçekleşir. Aynı şekilde, kalıtsal bilgiler
hücrelerin genetik kayıtlarında kimyasal değişiklikler olarak kayıt altına alınırlar. Dolayısıyla,
bilgi doğadaki varlıkların yapısal-dokusal durumlarında oluşturulurlar. Bu nedenle ―zaman‖
değiştikçe (yeni bilgiler oluştukça) varlıkların yapısal-dokusal durumları da değişmektedir.
Bu şekilde madde - zaman (+bilgi) – uzay entegre bir sistem oluşturmaktadır. Birinde yapılan
bir değişiklik, tüm diğerlerini de etkilemektedir.
Kanarev (2003) de, sırf fiziksel argümanlardan giderek, doğal sistemin ―unity of SpaceMatter-Time‖ birlikteliğinden söz etmektedir ki bu da yukarıda farklı argümanlardan gidilerek
ulaşılan sonuçla tamamen örtüşmektedir.
Doğadaki tüm oluşumlar, varlıkların çevrelerini algılamaları (bilgi oluşturma) ve bu
bilgilere göre yapısal-dokusal durumlarının ayarlamaları (madde değişimi) ve bunların
sonuçlarına göre de mekansal (uzay) değişimlerin ortaya çıkması şeklinde gerçekleşir.
Zaman, hariçteki bir tik-tak vericinin sinyaline göre oluşan bir şey değildir.
DOM-sisteminde tanımlanan zaman, doğadaki gerçeklere uygun bir tanımlamadır.
Fizikçilerin, biyologların, vs., doğadaki olayları doğru yorumlayamamalarının temelindeki
neden de, onların zamanı harici bir tik-tak vericinin sinyallerine göre olan bir değişim olarak
değerlendirme yanlışlığıdır. Einstein‘ın ışık hızına yakın ilerleyen varlıklarda zamanın
yavaşlayacağı (time dilation) olacağı öngörüsü, bu nedenle hatalıdır.
Yani doğadaki varlıklar için ―zaman‖ kavramı, madde bileşimleri oranlarının
saptanmasına yönelik bir algılama türüdür ve varlıklar arası karşılıklı etkileşimlere bağlıdır.
Biz insanların zaman kavramı ise, varlıkların karşılıklı etkileşimlerine değil, harici bir tik-tak
sinyali vericinin düdüğüne göre gerçekleştiğine inanılan bir süreçtir. Böyle bir şey ise doğada
mevcut değildir. Bu nedenle fizikçi biyolog gibi bilim adamlarının oluşturdukları doğal
sistem görüşleri kökten hatalı olmak zorundadırlar. Einstein‘ın rölativite teorisinde ileri
sürülen ışık hızıyla giden bir saatin yavaşlaması (time dilation=zaman uzaması) gibi
varsayımlar ve bu varsayımlara dayalı olarak oluşturulan ―karadelik‖ vs. gibi hayali
kavramlar hep havada kalmak zorundadırlar, çünkü doğada ışık hızıyla giden bir tik-tak
verici-yapıcı saat sistemi yoktur.

DOM (9)- Bilinç ve bilinçaltı ayrımı neden
oluşmuştur?
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-12-bilinc-ve-bilincalti-ayrimi.html
Beyin uzmanlarının tanımına göre, ―… when processes become linked within
consciousness, they can be more strategically and intentionally manipulated, and the outcome
of their processing can be adaptively altered. = Olaylar bilinç devresine aktarıldığında, daha
stratejik ve daha amaca yönelik olarak işlenebilir, bu şekilde oluşturulan sonuç, koşullara
uygun olarak değiştirilebilir‖ (Siegel 1999, s. 263). Yani bilinç, bedenin kalıtsal davranış
kalıplarından kurtularak, çevredeki değişim-dönüşümlere daha kolay uyum sağlanması için
oluşturulmuştur.
Beyin araştırması uzmanlarının yaptıkları bu bilinç tanımından ne anlaşılması
gerektiğini açıklayalım.
Domates, patates ve tütün ülkemize yaklaşık 500 yıl önce girmiştir. Daha önceki
insanların beyinlerinde bu ürünleri tanıyıcı-tanımlayıcı devreler bulunmamaktadır. Hücreler
bu ürünlerin hangisinin ne kadar yararlı veya zararlı olacağı konusunda karar vermek
zorundadırlar, ama bu konuda kalıtsal bilgi depolarında hiçbir veri yoktur, çünkü bu ürünler
yaşanılan ortamda yeni ortaya çıkmışlardır. İşte bilinç sistemi burada yararlı olur. İnsanlar bu
ürünlerin ne işe ne kadar yararlı veya zararlı olduklarını, kendi gözlemleri veya
deneyimleriyle ve birbirleriyle konuşarak belirlerler ve bu şekilde, bu yenilikler hakkında kısa
sürede bilgi sahibi olurlar.
Bir başka örnek: Bir toplantıda bir konuyu tartışmak ve bilgi toplamak istiyorsunuz.
Yine bilinç devresi gerekli: kimler bu konuda neler biliyor, kimler hangi sırayla hangi konuda
söz almalı, vs. Bu konuları ancak bilinç devresi olursa kolayca çözersiniz; konuyu hücrelerin
bilinçaltı sistemine bırakırsanız, asırlarca sürecek deneme yanılma prosedürü sonuçlarını
beklemeniz gerekir.
Bizler yeni bir şey öğrenirken epey zorlanırız. Örneğin, araba kullanma olayına bakalım.
Öğrenilmesi gereken işlev 5 tanedir. Gaz, fren, debriyaj, vites değiştirme ve direksiyon
kontrolü. Bu 5 farklı faktörü el, ayak ve gözlerimizle birbirleriyle uyumlu olacak şekilde
kontrol edebildiğimizde, araba kullanma denilen şeyi öğrenmiş oluruz. Dikkat edilmesi
gereken konu sadece 5 faktör olmasına karşın, bu 5 faktörü birbiriyle uyumlu olacak şekilde
davranmayı ancak aylar süren çabalar sonucu öğreniriz. (Halbuki hücrelerin dikkate alıp
değerlendirmeleri gereken faktörler binlercedir!) Öğrenme olayı gerçekleştikten sonra sık sık
araba kullanmaya başladıysak, artık hiç zorluk çekmeyiz; arabaya biner binmez araba
çalıştırılır ve hiç düşünmemize gerek kalmadan araba uygun vitese konur, gaz verilir ve
istenen yöne gidilir. Tüm bu işlemler yapılırken artık kişinin dikkatini bu olaylara ayırması
gerekmez. Kişi yanındaki bir arkadaşı ile değişik konular üzerinde sohbet edebilir. Yani
kişinin bilinci başka konular ile meşgul iken, kişi otomatik olarak arabayı kullanır. İşte bu
durumda, araba kullanma olayı öğrenilmiş ve otomatik sisteme aktarılmış, ‗sabitleştirilmiş‘
olur.
Yaşamımızda sık sık yaptığımız tüm eylemler, hücrelerimiz tarafından ―alışkanlık‖
dediğimiz otomatikleşmiş-‗sabitleştirilmiş‘ bilinçaltı sistemine alınırlar. Sabitleştirme işlemi,
belli kimyasal moleküllerin oluşturulmasıyla yapılır. Her yeni bir şey öğrendiğimizde,
bedenimizde belli molekül düzenlemeleri gerçekleşir. Yani bilgi denilen olgu, varlıkları
oluşturan bileşenlerin (örn. hücrelerin) yapısal-dokusal durumlarında değişiklikler yapılması
şeklinde, varlıkların temel yapıtaşlarında oluşturulup-saklanır.
Yıllardır oturduğunuz evinizde bir değişiklik yapıp, içe doğru açılan bir kapıyı dışa
doğru olacak şekilde değiştirdiğinizi düşünün. Bu değişikliği yaptıktan sonra günlerce, o
kapıya gelip açmaya çalıştığınızda kapıyı önce kendinize doğru çekmeye kalkışırsınız, çünkü
beyninizdeki hücreler böyle bir otomatik alışkanlık devresi oluşturmuşlardır. Bu alışkanlık

devresinin kaldırılıp yerine yeni bir devre oluşturulması, haftalar sürer. Ama hücreler
değişim-dönüşüm içinde olan bir doğada yaşadıklarını bildiklerinden, eski alışkanlıklara
dayalı olarak oluşturulmuş otomatik-sabit devreleri de, yeni uygulama sonucu, bu yeni
duruma uyacak şekilde düzenlerler.
Özetleyecek olursak, biz insanların bilinci 4-5 faktörü ancak değerlendirip bunları
birbirleriyle uyumlu olacak bir sırada işleme koymayı zar-zor becerirken, hücrelerimiz on
binlerce faktörü aynı anda değerlendirip, birkaç salise içinde bir sonuca varabilmektedirler.
Yani bizlerin tüm işlerini, tüm sorunlarını gerçekte bedenimiz içindeki hücrelerimiz üstlenip,
onlar yapmaktadırlar.
Bizlerin bilinci, çevremizdeki gelişimler hakkında en kısa yoldan yeterli bilgi toplamak
için oluşturulmuştur. Bu bilgilerin ne kadar uzun vadeli geçerli oldukları, dolayısıyla
hücrelerin kalıtsal veri depolarına aktarılıp-aktarılmayacağı, tamamen hücrelerin
değerlendirmesine kalmıştır.
Bilgi ve bilinç arasında şu ayrımı yaparsak farkı daha iyi anlarız.
Bilgi, bir varlığın yapısal-dokusal durumunda kayıt altına alınmış olunan enerji-akış
güzergâhı belirleyici faktördür. Malum, her varlığın yapısı-dokusuna göre, foton veya
elektron gibi enerji taşıyıcı öğeler farklı yönlenip-akarlar, dolayısıyla, farklı kuvvet
oluşumları ve yönleri ortaya çıkar. Ayrıca, her varlık kendisini tanıtıcı bir radyasyon yayar ve
biz o varlığı ondan algıladığımız radyasyonla (veya kokuyla, vs.) tanırız.
Bilinç ise, doğadaki bu farklı bilgi-depolayıcı unsurları nasıl daha ekonomik şekilde
birleştirerek veya kullanarak, daha rahat bir duruma ulaşma çabasıdır.
Her varlık çevre koşullarını algılayarak yapısal-dokusal durumunu ona göre
değiştirdiğine göre (örn. su, basınç ve sıcaklığa göre, kah katı, kah gaz durumuna geçtiğine
göre) bilinçli davranmış olur. Bu nedenle bilinç her varlıkta vardır, sadece düzeyi değişiktir.
İnsan beyni, en fazla yorumlama bölgesine sahip bir canlı olarak, en gelişmiş bilinç sistemine
sahiptir, ama diğer varlıklar bilinçsizdir demek, doğru olmaz.
Biz insanlar kendimizi bilgi ve bilinç sahibi olarak görmeye şartlandırılmışızdır. Aslında
bizim bilgi ve bilinç düzeyimiz, hücrelerimizinki yanında devede kulak değil, devede iğneucu kadar bile değildir. Şimdi bunu açıklayalım.
Hücrelerimiz sürekli değişim-dönüşüm içinde bir doğa ve dünyada yaşadıklarını çok iyi
biliyorlar. Bu nedenle, oluşturdukları bedenlere bilinç devresi denilen doğadaki kısa süreli
değişim-dönüşümleri algılama ve uyum sağlama yeteneği yerleştiriyorlar. Bir örnekle
açıklayalım.
Araba diye yeni bir varlık (madde kombinasyonu) ortaya çıktı. Bu arabadan
yararlanılması ve kullanım bilgisinin oluşturulması, bilinç devresinin görev alanına düşer.
Çünkü hücrelerin geçmiş bilgi kayıtlarında ―araba‖ olarak tanımlanmış bir madde
kombinasyonu yoktur. Bu nedenle ―bilinç‖ denilen çevre-değişimlerine duyarlı bir sistemle
bu yeni varlık hakkında bilinmesi gerekenler oluşturulur. Haftalarca veya aylarca beyin ve
beden hücreleri, araba kullanımındaki gaz, debriyaj, fren, direksiyon, vites öğelerinin hangi
zamanlamayla birbirlerini takip etmeleri gerektiği bilgilerini oluşturup depolamaya çalışırlar.
Bu işlem öğrenildikten sonra, bilinç devresinden alınıp, bilinç-altı devresine aktarılırlar ve
ondan sonra artık arabaya bindiğimizde pek düşünmeyiz. Otomatik olarak anahtar çevrilir,
vitese konulur, gaz verilir, vs. Bu işleri yaparken de yanınızdaki bir arkadaşınızla sohbet
edersiniz; yani bilinç devreniz başka bir konuyla meşguldür.
Görüldüğü üzere, hücreler bizim bilinç devremizi, doğada oluşan yeni bir nesne
hakkında gerekli verileri edinmek üzere oluşturmuşlardır. O konu (nesne) öğrenilipotomatiğe (bilinç-altına) alınıncaya kadar bilinç devresi kullanılır. Sonrasında, bu bilgiler içişletim sistemi olan bilinç-altına devredilirler. Bilinç-altı, çevrede sık-sık karşılaşılan olaylar
dizinin yönlendirildiği iç-işletim devresidir.

Doğadaki çok-çok önemli ve sürekli olan diğer değişim-dönüşüm sistemi bilgilerini ise,
genetik (kalıtsal) bilgi depolarında kayıt altına almışlardır ve buna göre bedenlerimizi
oluşturup, idare etmektedirler. Bu nedenle, bizlerin bilgisi, hücrelerimizin bilgileri yanında bir
hiçtir. Hücrelerimiz oluşturdukları bedeni öylesine sahipleniyorlar ki, dünyaya geldikleri
andan itibaren bedenin çevresinde oluşup-gelişen tüm olayları ―yararlı – zararlı‖ şeklinde
ayırmaya başlıyorlar. Zararlı gördükleri olaylardan bedenleri korumak için bilinç-altı
programları oluşturuyorlar ve o olay her tekrarlandığında, bedenin korkup, savunmaya
geçmesini sağlıyorlar. Küçüklüğünde bir hayvan tarafından tırmalanan çocuk bu nedenle hep
o hayvandan kaçar. Hücreler bilgi oluşturma ve bu bilgilere göre kendilerini yönlendirmenin
değerini o kadar önemsiyorlar ki, bunun için sürekli alarm halindeler ve duyu organlarıyla
sürekli çevreden bilgi almaya çalışıyorlar.
Aynen bizlerin çekiç, bıçak, iğne-iplik gibi aletlerden yararlanarak işlerimizi daha kolay
yapabilmemiz gibi, hücreler de protein denilen moleküller kullanarak değişik türde işlevler
gerçekleştirebilmektedirler. Bir örümcek çelikten daha dayanıklı bir protein üretir ve o çok
esnek ve dayanıklı ağını örer. Bir midye her türlü seramikten daha dayanıklı kavkı üretir ve
hiçbir dalgada veya taş çarpmasında kırılmaz. Bir kartal o güçlü gagasını ve pençesini özel
proteinlerle yapar; mercanlar, kolsu-bacaklılar, midyegiller, vs. sert zeminlere kendilerini
kopmayacak şekilde bağlayan proteinler üretirler, vs. Üretilen protein türüne göre, canlılar
kimyasal maddeleri eritecek-delecek şekillerde aletler oluştururlar. Bir kuşun gagasının şekli
bu şekilde belirlenir; bir hayvanın sindirim sisteminde üretilen salgılar bu şekilde farklılaşır,
bu nedenle her hayvan başka-başka besin kaynaklarına bağımlı olur.
Çekiç, bıçak genel anlamda birer alettirler. Marangoz çekici başka, duvarcı çekici başka,
jeolog çekici başka görüntüye sahiptir. Proteinler de öyledirler: hem farklı genel temel gruplar
oluştururlar, hem de canlıdan canlıya farklılıklar gösterirler. Bu farklar proteomik olarak
adlandırılır. Doğadaki tüm oluşumlar bilgiye bağlıdır. Varlığın çevre koşullarını algılama ve
algıladığı verileri yorumlama yeteneğine uygun olarak oluşturduğu bilinç düzeyine göre de
kuantsal kökenli enerji yönlendirilir ve çeşitli türlerde işlemler gerçekleştirilir.
Kuantum dediğimiz en temeldeki kuantsal enerji öğeleri alış-verişleri atomlar arasında
yapılır ve foton dediğimiz enerji paketçikleriyle elektronların enerji düzeylerini artırması veya
azaltması şeklinde ilk enerji alış-veriş sistemi ortaya çıkar. Atomik sistemdeki bu enerji alışverişleri, molekül ve hücrelerin oluşumlarıyla, çok daha değişik türlerde enerji alış-verişi
türlerinin oluşmasına yol açar: basınç, sıcaklık, basınç-elektrik-dönüştürücülüğü, sıcaklıkelektrik-dönüştürücülüğü, ışık-elektrik-dönüştürücülüğü, vs.. Her bir mineral veyahut protein,
farklı türlerdeki enerjileri birbirlerine dönüştürme yeteneklerine sahiptirler.
Herhangi bir canlı bir şey yapmak istediğinde, hangi maddeleri hangi sırayla işleme
koyması gerektiğini araştırır. Hangi maddelerden yararlanacağını bilmesi şarttır, çünkü her bir
mineral (veya protein) değişik türde bir enerji değiştirme-dönüştürme aracıdır ve bilgi
dediğimiz şey, varlıkların yapısal-dokusal durumuna kayıt edilmiş olarak bulunur. Hangi
sırayla hangisini devreye sokacağını bilmesi şarttır, çünkü her varlık bir diğer varlığın
oluşumuna bağlı olarak oluşmuştur, dolayısıyla, geçmişte neyin-neye-bağımlı olarak oluşupgeliştiği bilgisine gereksinim vardır.
Her varlık, kendisinden önce oluşmuş varlıkların bilgilerine muhtaçtır, ancak o bilgileri
kullanarak, daha başka bilgiler oluşturur. Bunun böyle olduğu son zamanlarda yapılan
araştırmalarla ortaya çıkmaya başlamıştır. Örn. çok hücreli hayata geçiş, hücrelerin karşılıklı
olarak birbirleriyle anlaşıp-uzlaşmalarını gerektirir.
Peki hücreler ne zaman ve niçin ortaklık içine girme gereğini duymuşlardır?
Bu sorunun cevabını Dictyostelium discoideum adlı bir tek hücreli canlının davranış
biçimi vermektedir. Amip şeklinde olan bu tek hücreli canlıların yaşadıkları ortamda besin
darlığı oluştuğunda, normalde tek-tek yaşayan bu amipler bir araya toplanarak polip şeklinde
bir yapısallaşma oluştururlar. Bu polip yapısı ise spor şeklinde rüzgârlarla çevreye dağıtımı

yapılacak üreme hücreleri oluştururlar ve böylelikle amipler yaşayabilecekleri uygun
ortamlara taşınma olanağına kavuşurlar. Ortaklık oluşturmasalardı, her biri tek tek orada
öleceklerdi.
Dickinson et al (2011) çok hücreli canlıların oluşumunda hücrelerin birbirleriyle
haberleşip ortaklık kurmalarında kullandıkları protein türlerinden α- ve β-catenin‘in,
Dictyostelium discoideum adlı bu tek hücreli canlının da kullandığını saptamışlardır. Yani
çok hücreli tüm canlılar, birleşme-ortaklık oluşturmada, beslenme sorunlarıyla
karşılaştıklarında birleşip-bir araya gelerek yaşamlarını devam ettirebilecek üreme sporları
oluşturan amiplerin kullandıkları aynı bilgi türünü kullanmaktadırlar!
Bu hormonlara bir çeşit ―birleşme aletleri veya sinyalleri‖ diyebiliriz.
Benzer amaçlarda benzer bilgilerin kullanılması tüm canlılar âleminde görülür. Bir hücre
çevresinden kendisine gelen bir sinyali aldığında, ―G-protein-coupled-receptors= Gproteiniyle ilgili algılayıcı‖ denilen hücre-zarı yapısallaşması harekete geçer. Hücrenin içinde
hemen gelen sinyalle ilişkili G-protein türü (yani hangi iş-aleti gerekliyse, o aletin)
oluşturulmasına başlanılır. Hücre çekirdeği içine cAMP (cyclic AdenosineMonoPhosphate)
vasıtasıyla mesaj gönderilerek, genetik bilgi deposundan gerekli imalat bilgileri istenir. Bu
bilgiler hücre-çekirdeğinden dışarı taşınır ve hücre sitoplasmasında gerekli iş-aleti (protein)
sentezlenir.
Bu işleyiş şekli, tüm eukaryot canlılarda aynıdır. Yani yaklaşık 2 milyar yıl önce
oluşturulan bir protein (alet) yapma işlemi, günümüzdeki tüm hayvan ve bitkilerde aynı
patentle kullanılmaktadır.
Örn. Melatonin ve serotonin hormonları birbirlerinin tersi işlem gören iki farklı
proteindir. Hücreler bedeni uyutmak istediklerinde melatonin hormonu düzeyini artırırlar.
Melatonin hormonu düzeyi artan beden uykuya dalar. Bedenin uyandırılması, canlı-uyanık
tutulması istenildiğinde ise, hücreler bu işi melatonin hormonu oranını azaltıp, serotonin
oranını yükseltmekle yaparlar. Bu hormonların ne zaman artırılıp, ne zaman azaltılacağı
elbette çevre faktörleriyle de denetlenir. Örneğin güneş batımıyla ışık oranının azalması,
melatonin hormonu oranını artırıcı bir faktör; güneş doğmasıyla ışık oranının artması,
melatonin oranını azaltma ve serotonin oranını artırmayı tetikleyici bir faktör olarak etki eder.
Hücrelerin ayarlamak-düzenlemek zorunda oldukları etkinlikler milyonlarcadır. Örn.
Yemeklerden sonra kanda şeker düzeyi yükselir. Bunun üzerine bedende ―insulin‖ hormonu
oranı artırılarak, kandaki fazla şekerin karaciğerde glikoz olarak depolanması sağlanır. Zaman
geçip kandaki şeker oranı düştükçe, bu sefer tersine işlem başlatılır: Glukagon hormonu
salgısı artırılarak, depolanmış glikoz moleküllerinin tekrar yakılması işlemi başlatılır.
Bir hücre sürekli olarak çevresindeki değişim-dönüşümleri takip edip, davranışlarını ona
göre ayarlamak zorundadır. Buna mecburdur, çünkü yaşamı için gerekli enerjiyi, çevresindeki
değişim-dönüşümlerden almaktadır. Örneğin güneş enerjisi, dünyanın dönmesine bağlı olarak
24 saatlik bir döngü ile değişir. Güneş enerjisiyle geçinen bir hücre, ışığın artma-azalma
zamanlarını takip etmek zorundadır. Biz insanların belli bir zamanda uyanmak istediğimizde
çalar-saat gibi aletlerden yararlanmamız gibi, hücreler de, belli zamanlarda uyarılmaları
gerektiğinde, belli protein oluşumlarından yararlanırlar. Cryptochrome, opsin gibi proteinler
hücrelerin çalar saatleridir.
Bir hücre veya bedenin olanakları sınırlıdır. Her maddeyi, her enerji paketçiğini çok
dikkat ve itina ile kullanmak zorundadır. Bu nedenle bedende kullanacağı protein türlerini,
işlevleri bittikten sonra, ―ubiquitination‖ denilen bir geri-dönüştürme işlemiyle tekrar aminoasitlerine parçalarlar. Bu şekilde, yeni bir işlev için yeni bir alet (protein) oluşturulması
gerektiğinde, amino-asit sıkıntısı çekilmez.
Bir çocuğun doğum aşamasından başlanarak, çocukluğun ilk aşamalarındaki çeşitli çevre
koşullarına uyumunu sağlamak; bedendeki çeşitli organların kullanım şekillerine uygun
olarak farklı şekillerde gelişmelerini ve büyümelerini düzenlemek; beden için kötü-zararlı

olarak sınıflanan olayları ―korkulacak-kaçınılacak olaylar‖ kategorisi içinde toplayacak
şekilde bilinç-altı devreleri oluşturmak; beden için ―iyi-yararlı olaylar‖ olarak sınıflananları,
ödüllendirilecek şekilde bilinç-altı devreleri oluşturmak; vs. gibi binlerce işlem bedenlerin
sahibi olan hücreler tarafından, bizim hiçbir bilgimiz olmadan, otomatik olarak yapılmaktadır.
Yaşanılan ortamı tanımak ve değişim-dönüşümler hakkında bilgi oluşturmak çok önemli
olduğundan, yeni doğan çocuklar her şeyi elleyerek, koklayarak veya ağızlarına atarak o
varlığın tadı-kokusu vs. gibi konular hakkında hücrelerinin gerekli verileri toplamasına
katkıda bulanacak bir davranış içindedirler. Yenilen veya koklanan maddeler moleküllerine
ayrılarak, kokuları-tadları belirlenir. Bir köpek bu yöntemle binlerce insanı veya maddeyi
birbirinden ayırt edip-tanıyabilmektedir.
Hücrelerimiz atomlarla, moleküllerle iş yaparlar, onlarla anlaşırlar. Cin, peri, ruh, gibi
metafiziksel kavramlar, hücreler tarafından tanınıp-anlaşılamazlar. Böyle olunca da hücreler
bu kavramları ―korkulacak‖ kategorisine koyarlar ve ondan sonra da o insanlar hep korkupanik içinde yaşamaya başlarlar. Bu nedenle sağlıklı yaşamak istiyorsanız, kafanızda
metafiziksel hiçbir kavramı barındırmayın. Doğa tamamen fiziksel-kimyasal etkileşimler
üzerine kuruludur ve hücreler bu tür etkileşimlerle işlem yaparlar. Doğada olmayan şeylerle
işlev yapamazlar.
Eskiden oluşturulmuş bilgi-patentlerinin kullanılması, sadece canlılar âlemindeki
varlıklar arasında değil, canlı-cansız tüm varlıklar arasında geçerlidir. Yani doğadaki tüm
oluşumlar arasında karşılıklı bir bağımlılık ve etkileme-etkilenme ilişkisi vardır.
Herhangi bir yeni oluşum, enerjisini ve bilgilerini, daha önce oluşmuş diğer varlıklardan
(olaylardan) alır. Ateş yakma bilgisi olmadan, madencilik yapılamaz, maden elde etme bilgisi
olmadan bakır-telleri üretilemez, bakır-telleri olmadan elektrik aletleri yapılamaz, vs.
Doğadaki tüm oluşumlar arasında bunun gibi bir karşılıklı bağımlılık sistemi vardır. Atomlar
arası etkileşim sistemi bilinmeden, moleküller oluşturulamaz; moleküllere ait özellikler
bilinmeden hücreler oluşturulamaz; hücrelere ait özellikler bilinmeden bedenler
oluşturulamaz, vs.
Her şey kuantsal enerji paketçiklerindeki temel davranış-bilgisiyle başlar. O temel
davranış bilgisi ise ―değiş-dönüş‖ olarak özetlenir, yani kuantsal enerji sürekli bir salınım
içindedir; hem yapıcıdır (pozitif), hem yıkıcıdır (negatif)! Bu davranış canlılar âleminde de
temel olarak alınır. Her bir proteinin bir anti-proteini oluşturulur. Yani oluşturulan bir proteini
tekrar parçalayıcı bir başka protein daha oluşturulur. Bu nedenle hiçbir protein sürekli sabit
olarak duramaz-kalamaz; bir süre sonra parçalanmak zorundadır. Bu nedenle de hayat da
doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuş olunur.
Doğada Information&self-organisation olarak özetlenen dinamik sistemler fiziği
ilkelerinin geçerli olması, bilgi denilen faktörün varlıkların yapısal-dokusal durumlara
işlenmiş olmasının temel nedenidir. Her varlık, yapısal-dokusal durumuna işlenmiş bu bilgi
içeriğine göre davranmak zorundadır.
Bilgilerin varlıkların ―yapısal-dokusal‖ durumlarına işlenmiş olduğunun sosyal yaşamda
da geçerli olduğu son yıllarda yapılan genetik çalışmalarda ortaya konmuştur. Chiao &
Blizinsky (2010) 29 farklı toplum sistemini kapsayacak şekilde yaptıkları araştırmada,
bireysel veya toplumsal davranış faktörünün kişilerin genetik kayıtlarına işlenip-işlenmediğini
araştırmışlar ve ―kültür geni‖ adını taktıkları ―serotonin transporter functional polymorphism
(5-HTTLPR)‖ geninin kısa alelinde belirgin bir ilişkinin varlığını saptamışlardır.
Bu konuda aşağıdaki adreste sunulan Bruce Lipton videosu daha aydınlatıcı bilgiler
vermektedir.
http://www.dailymotion.com/video/xkdpnt_gorunmeyen-manyetik-alanin-gucu_tech

DOM (10)- Şuur (Mind) ve Duygu (Emotion)
Oluşumlarının Çevre Faktörlerinden Etkilenmesi
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-13-suur-mind-ve-duygu-emotion.html
Önce, yaşanmış örnekler vererek, duygu oluşumunun çevre faktörleriyle nasıl
etkilendiğini gösterelim.
►1- Çocukluğunun hatırlanmayan döneminde bir köpek saldırısına uğrayan bir adamın,
sol kulağı yırtılır, kolunda ve göğsünde yaralar oluşur. Bunun sonucu, tüm gençliğinde
köpeklerden kaçar. Evlendikten sonra çocukları olur, çocuklar eve bir köpek almak isterler ve
adam çocuklarının arzusunu yerine getirmek istemektedir. Bunu üzerine bir ruh doktoruna
gidip çözüm arar. Doktor, muayenesinde, adamın köpek gördüğünde kalbinin patlarcasına
attığını, soğuk terler döktüğünü saptar. Daha önce bu korku ilaçla yatıştırılmaya çalışılmıştır,
ama ilaç sadece adamın duygularını sakinleştirmeye-uyuşturmaya yaramakta, ilaç etkisi
kalkınca aynı korku devam etmektedir.
Olay, kişinin çocukluğunun hatırlanmadığı dönemde gerçekleşmiş olduğundan, kişi
olayı hiç hatırlamamaktadır; ancak ebeveynleri böyle bir olay olduğunu ona sonradan
söylemiş olduklarından, geçmişinde böyle bir olay geçmiş olduğu bilgisine sahiptir.
Dolayısıyla olayın kayıtları sadece bilinçaltına yerleşmiştir, yani kişinin beynindeki amigdala
bölgesi, her köpek gördüğünde ―kaç veya savaş‖ sinyali vermektedir. Beynimizin bu tutumu,
bizleri tehlikelerden korumak için oluşturulmuş kalıtsal bir davranış devresidir.
Doktor, adama bir beynin nasıl çalıştığını, belli beyin kesimlerinin belli beden
kesimlerinin düzgün çalışması için neler yaptıklarını, beynin tüm amacının bedeni korumak
ve kollamak olduğunu, vs. anlatır. Bu anlamda, korku mekanizmasının bedenin gelecek sefere
belli şeylerden kaçması-korunmasına yönelik bir savunma sistemi olduğunu açıklar ve kişinin
kendi kendine sürekli olarak şu telkini yapmasını tavsiye eder: Beynindeki amigdalaya
hitaben ―Beni korumaya çalıştığını biliyorum. Bu şeyin tehlikeli olduğunu belirtmeye
çalışıyorsun. Çocuklarım küçük bir köpek alacaklar. Bu küçük köpek, zararsız bir hayvan.
Ondan korkmam gerekmez. Artık sen (amigdala) rahat ol ve bu konuda tehlike sinyalleri
verme.‖ Bunları sık sık söyleyip, amigdalanın sakinleşmesini bekleyecektir. Birkaç ay süreyle
bu telkinleri kendisine yapan adam, 6 ay sonra evine köpek alır (Siegel 1999, s 250).
►2- İngiltere‘de bir kadında muz fobisi olduğu görülür. Nedeni araştırıldığında,
küçüklüğünde kardeşinin muziplik olsun diye yatağına muz koyduğu ve kızın da yatağa
girdiğinde bedenine değen bu soğuk şeyi, yatağına girmiş bir hayvan sanıp çok büyük bir
korku yaşadığı ortaya çıkar. Yatağına girip uyumak isteyen bir çocuğun, yorganın altında
beklenilmeyen soğuk bir nesneyle karşılaşmasının yarattığı ―tehlike‖ sinyali ile, yatağa
saklanmış bir muz koçanını birlikte algılayan bir çocuk, sonraki hayatında her muz görüşünde
korkuya kapılabilir. Çünkü beyindeki hücreler, beden için nelerin yararlı, nelerin zararlı
olabileceği konusunda sürekli şekilde veri toplar ve bunlar arasında ilişki kurmaya çalışırlar.
Böyle bir ilişkiyi kurmaya çalışan hücreler, ―korkulacak‖ faktörleri saptama işleminde hatalı
bir değerlendirme yaparak muzu bu kategoriye aldılar ise, artık o çocuk her muz gördüğünde
korkuya kapılmaya başlar. Yılandan, ölümden, vs.den korkacak şekilde davranışlar da bu
şekilde oluşurlar.
Görüldüğü üzere, beyindeki hücreler, kendi değerlendirmelerine göre bedeni korumaya
çabalamaktadırlar. Milyarlarca yıllık geçmiş zaman bilgilerinden yararlanarak, kaçılması
gereken durumlarda korku sinyali devreleri oluşturarak, sahip oldukları bedeni güven altına
almayı temel görev bilmektedirler. Hücreselliğimizi ve onların bizleri nasıl sahiplendiklerini
bilirsek, onlarla etkileşime geçerek, daha rahat ve huzurlu yaşanacak şekilde onların
davranışlarında değişiklikler yapabiliriz.

Doğa ve dünya sürekli değişim-dönüşüm içinde olduğundan, şuur ve duygu dediğimiz
zihinsel değerlendirme yeteneğimiz, sabit değil, sürekli değişken olmak, her gün ve her nesil
yeniden doğa ve dünya koşullarını analiz edecek şekilde yapısallaşmaya uğramak zorundadır.
Beyin, bedenin hem kendi iç bileşenleriyle hem de çevresiyle arasındaki ilişkileri
düzenler. Çevresindeki varlıkları temsil edecek şekilde beyin hücreleri arasında bağlantılar
(simgeler) oluşturur. (Bir ressam, beyninde oluşturduğu simgelere dayanarak resim yapar;
hatta kör insanlar bile, duydukları seslere dayanarak oluşturdukları simgeler yardımıyla resim
yapabilmektedir.) Beyinde bu simgeler çalıştırıldığında ve başka simgelerle
ilişkilendirildiğinde ise, o varlıkla olan ilişkileri düzenleyici bilgiler işlenmiş olur (Pinker
1997, Eggermont 1998). Çevresindeki bir insanın çocuğa bakışından çıkarılan sinyallerle,
veyahut çocuğun anlatılan bir hikâyede işittiği sinyallerle beyne ulaşan enerji ve
enformasyon, nöronların bu sinyallere uygun olacak şekilde birbirleriyle bağlantı
oluşturmalarını sağlar. Çocuk bağımlı-bağlantılı olduğu kişilerle sinyal alış-verişlerinde
bulunurken, çocuğun beynindeki nöronlar arası bağlantılar öylesine değiştirilir ki, çocuğun
beyninden alınıp verilen sinyallerle karşısındaki insanın beyninden gönderilip-alınan sinyaller
―attunement‖ denilen şekilde birbirleriyle tam çakışabilir olsunlar. Bu şekilde çocukla çevresi
arasında, karşılıklı rezonans sağlayıcı sinir devreleri oluşturulmaya başlanır.
Bilgi işleme ve yorum oluşturma işlevi, nöronların ilgili hücrelere farklı özelliklerde
(amplitüd, dalga boyu, frekans vs.) elektrik sinyalleri göndermeleri şeklinde gerçekleşir. Yani
bizlerin, radyo dalgalarının amplitüd, frekans ve dalga boylarında değişiklikler yaparak
karşılıklı haberleşme yapmamızdaki aynı prensip, hücrelerimiz tarafından da aynen
uygulanmaktadır (Perner, 1991; Eggermont, 1998).
Bir gelecek tahmin makinesi olarak beyin, aldığı verileri çok dikkatle değerlendirmek ve
en olası öneriyi oluşturmak zorundadır. Bunun için hem güncel verileri hem de geçmişe ait
tüm kayıtları dikkate alır (Trevarthen 1996). Beyin, bu işlemler için bilgi ve enerji akışından
yararlanır. Geçmişe ait bilgiler ve enerjiler, geçmişte oluşturulan yapısallaşmaların yapı ve
dokularında kayıt altına alınmışlardır. Her yapısallaşma bu nedenle kendine has bir sinyale
sahiptir ve diğer varlıklar o yapıyı bu sinyali ile tanırlar. Beyin de, çevresinde oluşan yeni
yapısallaşmaları çözmeye çalışarak, onların ne tür enerji ve bilgi içerdiklerini ve onlardan
nasıl etkileneceğini hesaplamaya çalışır. Şuur dediğimiz canlılık özelliği, bilgi ve enerji
akışına bağlı olarak, doğada ne tür yeni enerji-depolama sistemleri oluştuğunu saptamaya
yönelik bir bilgi oluşturma yöntemidir.
Doğadaki tüm varlıklar arasında var olan karşılıklı bağımlılık, ebeveyn-çocuk
ilişkilerinde de vardır. Ebeveynler nesillerinin devamı için çocuklara, çocuklar da hayatta
kalabilmeleri için ebeveynlerine muhtaçtırlar. Bağımlılık, çocuk ana karnındayken başlar,
çünkü tüm gereksinimleri ana karnındaki koşullara bağlıdır. Bu nedenle, annelerin hamilelik
döneminde yaşadıkları ve duyguları, çocuğun gelişiminde etkilidirler.
Çocuk, doğduktan sonraki dönemde yine ana-babaya çok bağımlıdır, çünkü tüm
gereksinimlerini onlar karşılamaktadır. Beyin dediğimiz işletim sistemi, çocuğun nelere
birinci derecede bağımlı olduğunu araştırarak çocuğun geleceğini planlayan bir yapısal unsur
olduğundan, çocuğun beynindeki hücreler bağlantılarını buna göre yapmak zorundadırlar. Bu
nedenle çocuklar hep ana-babalarının tüm davranışlarını takip eder, kullandıkları dili ve her
türlü mimik vs. diğer davranışlarını aynen kopyalarlar.
Duygu oluşumu çevreden gelen sinyallerin yorumuna bağlı olarak geliştiğinden, anababaların olay yorumlamada çocuklara verdikleri ilk bilgiler çok önemli olurlar. Hücreler
doğadaki her yeni oluşan bir varlık hakkında beyinlerde bu yeni varlığı tanımlayıcı bir
tasavvur, bir imaj oluştururlar. Atalarımızın beyinlerinde bilgisayar, TV vs. imajlar yokken,
günümüz insanlarının beyinlerinde bu tür varlıkları tasarlayıcı sinir hücreleri bağlantıları ve
bu bağlantılarda kullanılan yeni protein türleri oluşturulmuştur. Bu yeni protein türleri, daha
önceleri hiç oluşturulmamış yeni kombinasyonlar olmak zorundadırlar, zira eski

kombinasyonların her biri, daha önceleri var olan bir varlığın tanımında kullanılmış ve hâlâ da
o tanımıyla kullanılmak üzere, genetik veriler deposunda tutulmaktadırlar. Bu şekilde, gittikçe
çeşitlenen ve karmaşıklaşan bir doğal enformasyon işleme ağı ortaya çıkmaktadır. Yeni
oluşturulan her tasavvurun (imajın) hangi tür duygularla ilişkili olacağı, beyindeki bilgi-işlem
sisteminin doğru veya yanlış oluşturulmasında önem taşır.
Duygu oluşumu, çocuğun hem doğayla kendi ilişkilerine dayalı (yani çevresinden gelen
sinyallere), hem de diğer insanlardan (özellikle de ana-babasından) aldığı yönlendirmelere
bağlı olarak geliştiğinden, bir insanın beynindeki bilgi-işlem sistemi, tamamen karşılıklı
etkileşimlere dayalı bir oluşum olarak karşımıza çıkar. Duygu oluşumu, hem hücrelerin
genetik bilgi depolarındaki eski verilere, hem de çocuğun çevresindeki insanlardan çocuğa
empoze edilen verilere göre oluşturulduğundan, kalıtsal verilerle uyuşmayan her türlü veri,
duygusal bozukluklara ve çeşitli ruhsal hastalıklar yol açar.
Duygu oluşumunda, çevreden gelen bir sinyalden etkilenme-uyarılma derecesi ve bu
sinyale verilen önem temel etkileyicilerdir. Bazı insanlar bir olaydan az etkilenirken, bazıları
çok etkilenebilmektedir. Etkilenme derecesi kısmen kişinin geçmişindeki olaylarla
bağlantılıdır. Çocukluğunda bir kedi tarafından tırmıklanan bir çocuk, bir kedi gördüğünde
aşırı etkilenebilirken, böyle bir travma geçirmemiş olan hiç etkilenmez.
Duygu oluşumu, çevrede algılanan bir varlığın ―iyi veya yararlı mı‖, kötü veya zararlı
mı?‖ olduğu sorusuna yanıt aramakla başlar. Çocuk bu değerlendirmeyi ya çevresinde
güvendiği kişilerden aldığı sinyallerden yararlanarak, ya da kendisi o varlığı inceleyerek
yapar. Elbette kalıtsal bilgiler olarak kendisine aktarılmış bilgilerden de çok yararlanır.
Örneğin çoğu maddelerin acı, tuzlu, tatlı, ekşi gibi tatları vardır ve bunlar genetik olarak
bizlere miras kalmış bilgilerdir. Örn. keskin acı tadı veren bir maddenin kötü (zehirli) olması
olasılığı yüksektir. İlk defa gördüğü bir nesne karşısında çocuğun duyu organları harekete
geçer ve beyinde alarm verilir: ―Dikkat et, burada yeni bir şey var ve bu tehlikeli bir şey!‖
Bunun üzerine, beyindeki ―değer ölçme sistemi‖ harekete geçer ve görülen varlığın ne kadar
tehlikeli olduğu konusunda bir değer yargısı oluşturur. O değere göre, varlıktan uzaklaşacak
şekilde beyindeki enerji akışı yönlendirilir ve gerekli sinaps bağlantıları yapılır.
Duygu oluşumunun ilerleyen safhalarında, çevreden algılanan sinyaller sınıflamaya tâbi
tutulurlar ve algılanan şeyler kategorilere ayrılırlar. Duygu sistemlerinde oluşturulan bu
kategorileştirme öylesine genetik kayıtlara işlenmiştir ki, birbirlerine çok uzak toplumlardaki
insanlar bile, aynı tip duygu
kategorileri gösterebilirler. Örneğin,
şekilde gösterilen yüz ifadeleri her
toplumda aynı duyguyu ifade
ederler.
Şekil 13.1: Bazı yüz ifadeleri,
tanımları genetik kodlamalara
işlenmiş olduğundan, tüm
toplumlarda aynı anlamda kullanılırlar.
Farelerin kedilerden korkması, insanların yılanlardan korkması vs. de genlere işlenmiş
duygu kategorilerindendirler.
(Verilerin sınıflandırılması şu şekilde de olmaktadır: Büyük azı dişleri ve yırtıcı
pençeleri ile bir hayvanı parçalayan bir canlı, ―yırtıcı hayvan‖ olarak tanımlanır ve aynı
özeliklere sahip diğer hayvanlar da aynı kategoriye konulur. Bu şekilde aslan, kaplan, kedi,
vs. yırtıcı hayvanlar gibi bir sınıfa konulmuş olur. Buna benzer şekilde, çevrede görülen her
şey, ortak yönleri dikkate alınarak, ot yiyici, et yiyici, sürüngen, kuş, taş, toprak, mineral, vs.
şeklinde sınıflamalara ayrılır ve her bir kategoriyi beyinde simgesel olarak canlandıracak

nöronsal örgütlenmeler yapılır. Bu nöronsal bağlantılar işletildiğinde, o kavramlar beyinde
canlandırılır.)
İnsanların birbirlerini karşılıklı olarak anlayamamalarının temelinde, kişilerin dış
dünyayı farklı bakış açılarıyla görüp, beyinlerinde farklı algılama ve değer yargısı
oluşturmaları vardır. Bazı insanlar dış dünyayı daha çok sol beyin değerlendirmesini ön
planda tutarak yaparlar, bu durumda kişi, yargılarını daha çok sayısal-sözel bakış açısından
(yani daha çok realist gözüyle) oluşturur. Bazı insanlar sağ beyin değerlendirmesini ön planda
tutar, bu durumda kişi duygusal olarak olaylara yaklaşır. Örneğin, bir kız çocuğunun okuldaki
sosyal davranışları çok bozuktur, çevresindekilerle hep sürtüşür, kavga eder, anlaşmaz.
Doktor olayın nedenini araştırdığında, çocuğun 3,5 yaşına kadar büyük bir göz bozukluğu ile
yaşadığı ve ancak bu yaştan sonra uygun bir gözlük takılması sonucu çocuğun çevresini
düzgün görebildiğini öğrenir. Dolayısıyla, karşılıklı etkileşimlerle yüz ifadelerini okuma
yeteneğinin çocuğun beyninde gelişmemiş olduğunu saptar. Bu yönde yetenek kazandırmaya
yönelik tedavi uygulanarak, çocuğun davranışı düzeltilir (Siegel 1999).

DOM (11)- Plasebo – nosebo etkisi veyahut
yönlendirmenin rolü
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-14-plasebo-nosebo-etkisi-veyahut.html
Hücrelerimiz, bizlerin bilinç sistemimizle oluşturacağımız verilerden çok etkilenmektedirler.
Dolayısıyla bizler bir şeyi veya olayı olumlu-yararlı olarak değerlendiriyorsak, hücrelerimiz
de buna uygun davranış içine giriyorlar; olumsuz-zararlı görüyorsak, onlar da öyle
davranıyorlar. Bunu yukarıdaki bölümlerde gördük. Şimdi birkaç örnek vererek ―plasebo
(placebo) = yararlı olacak‖ ve ―nosebo (nocebo) = zararlı olacak‖ yönlendirmesinin ne kadar
etkili olduğunu gösterelim.
Tıpta bir ilacın ne kadar etkili olduğunu anlamak için yapılan deneylerde, hastalara,
denemesi yapılan bir ilacın yanında başka bir madde daha verilir. Ve her birinin hastaya
yararlı olacağı söylenir. Birinci ilaç, denenen ilaçtır. İkinci ilaç ise plasebo adı verilen zararsız
bir maddedir. Deney sonunda genellikle, her iki maddeyi alanlar da ilacın hastalıklarına iyi
geldiğini söylerler. İstatistiksel olarak yapılan değerlendirmede, denenen ilaç plasebo
maddesinden daha etkili ise, ilaç işe yarıyor demektir.
Burada vurgulamak istenen olay şudur. Herhangi bir maddeyi, bir insanın bir derdine iyi
gelecek diye ona verirseniz (plasebo), ve o insan size inanıyorsa, madde kesinlikle kişide
yararlı bir etki bırakacaktır.
Tersi durumda, bir madde sağlığa zararlı (nosebo) olarak tanıtılıyorsa, kişi o maddeyi
aldığında hastalanacaktır.
Şimdi, buna ait bazı yaşanmış örnekler verelim.
► 1- Şu olay, Türkiye‘de 1970‘li yılların sonlarında yaşanmıştır. Çorum yakınlarındaki bir
MTA kampında çalışanlardan bir grup, arazi çalışmaları sırasında bir tavşan yakalar. Akşam
kampa döndüklerinde tavşanı aşçıya verip, pişirmesini isterler. Yemek zamanı, diğer
elemanların da katılımıyla, masaya oturulur ve tavşanlı yemek dâhil, yemekler yenir. Kampta
çalışanlardan birinin inancına göre tavşan eti tabu sayılır. Yemekten sonra, bu vatandaşa, etli
yemeği beğenip-beğenmediği sorulur. O da çok beğendiğini söyler. Bunun üzerine
kamptakilerden biri, yediği etin tavşan eti olduğunu söyler. Bunu duyan adamın birden bire
benzi solar ve midesine kramplar girmeye başlar. Adamı alıp aceleyle Çorum hastanesine
kaldırırlar ve midesini yıkatarak, hayatını kurtarırlar.
► 2- Aşağıdaki paragraflar Frazer‘in (1890) ―Altın Dal - Dinin ve Folklorun Kökleri‖ adlı
eserinden alıntılardır:
―Mikado'nun (kutsal kral) yemeğinin her gün yeni kaplarda pişirildiğini ve yeni tabaklarda
verildiğini görmüştük; hem kaplar hem de tabaklar, bir kez kullanıldıktan sonra kırılabilsin ya
da atılabilsin diye adi topraktan yapılırdı. Bir başka kimse yemeğini bu kutsal tabaklardan
yiyecek olursa ağzının ve boğazının şişeceğine ve tutuşacağına inanıldığı için bunlar
genellikle kırılırdı. ...... Yeni Zelandalı, yüksek rütbeli ve çok saygın bir başkan, yemeğinin
artıklarını ortalıkta bırakmış. Başkan oradan ayrıldıktan sonra oraya gelen güçlü-kuvvetli, aç
bir köle, henüz bitirilmemiş yemeği görmüş ve sorgu sual etmeden yiyip bitirmiş. İşini henüz
bitirmiş ki, kenarda dehşetten donup kalmış onu seyreden biri, yediği yiyeceğin başkanın
yiyeceği olduğunu haber vermiş ona.

"Zavallıyı iyi tanıyordum. Cesarette üstüne yoktu, kabile savaşlarında kendine bir ad
yapmış bir kişiydi... Öldürücü haberi işitir işitmez, akıl almaz titremelere yakalandı, midesine
kramp girdi ve bunlar gün batımında ölünceye kadar dinmedi. Güçlü bir adamdı, yaşamının
en güzel dönemindeydi."
► 3 - Olasılık hesapları kavramının oluşturulmasında öncülük yapanlardan Abraham De
Moivre‘ın, ölümünü önceden hesaplayıp duyurması, yönlendirmenin ve inanmanın ne kadar
önemli olduğunu gösteren en önemli örneklerden biridir. De Moivre hayatının son aylarında,
her gece 15 dakika daha uzun uyuduğunu fark eder. Olasılık hesabı uzmanı olarak hemen
şöyle bir hesaplama yapar: Her gün 15 dakika daha uzun uyuduğuma göre, belli bir zaman
sonra 24 saatlik sürecin sonunda artık uyanmamam ve o gün ölmüş olmam gerekecek.
Hesapladığı tarih 27 Kasım 1754‘dür. Ve o gün ölmüştür.
―Nazar değmesi‖ dediğimiz olay veya falcılık vs. de yine hücrelerin yönlendirilmesi
olaylarıdır. Kişiler hücrelerine böyle bir yönlendirmede bulunduğu için, hücreler bu
yönlendirmeye uygun davranarak olayın o yönde gelişmesini sağlarlar. Yine benzer şekilde,
dualar, okuma-üfleme eylemleri vs. de hücre yönlendirilmelerinin birer sonucudurlar.

Niyet ve hedef göstermenin önemi
Doğadaki her türlü eylem ve işlem varlıkların içlerindeki küçük bileşenlerince ayarlanır ve
yapılır. Bu ayarlama işleminin kökeni kuantsal sisteme dayanır. Fizik deneylerinin gösterdiği
üzere, atom-altı-öğeler dünyasında her atom-altı-öğe, çevresini algılar. Çevresinde kendisiyle
ilişkiye girmek isteyen (kendisini gözlemleyen) biri (bir şey) varsa, onun gösterdiği hedefe
gider. Kendisini gözlemleyen yoksa çevre koşullarını algılar ve olasılık hesaplamaları yaparak
en ekonomik konuma göçecek şekilde davranır! Atom-altı-öğelerin bu davranışları, onlardan
türemiş olan tüm diğer üst sistemlerde de devam eder.
Şöyle ki:
► Her varlık bir şey yapmak için gerekli enerjiyi, kendisini oluşturan bileşenlerinden alır.
Örneğin bir beden enerjisini hücrelerinden alır, yenilen bir şeker, hücrelerce CO2 ve H2O
moleküllerine ayrıştırılır ve ortaya ATP (adenosine-tri-phosphate) molekülü şeklinde enerji
çıkar. Diğer organlardaki hücreler bu enerjiyi kullanarak, bedenin ihtiyacı olan tüm eylemleri
gerçekleştirirler. Hayvan dediğimiz çok hücreli bedenler yaklaşık 600 milyon yıldan beri
vardır. Dolayısıyla, hücrelerce bedenlere enerji sağlanması olayı, sadece son 600 milyon
yıldan beri vardır.
► Daha önceleri ise, hücrelere daha küçük bileşenlerce enerji sağlanması söz konusudur. Bu
daha küçük bileşenler ise organel dediğimiz, mitokondria, kloroplast gibi hücre-içi öğelerden
oluşurlar ve hücrenin enerji gereksinimini onlar sağlarlar. Organel dediğimiz bu küçük canlı
öğeler, bakteri gibi prokaryotik öğelerden oluşurlar. Bakteri gibi bu prokaryotik öğeler ise
enerjilerini, doğrudan atom ve moleküllerden sağlarlar. Bu tür yapısallşamalar 3.5 milyar
yıldan itibaren mevcuttur.
► Daha eski zamanlarda organik varlıklar olmadığından, anorganik-düzeyde bir enerjideğişim-dönüşüm sistemi söz konusudur. Atom ve moleküller ise enerjilerini kuantsal öğeler
denilen atom-altı-varlıklardan sağlarlar.

►Bu şekilde kutu-kutu içinde bir enerji-aktarımı ve değişim-dönüşüm sistemi ortaya çıkmış
olur. Bizim dünyamızda yeni bir kimyasal bileşim (varlık) ortaya çıksa, duyu organımızla bu
varlığın özelliklerini bedenimiz içindeki hücrelerimize aktarırız, onlar da bu yeni varlığa ait
bilgileri, kendi dillerine çevirerek (amino-asit-dizilimlerini değiştirerek) kayıt altına alırlar ve
gelecekte ona göre davranırlar. Hücrelerin dili olan amino-asit-ardalanmalarında yapılan
değişiklikler, hücre-içi-organellerin ve moleküllerin yapısal-dokusal durumlarında
değişikliklere neden olular. Moleküllerin-atomların yapısal-dokusal durumlarındaki
değişimler, proton-nötron-elektron gibi atom-altı-öğelerin spin-polarizasyon ve elektrik-yükü
sistemlerinde değişikliğe neden olurlar ve bu şekilde dünyamızda yapılan her değişiklik,
atom-altı-öğelerin enerji durumlarında değişiklik
yapılmasına kadar gerisin geriye bir bilgi-geri-beslenmesine
ve güncellenmesine yol açar.
Bu nedenle kuantlar, atomlar ► moleküller ► hücreler ►
bedenler (hayvanlar, bitkiler) ►toplumlar gibi üst sistemler
içine girdiklerinde, kendilerinin gözlendiklerini sürekli
olarak hissederler ve hep üst-sistemin oluşturduğu hedefe
(niyete) uyacak şekilde davranırlar. Ve bu şekilde doğadaki
tüm oluşum gelişimler kuantlara hedef gösterilmesi ve
kuantların de enerjilerini bu hedefe ulaşacak şekilde devreye sokmaları şeklinde gerçekleşir.
Dolayısıyla niyet (hedef oluşturma) çok çok önemlidir.
Kuantsal sistemden gelen bu davranış belirleyici ―niyet-hedef‖ konusunu insanların bir
davranışı güzel açıklar. Şöyle ki: Ramazan ayında oruç tutanların durumuna bakalım. Kişi, o
gün sabahtan akşam kadar yemek yemeyeceğine dair niyet etmiştir. Bu ―niyet‖ bedendeki
hücrelere gösterilen bir hedeftir; hücreler o hedefe ulaşacak şekilde davranırlar. Normalde
öğleyin acıkıp-yemek isteyecek olan hücreler, öğleyin yemek isteyecek şekilde davranmazlar,
çünkü onlara akşama kadar yemek-yememek hedef gösterilmiştir. Yani kişinin ―niyet etmesi‖
hücrelere gösterilen bir hedeftir ve hücreler o hedefe göre davranırlar. Aynen kuantsal
öğelerin kendilerine gösterilen bir hedefe yönelmeleri gibi!
Hücrelerin niyete göre davranmaları, tüm sağlık işlemlerinde de geçerlidir. Bir şeyin bir
hastalığa iyi geldiğine inanırsanız, o şey size iyi gelir. Kötü etki yapacağına inanırsanız, kötü
gelir. Tıpçılar buna plasebo – nosebo etkisi derler.
Niyet ve hedef gösterme hücreler için çok önemlidir, çünkü geleceklerinin şekillenmesi bu
hedeflere bağlıdır.
Şimdi bu niyet etme ve hedef belirleme olayının etkisini, bazı özel yetenekli insan tipleri
oluşumunda görelim.
Daniel Kish 1966 yılında Montebello, California‘da doğar. 13 aylıkken retina kanseri
nedeniyle gözleri alınır ve kör olur. Böylesine erken yaşta kör olması, onu arayışlara iter.
Çevresine ses göndererek, yansıyan ses dalgalarından yararlanıp, çevresini algılamaya
niyetlenir. Ve başarır da! Kish‘in beynindeki hücreler, onun niyetine ve gösterilen hedefe
uyum sağlayacak şekilde organize olurlar ve çevredeki varlıklardan yansıyan ses dalgalarını
analiz ederek, ―echolocation=ekolokasyon‖ adı verilen neyin ne kadar uzakta veya yakında
olduğunu saptayıcı bilgi-işlem-devreleri oluştururlar.

Kish bu başarısından sonra "FlashSonar" adını verdiği, kar-amacı-gütmeyen bir eğitim
programı (World Access for The Blind) oluşturarak, görme engelli insanlara bu yeteneği
kazandırmaya çalışmaktadır.
―Echolocation‖ yeteneği oluşturulmuş bir beyin ile normal bir beynin çevreden gelen sesleri
değerlendirme yeteneklerinin saptanmaya çalışıldığı deney sonucu, yandaki şekilde
gösterilmiştir. Soldaki sütun, ekolokasyon yeteneği oluşturmuş kör bir insan beyninde
faaliyete geçen hücreleri çeşitli renk tonlarıyla göstermektedir. Aynı odada, aynı seslere
maruz kalan normal bir insan beyninde ise, hiçbir hücre faaliyeti görülmemektedir.
Ben Underwood da, Kish gibi gözlerini küçük yaşta kaybedip, ekolokasyon yeteneği
geliştiren ve bu sayede bisiklete binmek dahil her türlü normal insan davranışını
gerçekleştirebilen bir başka kişidir.
Bebeklik çağında bir hastalık nedeniyle, beyin yapısallaşmasının farklı düzenlenmesine yol
açılmış bir başka örnek, Yağmur Adam filmine konu olmuş olan, 1961 (Salt Lake City, Utah)
doğumlu Kim Peek‘tir. Macrocephaly hastalığıyla doğan Peek‘in Cerebellum‘u hasar görmüş
ve sağ ve sol beyin yarıları arasındaki sinir bağlantılarını (iletişimi) sağlayan corpus callosum
gelişmemiştir. Böyle bir eksiklikle dünyaya gelip, çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışan
beyin, çok değişik bir örgütlenme içine girmiş ve gördüğü her sahneyi tüm ayrıntılarıyla
hafızasında saklama yeteneği oluşturmuştur. Bir kitabı birkaç saatte okuyup, sonra kitabı
kapayıp, hangi sayfasında ne yazıldığını tekrarlayabilen bir beyin. (12000 kitaptaki bilgileri
hafızasında tutabildiği Times dergisi tarafından yazılmıştır.) Buna karşın gömleğinin
düğmelerini bile ilikleyemeyen bir beyin!
Bir başka türde beyin örgütlenmesi örneği Leslie Lemke (LL)‘de görülür. LL 1952 de
(Milwaukee‘de) prematüre ve beyin hasarlı olarak doğar ve annesi onu evlatlık verir.
Prematüre doğum nedeniyle göz problemi oluşur ve daha 1 aylıkken gözleri ameliyatla alınır.
Prematüre doğum nedeniyle beyin problemleri de vardır ve LL hasta bir çocuk olarak büyür.
LLyi evlatlık olarak alan anne, LL ile yakından ilgilenip, ona nasıl hareket edip-yürüyeceğini,
nasıl ses çıkarıp, iletişim kuracağını sabırla öğretmeye çalışır. Bu eğitim çabaları arasında,
piyanonun başına oturup, kör LLnin parmaklarını kendi parmakları üzerine yerleştirerek
piyano çalmak da vardır. LL müziğe karşı duyarlıdır ve işittiği melodileri ve sesleri çok iyi
hatırlamaktadır. LL 14 yaşında iken, bir gün Çaykowski‘nin 1 nolu piano konçertosonu bir
yayın organından dinledikten sonra, piyanonun başına geçer ve tek bir defa dinlemiş olduğu
bir konçertoyu, notası-notasına aynı şekilde tekrar çalar ve ailesi hayretler içinde seyreder!
Günümüzde meşhur bir piyanisttir ve konserler vermektedir.
Görüleceği üzere, hücreler sahibi oldukları bedenleri en iyi şekilde yapısallaştırmak için,
çevreden kendilerine gelen sinyallere (hedef göstermelere) uyacak şekilde yapılandırmaya
çalışırlar ve nedenle hep farklı yetenekli varlıklar ortaya çıkar.
Dünyamızdaki farklı canlı türlerinin oluşumları da hep bu şekilde ‗hedef gösterme + bir şeye
niyetlenme‘ yoluyla gerçekleşmektedir. Dünyamızda yaşanmış örnekler üzerinde bunu
açıklayacak olursak:
Örn. Galapagos adalarındaki canlı türlerinin farklılaşmasına bakalım. Yaklaşık 50 milyon
sene önceleri deniz altında patlayan bir volkanizmayla pasifik okyanusunda ortaya çıkan bir
adadaki yaşam koşulları dünyanın diğer yerlerinden farklılık arz eder. Bu farklılık, o adaya
düşen ilk bitki tohumlarına ―yeni bir hedef‖ olarak yansır ve daha farklı bir şekilde

gelişmelerine yol açar. O bitkilerden yararlanmak üzere o adalara gelen kuşlar, bitkilerdeki
farkı hücrelerine aktarırlar, ve hücreler de bu farklı bitkilere uygun gaga ve diğer organ
değişimlerini yaparlar. Bu şekilde o ada koşullarına uygun bir fauna-flora gelişimi ortaya
çıkar.
Balina, yunus gibi denizlerde yaşayan memeli hayvanların oluşumu da tamamen bir niyet ve
hedef gösterme olayı sonucudur. 65 milyon yıl önceleri gerçekleşen yok-oluşla dünya
sahnesinden silinen dinozorların bıraktıkları boşluklar, genelde yeni memeli hayvan türlerinin
ortaya çıkmasıyla doldurulur. Bu yer doldurma işlemi hem karasal, hem denizel ortamda
gerçekleşir. Memeliler o zamana kadar karada yaşayan hayvanlar iken, denizde yaşayan
dinozorlardan kalan boşluğu doldurmak için, denizde yaşayacak şekle dönüşmüşlerdir. Bu
dönüştürme işlemini yapanlar ise, elbette o canlıların hücreleri olmuştur. Deniz kıyılarında
yaşayan bir memeli hayvanın (mesonychid veya Indohyus-türü) hücreleri, dinozorlardan
kalan denizlerdeki ekolojik boşluğu görür ve o boşluğu dolduracak şekilde bedensel
değişiklikleri yaparak, balina gibi denizlerde yaşayabilecek bir beden tasarımı yaparlar!
Tamamen bir niyet ve hedef belirleme olayı!
Bedenler, hücrelerin oluşturdukları bir holdingleşmedir. Her organ farklı bir ürün üretir: Her
ay şu kadar saç, şu kadar tırnak, şu kadar deri, şu kadar tuz-ruhu (midede), şu kadar diş, şu
kadar şu şekilde kemik, vs. üretilir. Bu ürünler bedenin bulunduğu ortama uyum içindirler.
Kaçmaya yönelik yaşam tarzına uymuş hayvanın kemikleri farklıdır, yüzmeye yatkın yaşam
tarzına uymuş hayvanın kemik şekli farklıdır. Et-obur canlının dişi ayrı, ot-obur canlının dişi
ayrıdır.

¤- Bir bedende tüm işleri yapanlar hücrelerdir. Oluşturdukları bedenin hayatta kalması ve
başarılı olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışırlar.
►-Korkulması gereken şeyleri veya olayları tanımlayıcı hücreler oluştururlar (amygdala‘da);
►-teşvik edilmesi gereken şeyleri veya olayları tanımlayıcı dopaminerjik hücreler
oluştururlar (mesolimbic sistemde);
►- konum- yer belirleyici ve ortam-tanıyıcı hücreler (place cell) (hippocampus‘ta);
►- iki farklı şey arasındaki sınır faktörünü fark edip, bedeni uyaran (border cells);
►- dikkat edilmesi gereken bir şeye rastlanıldığında bedeni uyaran (spatial view cells);
►- hayvanın kafasının ortamda aranılan bir noktaya yönlendiğini gösteren (head-direction );
►- yaşanılan ortamın harita koordinatlarını belirleyen (grid cells)
►- her bir olayın hangi olaylara bağlı olarak hangi zaman aralığında gerçekleştiğinin
kayıtlarını tutan zamanlama belirleyici (time keeping cell)
►- osteoblast denilen kemik yapıcılar,
►- osteoclast denilen ve var olan bir kemik-yapısını yok-ediciler (yıkıcılar),
►- bir şey elde etmeye çalışmak için harcanan emek, enerji ve zaman, buna değer
mi –değmez mi? gibi konularda karar veren hücreler (anterior cingulate cortex); S.W.
Kennerley, 2012: Is the reward really worth it? Nature Neuroscience 15, 647–649.
►- Besin maddesi olarak alınan çeşitli ürünleri, hücrelerin kullandıkları temel yapımalzemesi olan amino-asitlerine dönüştüren görevliler (sindirim-sisteminde yer alan
hücreler);
►- Beden içine giren yabancı hücreleri algılayıp, bunların yabancı olduğunu ve yok
edilmesi gerektiğini bildiren hücreler;
►- Bu yabancı varlıkları yok edici hücreler;
►- vs.gibi çok özel görevli hücreler oluştururlar.

Kök hücre denilen ve kemik iliği (göbek bağı) gibi organlardan elde edilen hücreler, bozulan
herhangi bir organa nakledildiklerinde, hemen o organı tanırlar ve tamir edip, düzeltirler. Kök
hücrelerin bu organ-tanıma işlemi tam bir hedefe-kilitlenme olayıdır. Kök hücrelere hangi
organ hedef gösteriliyorsa, o organı oluşturacak şekilde hücresel değişime uğrarlar ve
davranırlar.
Döllenmiş bir hücrenin çoğalmaya başlaması ve kafa-gövde-kol-bacak gibi temel gövde
parçalarını oluşturmaları da, hedgehog-sinyalleri denilen hedef gösterme öğeleri sayesinde
gerçekleşmektedir. Dahası, hücre-içi ve hücreler-arası her tür haberleşme, farklı bileşimlerde
moleküllerin farklı anlamlar ve farklı hedefler oluşturacak şekilde kullanılmalarıyla
olmaktadır.
Çevre faktörlerini algılama ve çevreye uyum,
tüm canlıların sahip oldukları bir temel
özelliktir. Bunu en güzel şekliyle, yandaki
kamuflaj yeteneği örnekleri sunan şekilde
görmekteyiz.
Şekil: Kamuflaj örnekleri
―Ağrı‖ dediğimiz durum da bir hedef
gösterme olayıdır; hücreler üst-sistem olan
bedene bir uyarı yaparlar ve ‗bizim işlerimiz
yolunda gitmiyor; bir şeyi yanlış
yapıyorsun‘. Beden neyi yanlış yaptığını
saptar ve ağrı kesilir!
Niyet konusu böylesine etkili olduğundan, kişilerin ―hayat görüşleri‖ de mutlu veya mutsuz
olmalarında önemli rol oynar. Doğada her şeyin denge ve düzen oluşturma yönünde, yani
daha iyiye doğru gittiğine inananlar, pozitif görüşlü olurlar ve her şeye çözüm bulmaya
çalışırlar. Doğada her şeyin düzensizliğe doğru gittiğine inananlar ise zorunlu olarak negatif
görüşlü olurlar. Onların hayattan bir beklentileri yoktur, ―ne yapsak boşuna‖ temel görüşü
nedeniyle, toplumda pasif kalırlar. İnsanlarımızın çoğundaki umursamazlık bundan
kaynaklanır.
İnanç sistemleri de birer niyet (hedef) göstergesi olduklarından, toplum hayatının
düzenlenmesinde en ön planda yer alırlar. Yani, ―herkes istediği inanç sistemine sahip olsun‖
şeklinde bir tutum sergileyenlerin bu düşüncelerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu
tekrar gözden geçirmeleri gerekmez mi?

DOM (12)- Olaylar rastgele veya tesadüfî değil,
olasılık hesabına göredir
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-15-olaylar-rastgele-veya-tesadufi.html
Havadaki veya sudaki hiçbir molekül rastgele hareket etmez. Her bir molekül, kendisine
komşu moleküllerin sıcaklık ve basınç değerlerini kendisininkiyle kıyaslar ve en düşük değer
yönünde hareket eder. Tüm moleküller aynı şekilde davrandıklarından, havada veya suda aynı
anda akıntılar başlar; rüzgârlar ve deniz içi akıntı sistemleri bu şekilde oluşurlar.
Moleküllerin çevre koşullarını dikkate alarak yaptıkları bu bilinçli yönlenme,
bedenlerimizdeki (ve de hücrelerimizin içindeki) moleküllerde de görülür. Organik
moleküllerde 3" ve 5" olarak tanımlanan kutuplaşmalar vardır ve tüm reaksiyonlar bu
kutuplaşmalara göre gerçekleşir. Nobel ödüllü Blobel (1999)‘in ispatladığı üzere, hücre
içlerindeki proteinler belli adres-etiketlerine göre hareket etmektedirler.
Doğada rastgelelik veya tesadüf olmamasının nedeni şudur:
►1- Her şey enerjiyle oluşur ve tüm enerjilerin kaynağı da kuantsal sistemdedir.
►2- Kuantsal sistemdeki bu enerji, atom > molekül > hücre gibi üst sistemlerde
depolandıkça, yeni oluşacak üst-sistemler, çevrelerindeki hangi tür enerji kaynağından
yararlanabileceklerinin bilgilerini oluşturmaya başlarlar (çünkü bilgi, enerjinin nereden nereye
aktarılması gerektiğinin verileridir).
►3- Bilgiler, varlıkların yapı ve dokularındaki anizotropiler olarak kayıt altına
alındıklarından, tüm varlıklar çevrelerinden gelen sinyallerin bu anizotropik yapısallaşma
unsurları ile olan etkileşimlerine göre davranırlar.
►4- Çıkartılacak sonuç şu olur: Tüm varlıklar çevrelerinden gelen sinyalleri
değerlendirip olasılık hesapları yaparak davranışlarını belirlerler.
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, beyin dediğimiz organ, hücrelerin doğada nelerin
nelere dönüştüğü ve gelecekte ne tür değişim-dönüşümler olabileceği konusunda olasılık
hesaplarına dayalı senaryolar üretmek için tasarlanmış bir organdır. Nelerin nelere nasıl
dönüştüğü veya doğada nelerin olabileceği gibi konularda bilgi üretmenin önemi hücrelerce
çok iyi bilinmektedir. Bu olgu deneylerle saptanmıştır. Şöyle ki:
Beyindeki hücrelerin, çeşitli ödül olasılıkları karşısında nasıl davrandıkları deneylerle
ortaya konulmuştur. Hücreler arası haberleşmede kullanılan maddelerden biri dopamindir ve
bu ürünün üretilmesi için beyinde özel dopamin nöronları oluşturulmuştur. Bu dopamin
nöronlarının, çevre faktörlerini, işe-yararlılık, ödül-olasılığı, varsayım-hatası, vs. açılardan
değerlendirerek diğer hücrelere aktardıkları belirlenmiştir (Schultz (1998)). Bu aktarma
işlemlerinde dopamin nöronlarının neleri dikkate aldıklarını saptamaya yönelik araştırmalarda
ise, (Fiorillo et al. (2003)), dopamin nöronlarının, olasılık oranlarının söz konusu olduğu
verilere daha büyük önem verdikleri ortaya çıkmıştır.
Fiorillo ve diğ. (2003)nin maymunlarla yaptıkları deneylerde, maymunların
beyinlerindeki dopamin nöronlarına detektörler yerleştirilerek, (1.küçük-veya-orta boy bir
ödül; 2. küçük-veya-büyük boy bir ödül; 3.orta-veya-büyük boy bir ödül, vs.) gibi çeşitli
koşullarda nasıl davrandıkları araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda:
►1- Hücrelerin uzun vadeli olaylarla kısa vadeli olaylar arasında ayrım yaptıkları,
►2- Kısa vadeli değerlendirmelerde, en büyük ödüle önem verip, onu tercih ettikleri;
►3- Uzun vadeli değerlendirmelerde ise %50 olasılıklı duruma önem verip, onu tercih
ettikleri ortaya çıkmıştır.

Şekil 15.1: Hücreler olasılık hesaplarına göre
davranırlar. A ve B şekilleri Fiorillo ve diğ.
(2003)den, C şekli Lestas ve diğ. (2010)den.
Şekilde görüldüğü üzere, sıfır ile bir arasında
değişen ödül alma olasılıkları tercihlerinde, uzun vadeli
değerlendirmelerde dopamin nöronları, kesinlik arz
eden ―sıfır=hiç-ödül-yok‖ veya ―bir=mutlaka-ödül-var‖
seçeneklerine değil, ―elli-elli‖ seçeneğine ağırlık
vermişlerdir. Yani hücreler çok bilgili ve bilinçli
davranıyorlar; anlık, kısa vadeli olaylarda hemen en
büyük değerdeki ödülü seçiyorlar, ama uzun vadeli
davranış söz konusu olduğunda, doğadaki en yaygın
olasılık değeri olan %50 (elli-elli) değerini tercih
ediyorlar.
Bunun anlamı çok açıktır: Hücreler doğada her şeyin sürekli bir değişim dönüşüm
sistemi içinde olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle, uzun vadeli değerlendirmelerde ―kesin
ödül yok veya kesin ödül var‖ seçeneklerine rağbet etmiyorlar! Doğada her şeyin olabileceği
gerçeğinden giderek, hep olasılık hesabına önem veriyorlar. Dahası da var: Lestas ve diğ.
(2010) ―Hücre içinde moleküler reaksiyonların çok artmasına bağlı olarak çok fazla sinyal
oluşması, hücre içindeki iletişimleri kötü yönde etkilemeye başladığında, hücreler kaba
kuvvet kullanarak hücre içindeki iletişimlerin yolunda gitmesini sağlarlar‖ anlamında
“Nature must therefore call on brute-force solutions to maintain accuracy, and hence does so
only when noise suppression is absolutely vital.” şeklinde bir sonuca ulaşmışlardır. (Bak.
Şekil 15). Hücrelerin kaba kuvvet uygulama aracı, ―bir kontrol şeytanı‖ olarak tanımlanmıştır:
“a „control demon‟ representing a controller that is optimized over all possible network
topologies, rates and mechanisms”.
Lestas ve diğ. (2010)nin ulaştıkları sonuç, hücrelerin çok bilgili ve bilinçli şekilde
davrandıklarının tasdikinden başka bir şey değildir. Hücrelerin kaba kuvvet uygulayıcısı
olarak kullandıkları ―kontrol şeytanı‖ ise, hücrelerin genel yapısallaşmasındaki anizotropik
enerji yönlendirme unsurlarıdır.
Şimdi, halk arasında genelde tesadüf olarak kabul edilen bir olayı ele alıp, olayın aslında
tamamen olasılık hesaplamaları sonucu gerçekleştiğini gösterelim. Bir kadın, başka kasabaya
tayin olmuş bir yakınını ziyarete gider, ziyaret süresi içinde de o kasabadaki bir erkekle
tanışır ve evlenirler.
Bayanın davranışlarının analizi:
►1- Bayanın seyahati bir nedene dayanır; boş zamanında yapılacak en iyi şeyin
akrabasını ziyaret etmek olduğu kararını vermiştir.
►2- Vardığı kasabada rastladığı bir erkeğin, en iyi hayat arkadaşı adayı olabileceği
olasılığını hesaplamıştır. (Elbette başka bir kente gitseydi belki orada da birine rastlayabilir ve
onu seçebilirdi, ama akrabası o kasabadaydı. Varlıklar hep kendilerine en yakın öğelerin
durumlarına göre davranmak mecburiyetindedirler, çünkü en temel doğa yasası, etkilenme
derecesinin varlıklar arası mesafenin karesiyle ters orantılı olduğuna dayanır; yani bir varlığa
ne kadar yakınsanız, o kadar fazla etkilenirsiniz.)
Erkeğin davranışının analizi:
►1- Kasabada yeni bir kadın görmüş ve onun davranışlarından çok etkilenmiştir.
►2- Bu kadının kendisi için en iyi hayat arkadaşı olabileceğini düşünüp, o yönde karar
vermiştir.

►3- Her varlıkta, tüm olasılıkları dikkate alma özelliği vardır. Kişi, diğer tüm
olasılıkların gerçekleşme şansının daha az, önündeki fırsatın ise daha iyi olduğunu
gördüğünde, kararını verir.
Görüldüğü üzere, olaylar, tamamen doğadaki oluşum mekanizması ilkelerine göre
gerçekleşmiştir. Doğal olaylardan bir örnek vermek gerekirse: Yaklaşık 50 milyon yıl önceleri
Pasifik okyanusunda bir volkanizmayla Galapagos adaları ortaya çıkar. Bu adalara rüzgârlarla
çeşitli bitki tohumları düşer ve yeşerip büyürler. Sonra kuşlar uçarken bu adalardaki bitkileri
görürler ve oralara inerek o bitkilerle beslenmeye başlarlar. Bir süre sonra o adadaki koşullara
uyacak şekilde yapısallaşmalarında düzenleme yaparlar ve Galapagos ekolojik topluluğu
oluşur. Bu oluşumlar bir tesadüf veya rastgelelik değil, tamamen doğal sistem oluşum
mekanizması çerçevesinde olaylardır. Yukarıda verilen evlenme örneği de tamamen buna
benzer bir gelişmedir.
Havadaki veya sudaki bir molekülün davranışında rastgelelik diye bir şey yoktur, onlar
kendilerini çevrelerindeki moleküllerin basınç ve sıcaklık değerlerine göre yönlendirirler.
Moleküllerin çevre koşullarını dikkate alarak yaptıkları bu bilinçli davranış, hücrelerde de
görülür. Bir bedendeki veya hücredeki moleküllerin hepsi, belli bir kutuplaşma (anizotropi)
gösterir ve bu kutuplaşmalara uygun olarak hareket ederler. Bu konuda Blobel (1999)
proteinlerin adres-etiketleri taşıdığını göstererek Nobel ödülünü almıştır. Dolayısıyla
atomlardan tutun, moleküllere, hücrelere kadar tüm varlıklar, tamamen enerji akışlarına göre
davranırlar. Yani bedenimizi oluşturan hücrelerimiz atom ve moleküllerin hareketlerine bağlı
olarak davrandıklarından, onlar da enerji akışına bağlı olarak davranmak zorunda kalırlar. Biz
insanlar da hücrelerimizin denetim ve yönlendirmesinde olduğumuza göre, bizim
davranışlarımızda da rastgelelik diye bir şey olamaz.
Enerji akışının nasıl yönlendirileceği bilgisi, anizotropik yapısallaşmalar olarak
varlıkların içlerine yerleştirilir ve enerji de bu anizotropik kanallar boyunca akar.
Yeryuvarında bir volkanizmanın nerede patlayacağı, bir depremin nerde olacağı gibi enerji
dışa-vurumları, hep doğadaki anizotropik yapısallaşmalara bağlıdırlar. Atalet kuvveti (inertial
force) denilen ve fizikçilerin açıklayamadıkları kuvvet türü de, doğadaki anizotropik
yapısallaşma yönlendirmelerine göre oluşan bu tür enerji akışları sonucudur.
Olayımızdaki kadının akrabasının bir kasabada geçimini sağlayacak iş (enerji kaynağı)
bulması, kadın için anizotropik bir yönlenme oluşturur. Ondan sonraki gelişmeler ise, normal
doğa yasalarının uygulanışından başka bir şey değildir.

DOM(13)- Varlıklar Arası Karşılıklı Bağımlılık
Zincirleri ve Döngüleri
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-16-varliklar-arasi-karsilikli.html
Varlıklar Neden Birbirlerine Bağımlıdırlar?

Doğadaki tüm olaylar varlıkların kendi aralarında gerçekleşen etkileşimlere
(haberleşmelere) göre gelişirler ve doğadaki her şeyde bir döngü vardır. Her şey bir önceki
evredeki bir olaya veya öğelere bağımlı olarak oluşup gelişir.
Bir örnekle olayı açıklamaya başlayalım.
Dünyamız 24 saatlik bir gece-gündüz döngüsü yaşar. Bu süreçte
dünyamızın herhangi bir noktasına düşen enerji miktarı, bir
maksimum-minimum döngüsüne uğrar.
Şekil 13.1: Doğadaki her şeyde bir döngü vardır
Bir küçük gölümüz olsun. Bu göldeki yaşam sistemine bakalım. Yaşam sisteminin en
temelinde fitoplankton denilen ve güneş enerjisini depolayıp şekere dönüştürerek fotosentez
olayını gerçekleştiren tek hücreli canlılar bulunurlar. Fitoplanktonlar güneş enerjisine bağlı
olarak yaşarlar. Dolayısıyla, o noktadaki fitoplankton miktarı, dünyanın dönmesine dayalı bu
24 saatlik döngüye uygun olarak artar veya azalır; dolayısıyla bir dalgalanma gösterir. Şekil
12.1‘de gösterilen bu dalgalanmaya ‗Fitoplankton Yaşam Dalgası (FYD)‘ diyelim. Bu
dalganın bir boyu ve bir amplitüdü vardır. Amplitüdü depolanan güneş enerjisi miktarına,
boyu ise, dünyanın dönmesine bağlı olarak değişir.
Zooplanktonlar fitoplanktonlardan beslenirler; fitoplanktonlar dalgalanma
gösterdiğinden, zooplanktonlarda da dalgalanma oluşacaktır. Midyeler, mercanlar, balıklar,
vs. planktonlardan beslenirler; dolayısıyla onlarda da bir dalgalanma görülecektir.
Dolayısıyla, doğadaki her canlının yaşamı dalgalanmalar göstermek zorundadır. Bu
oluşumlarda, birincil sistemdeki dalgalanma basit bir sinüs eğrisi şeklinde iken, ikincilüçüncül-vs. sistemlere doğru, kaynak miktarı arttığından, dalgalanma eğrisinin şekli de
gittikçe değişecektir. Her canlının bağlı olduğu temel besin kaynağının hangi aralıklarda bir
temel döngü gösterdiğine bağlı olarak, sonraki halkanın dalgalanma periyodu da değişimlere
uğrar.
Bu nedenlerle, her yeni oluşan sistem, bir önceki evredeki olay ve öğelere bağımlı olmak
zorundadır. En temeldeki öğeler olan atom-altı parçacıkları ise, saniyenin trilyonlarda birlik
süreçleriyle ölçülen döngülere sahiptirler. Bunun sonucu olarak, atom-altı parçacıklardan
oluşan tüm büyük üst-sistemler, bu en temel döngü sistemlerine bağımlıdırlar ve belli
ömürleri olmak zorundadır.
Tüm varlıklar, oluştukları andan itibaren, diğer tüm varlıklarla karşılıklı etkileşim içine
girdiklerinden, önceki varlığın çevresinden etkilenme derecesi, her yeni bir varlık
oluşumundan sonra değişmek zorundadır.
Doğadaki her şeyde bir döngü olduğunu biliyoruz.
Zaman dediğimiz olgu doğadaki bu döngülerin zorunlu
bir sonucu olarak oluşmaktadır. Her varlığın bu gün
etkileştiği sinyal, dünkü sinyalden farklıdır.
Şekil 13.2: Her yeni bir varlığın oluşumu, bir önceki
varlığın yaşam sisteminde de değişikliğe yol açar ve o

varlığın ikinci gün oluşturacağı çevre algılama eğrisinde de değişiklikler oluşur.
Örn. İlk oluşan bir fitoplankton, başlangıçta sadece güneş enerjisi, su, CO2 vs.
faktörlerini dikkate alacak şekilde bir sinyal sistemi oluşturup, bu sinyale göre çevresi ile
etkileşirken:
i-) İkinci, 3., n.ci fitoplanktonların oluşumlarından sonra, bu yeni öğeleri de
değerlendirmeye alarak yaşamak zorunda olduğundan, çevresiyle oluşturacağı etkileşim
sinyallerinde farklılıklar oluşmak zorundadır;
ii- Zooplanktonların ortaya çıkması ile kendisini yiyen bir başka varlıktan da
etkilenmeye başlayacağından, çevresiyle etkileştiği sinyal sisteminde değişiklikler oluşturmak
zorundadır. Bu nedenle, her yeni bir varlık oluşumundan sonra, tüm varlıklar çevrelerini
yeniden tarayarak yeni bilgiler oluşturmak ve bu yeni bilgilere göre, yeniden yapısallaşmak
zorundadırlar. Bu nedenle tavuk-yumurta türünde bir değişim-dönüşümleri algılama ve ona
göre yeniden yapısallaşma ortaya çıkmıştır.
Her yeni oluşan sistem, daha önceden var olan sistemlerden beslenip, enerjisini onlardan
temin ederken, önceki sistemler de zorunlu olarak bu yeni oluşan sistemden etkilenirler ve bu
nedenle döngülerinde (yani çevreleriyle etkileşim sinyallerinde) değişiklikler yapmak
zorundadırlar.
Şekil 13.3: “Bilgi oluştur ve bu bilgilere göre örgütlen” temel
dürtüsü, “her gün” yeniden devreye girer ve varlıklar çevrelerini
algılayarak yeniden yapısallaşırlar.
Bu nedenle tavuk-yumurta türünde alt-üst sistem ilişkileri
ortaya çıkar ve tüm sistemler karşılıklı olarak birbirlerini etkileyici
bir yaşam döngüsü içine girerler. Bu karşılıklı etkileşim sistemleri
nedeniyle, varlıkların sürekli olarak birbirlerinin oluşturdukları
yenilikleri takip edip, değişen yeniliklere göre, kendi yapısallaşmalarında yeniden
düzenlemeler yapmaları kaçınılmaz olur.
Her varlık, çevresinde gerçekleşen her değişim-dönüşüm döngüsünden sonra, çevresini
yeniden değerlendirip, yeniden örgütlenmek zorundadır.
Yüzyılımızın başından beri, doğadaki varlıkların oluşumunda, atomlarla başlayıp,
moleküllerle, hücrelerle devam eden heterarşik bir yapısallaşma bulunduğu bilinmektedir.
Doğadaki parçalardan bütüne doğru olan bu yapısallaşma ve büyümenin teorik ilkeleri,
―Theory of integrative levels‖ başlığı altında önceki bölümlerde verilmişti. Anlaşılabileceği
gibi, herhangi bir şeyi yapma-oluşturma yeteneği alt-sistemlere aittir. Bir şeyi yapmak içinse
bilgiye, bilgiye dayalı bilinçli davranışa gerek vardır. 1980‘li yıllardan sonra bu yapısallaşma
ve büyümenin ―synergetics‖ olarak adlandırılan ve ―information & self-organisation = Bilgiye
Dayalı Örgütlenmeler‖) (BDÖ) şeklinde özetlenen bir sistem içinde gerçekleştiği
ıspatlanmıştır. (Haken 1983, 1999, 2000; Camazıne et al 2001).
Sinerjetik, bilgi faktörünü fizik bilimi içine sokmuş, ancak bilginin kökeni karanlıkta
kalmıştır. Bu sırada Gedik‘in (1998, 2006, 2008) çalışmaları:
1- Doğadaki ―information‖ siteminin eksponansiyel ve integratif olarak geliştiğini,
dolayısıyla bilgi oluşumunun kökeninin maddenin en küçük parçacıklarından başlaması
gerektiğini göstermiş;
2- Zaman kavramının doğadaki değişim-dönüşümlerin bir sonucu olduğunu ortaya
koymuştur.

Bunlardan çıkartılacak sonuçlar yazının ana bölümünde açıklanmıştı. Bu bilgilerin
sinerjetik fizik bilgilerine eklenmesiyle, doğal sistemdeki bilgiye dayalı büyüme ve
örgütlenmelerin nedeni daha kolay anlaşılır olmuştur.
Her bir varlığa ait sinyal sistemleri farklı birer dalga türü oluştururlar ve bu
dalgalanmalar üst-üste çakışarak karmaşık bir sinyal-dağılım alanları oluşumuna yol açarlar.
Bunların sonucunda da, dünyamızın hiçbir yerindeki sinyal durumu, bir gün öncesindekine
benzemez ve hep farklılıklar arz eder. Bu nedenle, dünyamızın herhangi bir noktasındaki
birbirini takip eden iki güne ait enerji miktarı dalgalanması bir önceki günle aynı olmaz.
Canlılar âlemindeki bu döngü ve dalgalanmalar cansızlar
âleminde de aynen vardır. Örn. Bir elektronun enerji durumu da,
sürekli olarak değişmektedir.
Şekil 13. 4: Geleneksel fizikçiler zaman kavramını sürekli aynı
kabul ederek teorik yaklaşımlarda bulunmaktadırlar.
Ancak geleneksel fizikçiler doğadaki kuvvet sistemi
oluşumlarının zaman ve mekân olgularından bağımsız olarak
geliştiği varsayımına dayanarak teorik fizik ilkelerini
hesapladıklarından dolayı, foton, elektron, proton, nötron gibi
maddenin temel parçacıklarındaki sinyal durumu değişimlerini,
zaman ve mekândan bağımsız ve sürekli aynı tekrarlanmalar
şeklinde tasarlamışlardır. Aynen bir saatin yelkovanlarının, dönüp-dolaşıp, aynı yerden tekrar
başlamaları gibi şekilde görüldüğü türde tasarlayıp, hesaplamalar yapmışlardır. Yani klasik
fizikçilerin görüşüne göre, (B) noktasında başlayan bir değişim-dönüşüm, (K), (D), (G)
noktalarından geçip, bir turluk bir döngüyü tamamladıktan sonra ulaştığı noktada, tüm
özellikleri ile eski (B) noktasının tamamen aynısıdır
Oysa elektronlar zaman içinde sürekli olarak hem nötrino gibi daha küçük boyutlu
öğeler tarafından sürekli olarak etkilenmekte, hem de diğer kimyasal bileşiklerden gelen
sinyallerle (fotonlar) sürekli etkileşmektedir. Doğa sürekli bir değişim-dönüşüm içinde
olduğundan, doğadaki diğer varlıklardaki değişimlerle, söz konusu elektron arasında da
information alış-verişi gerçekleşmiş, information düzeyi zaman içinde artan eksponansiyel bir
gelişime sahip olduğundan, elektronun information düzeyi de otomatik olarak bu artıştan
nasibini almak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla (B)den başlanan bir tur sonunda varılan
noktadaki durumda (B‘) diye başka bir durum söz konusudur. Onun için şekli altta görüldüğü
gibi göstermek gerekir:
Şekil 13.5: Geleneksel fizikçilerin zaman
kavramı anlayışı, zamanı izotrop
algıladıklarından dolayı hatalıdır,
çünkü “dün ile bu gün” arasında çok
değişim dönüşüm olmuş, varlıklar arası
etkileşim oranları değişmiştir.
Termodinamiğin 2. yasası olarak bilinen entropi ilkesi, doğayı ―kapalı‖ sistem olarak
kabul ettiğinden, doğada düzensizliğe doğru bir gidiş olması gerektiğini ileri sürer. Hâlbuki
doğada hiçbir ―kapalı‖ sistem yoktur, çünkü tüm sistemler arasında karşılıklı bir sinyal (bilgi)
alış verişi bulunmaktadır.
Mikro-sistemlerle makro-sistemler arasında gerçekleşen enformasyon (bilgi), dolayısıyla
enerji alışverişinin, doğada hiçbir sistemin ―kapalı‖ sistem olamayacağını göstermesi üzerine,
doğadaki oluşum ve gelişimleri (açık sistemleri) açıklamak için ―dinamik sistemler teorisi‖
olarak ―synergetics‖ adlı yeni bir fizik dalı oluşturulmuştur (Haken 1983). ―Information &
Self-Organisation‖ olarak özetlenen sinerjetik fizik, doğada düzen oluşumuna doğru bir

gelişmenin, yani ―maximum information principle = maksimum enformasyon prensibinin‖
geçerli olduğunu matematiksel ve fiziksel formülasyonlarıyla ortaya koymuştur (Haken 1983,
1984, 2000).
Karşılıklı etkileşimler günümüz bilim dalları arasında da etkisini göstermiş ve jeolojikpaleontolojik bakış açısından yaklaşımlarla, doğada bilgi düzeyinin eksponansiyel şekilde
arttığı paleontolojik verilerle ortaya konularak, sinerjetik fiziğin öngördüğü ―maksimum
enformasyon prensibi‖ doğrulanmıştır (Gedik 1998 ve 2006).
Etkileşim oranları değişmesi, doğadaki enerji madde oranlarının değişmesi bölümünde
açıklanmıştı. Jeolojik ve astrofizik verilerinin gösterdikleri üzere, zaman içinde madde
kombinasyonları gittikçe gelişmekte, gittikçe daha karmaşık yapılı üst sistemler oluşmaktadır.
Bu olgunun doğadaki kuvvet alanları oluşumuna etkisi ise açıktır; yani kuvvet alanları da
sürekli değişmek ve çeşitlenmek zorundadırlar. İnsanların günümüzde oluşturdukları radyo,
TV, cep telefonu, uydu sinyalleri ve bunlardan kaynaklanan kuvvet alanları çeşitliliği bunun
en güzel örneğidir.
Zaman ve mekan koşullarındaki bu değişim dönüşümlerin kuvvet alanı tasarımlarına
etkisini bir örnekle açıklayalım. Denizel bir ortamda CO2, H2O, vs gibi moleküller ve güneş
enerjisi ve de bir mavi-yeşil-alg bulunsun. Bu alg fotosentezle
6CO2 + 6H2O + Güneş enerjisi = C6H12O6 + 6O2
formülü uyarınca mevcut moleküllerden 6 su ve 6CO2 molekülünü değişik bir glikoz
molekülüne dönüştürmüştür ve ortamda ekstra 6 oksijen molekülü ortaya çıkmıştır.
Bu durumda o ortamdaki foton, elektron, vs. gibi tüm alt-sistem parçacıkların sinyal
türlerinde de değişiklikler olmak zorundadır, çünkü ortama glikoz, oksijen gibi yeni
moleküller girmiş, buna karşın CO2 ve H2O moleküllerinin sayısı azalmıştır. Dolayısıyla
ortamdaki bir yapısallaşma değişimi, geri beslenmeli olarak atom altı parçacıklara kadar geri
yansımak zorundadır.
İşte bu şekilde, doğadaki değişim dönüşümler atom-altı parçacıklarda var olan
minimum-maksimum değerleri arası dalgalanmalarla başlarlar. Atomlar bu parçacıkların
kombinasyonlarından oluştuklarından dolayı atom-altı-parçacıklardan beslenmiş olurlar.
Moleküller, atomlarla beslenirler; hücreler (mineralojik ve biyolojik anlamda) moleküllerden
ve daha küçük öğelerden beslenirler. Ve bu beslenme zinciri, fitoplankton – zooplankton –
küçük hayvanlar – büyük hayvanlar şeklinde devam eder-gider. En temeldeki öğenin enerji
durumunda bir dalgalanma söz konusu olduğundan, ondan beslenen üst-sistemlere doğru bu
dalgalanma etkisi, karmaşıklaşarak devam eder. Her varlık, tabanda bağımlı olduğu
öğelerdeki enerji dalgalanması zamanlamalarını takip etmek ve ondaki maksimum enerji
durumuna göre kendisini ayarlamak zorundadır. Bu nedenle doğada zaman içinde düzen
oluşumuna doğru bir gelişim oluşmaktadır.

DöngülerinYararı: Sistemlerin Geri Beslenmeli Olarak, Çevresel Sistemlerle
Uyum İçine Sokulması
Tavuk-yumurta etkileşimli doğal sistemde, üst sistem (tavuk) tamamen alt sisteme
(hücre =yumurta) bağımlıdır. Her alt sistemin de tekrar bir alt sistemi olduğundan, tabana
bağımlılık, maddenin en küçük parçacıklarına kadar devam eder. Bu nedenledir ki, biz
insanların bedenleri, bedenimizin gerek başlangıçtaki yapımında, gerek daha sonraki işletim
evrelerinde ve bakımında, temel amino asitler olarak bilinen
Valin, Leucin, İsoleucin, Threonin, Methionin, Arginin, Lysine, Phenylalanin ve
Tryptophan
isimli amino asitlerini belli hayvan veya bitki ürünlerini yiyerek sağlayabiliriz. Çünkü
bizlerin bedenleri bu amino-asitlerini oluşturmaktan acizdir. Dolayısıyla bizlerin hayatı,
tamamen bu amino-asitlerini sentezleyen bitki veya hayvan türlerinin yaşamlarına bağlıdır.

Örneğin gözlerimizin görme-yeteneği, rhodopsin denilen bir molekülün, ışık-enerjisinden
etkilenerek, ―fosfatlama‖ denilen bir tür enerji dönüştürücülüğü görevini yerine getirmesine
bağlıdır. Rhodopsin proteinin oluşturulabilinmesi içinse, lysine gibi amino asitlerinin bedende
bulunması gerekir. Bu lysine molekülleri ise, insan bedeninde oluşturulamamaktadır ve
mutlaka bir bitki veya hayvandan alınması gerkmektedir.
Şekil 13.6: Bakteriler belli süreçler sonunda
parçalanıp, bedendeki eski molekülleri yerine,
çevrelerinden çevre koşullarına uyumlu yeni
moleküller aldıkça, çevrelerine daha uyumlu hale
gelirler ve daha kolay çoğalabilirler.
Görüldüğü üzere, çevremizde belli türlerde
molekülleri üreten canlıları yok veya hasta edersek,
sağlığımızla ilgili bir sürü sorun ortaya çıkmasına neden
oluuruz. Çevremizdeki canlılar hasta olurlarsa, biz de
hasta oluruz, onlar yok olurlarsa, biz de yok oluruz.
Hayvanların yaşamı, bitkilerin yaşamına bağlıdır;
bitkilerin yaşamı, bakteri, alg gibi daha basit canlıların
yaşamlarına bağlıdır. En temeldeki bakterilerin yaşamı da, tekrar cansız varlıklar olarak
bilinen, su, CO2, vs türde moleküllere bağımlıdır. Bu bağımlılığın nasıl olduğunu anlamak
için şu deneyin sonuçlarına bakalım.
Bakteriler yaşlandıklarında, ikiye bölünerek çoğalırlar. Bu bölünme sırasında, yaşlı
bakterinin iki kutbuna (sarı), yeni moleküller eklenerek (mavi), yeni yavrular oluşturulur.
Bu yeni 2 yavru tekrar bölündüklerinde, oluşacak 4 yavru bakteriden ikisi genel
hatlarıyla yaşlı bakteri malzemelerinden oluşurken (sarı), diğer ikisi çevredeki malzemelerin
sisteme eklenmeleriyle oluşurlar (mavi).
Bu dört yavru farklı flüoresanlı boyalarla işaretlenerek çoğalmaları için uygun bir
ortama bırakılmışlar ve nasıl çoğaldıkları izlenmeye başlanmıştır. Sonuç altta sunulan
şekildeki gibi olmuştur. Sarımtırak renkte gösterilen ve malzemesinin çoğunluğu yaşlı
bakteriden gelen yavrular çok az çoğalabilirlerken, malzemesinin çoğunluğu çevreden yeni
alınan maddelerden oluşan yavrular (mavi) çok daha hızlı bir çoğalma göstermişlerdir.
(Ferber (2005))
En basit canlı türü olan bakterilerin ömürlerinin ve çoğalma yeteneklerinin ne derecede
çevredeki cansız dediğimiz maddelere bağlı olduğunu görmek, değişim-dönüşümlü doğal
sistem içinde ömür denilen süreçlerin neden gerekli olduğunu anlamak için yeterlidir.
Zamanlama doğal olayların oluşumlarında çok çok önemlidir

Doğadaki tüm canlılar, beslenme kaynaklarının enerji potansiyeli değişimdönüşümlerini en hassas şekilde saptamaya özen gösterirler. Bir örnek vererek bunu
gösterelim
Baştankara (Parus major) denilen serçe türü üzerine
yapılan araştırmalarda, bu kuşların Hollanda ve İngiltere‘de,
yaklaşık 23 Nisan‘da yumurtladıkları, yaklaşık 15 Mayıs‘ta
yumurtalardan civcivlerin çıktığı ve 2 Haziran‘da da
erginleşerek uçmaya başladıkları saptanmıştır (Fitter & Fitter
2002, Grossman 2004). Bu kuşların temel besin kaynağını
kurtçuklar oluşturur, özellikle de meşe sürgünleriyle beslenen
bir güvenin kurtçukları. Bu kurtçukların sayısal artış

maksimumunun 28 Mayısa denk geldiği saptanmıştır. Bu tarih ise, söz konusu serçe
yavrularının en fazla besine ihtiyaç duydukları zaman aralığı ile tam bir çakışma gösterir. Bu
durumda, serçe yavruları iyi beslenecek ve çoğalacaklardır. Peki bu çakışma nasıl
sağlanmaktadır?
Baştankaralar yumurtlama zamanlarını, ilk-bahar başlangıcı ısısına göre
ayarlamaktadırlar. Güve yumurtalarından kurtçuk çıkışı ise iki ayrı faktörün kombinasyonuna
göre olmaktadır: Kış ve ilk-baharda donma görülen gün sayıları ve kış-sonu + bahar
başlangıcındaki sıcaklık değerlerinin birlikte değerlendirilmesine göre. Meşe ağaçlarının
tomurcuklanma zamanlarının tayininde ise, diğer bazı faktörler yanı sıra, önceki yılın
baharının sonlarındaki sıcaklık değerlerinin rol oynadığı belirlenmiştir.
Görüldüğü üzere, bitkisinden tutun, kurtçuğuna, kuşuna kadar, tüm canlılar, doğadaki
değişim-dönüşüm döngülerinin farkındadırlar ve bu döngüleri saptayabildikleri kadar hassas
bir şekilde belirlemeye ve ona göre yaşam döngülerini oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Milyonlarca yıllık yaşam tarihi verileri, onlara oldukça sağlıklı bir değişim-dönüşüm
zamanlaması saptama kaynağı sunmaktadır. Hayat sistemindeki enerji girdisinin ana
kaynağını güneş enerjisi oluşturduğundan, çoğu canlılar, ya ışık miktarındaki dalgalanmaları,
ya sıcaklık değerlerindeki dalgalanmaları saptayıcı mekanizmalar oluşturarak, bağlı oldukları
temel besin kaynağının en bol olduğu zamanı saptamaya ve yaşamlarını ona göre ayarlamaya
gayret etmektedirler.
Her canlı, belli türlerde başka canlılara dayalı olarak yaşadığından ve en temeldeki
canlılar da, günlük-aylık veya yıllık enerji girdisi dalgalanmalarına uygun olarak dalgalanma
gösteren bir yaşam döngüsüne sahip olduklarından, sonuçta tüm canlıların yaşamında bir
dalgalanma görülür. Belli aralıklarla sayıları artar ve azalır. Canlı sayısındaki artma-azalma
ölüm ve doğumlarla sağlandığından, hayat sistemlerindeki doğum ve ölümlerin temel
nedeninin, doğadaki enerji sistemindeki dalgalanmalara bağlı olduğu anlaşılır.
Bilginin Artışına Dayalı Olarak, Karşılıklı Etkileşimler
Sonucu
Doğada
Sürekli
Yeni
Formlar,
Yeni
Yapısallaşmalar Çıkar

Meslek dediğimiz olay, bilgi artıĢı sonucu
oluĢmuĢtur
İnsanlık kültüründe, yaklaşık 8-10 bin yıl önceleri tekerlek
keşfedilir. Bu bilgi, tekerleklerin önüne bir (çift) at koşulması
bilgisiyle birleştirilerek, at-arabaları oluşturulur. Sonraki
nesillerde, bilgilerde sürekli değişimler olur; ağaçtan tekerleklerin
yerini, önce madeni tekerlekler, sonra lastik tekerlekler alır.
Atların yerini ise motorlar alır ve günümüzdeki modern- hızlı
arabalar, uçaklar, vs. ortaya çıkarlar.
Şekil 13.9: Bilginin gelişmesine bağlı olarak maddeler yeni
kombinasyonlara sokularak, yeni nesneler oluşturulurlar
Böylece bilgi evrimleşerek devam eder ve bu bilgilere göre de, varlıkların şekilleri
sürekli değiştirilir. Yani dünyamızda evrimleşen ve gelişen şey bilgidir. ―Bilgi‖ler ―düzen
ölçütleri‖ olarak maddelerin değişik şekillerde kombinasyon oluşumlarına yansıtılırlar.

Canlılar alemindeki bilgi geliĢimi ve yeni canlı türleri oluĢumu da
aynen böyle olur
Şekil 13.10: Canlı varlıkların şekilleri de, bilgi düzeyindeki
gelişimlere bağlı olarak, atom ve moleküllerin değişik şekillerde
kombinasyonlara sokulması sonucu oluşurlar.
Denizel ortama özgü (a) şeklinde bir balığı ele alalım. Çevrede
değişimler oluşup, bataklık gibi ortamlarda bazı bitkiler büyümeye
başladılarsa, bu durumda, (a) balığı çevredeki bu değişimleri,
hücrelerine aktarır. Dış ortamda bazı önemli değişiklikler olduğunu
öğrenen hücreler, eski bilgilerde değişiklikler yapıp, bu ortamda
yaşayabilecek yeni bir gövde tasarımı gerçekleştirirler ve (b) tipinde
bir canlı ortaya çıkar. Bu şekilde, yeni bir ―tavuk‖, atası tavuk
olmayan bir yumurtadan oluşmuş olur!

Varlıkların Yok OluĢları da Bilgi Düzeylerindeki DeğiĢimler Sonucu
OluĢur.
Yarım asır öncelerine kadar kalaycılık denilen bir meslek çok yaygındı. Son asır içinde
gelişen bilimsel buluşlarla üretilen paslanmaz çelik ve alüminyum gibi metalik öğelerden
yapılan kap-kacaklar bakırdan yapılan kap-kacaklardan daha ekonomik olmuşlardır. Bu olay
daha pahalı olan bakır eşyaların üretiminde azalmaya yol açmış ve kalaycılık denilen meslek
de ortadan kalkar düzeye inmiştir.
Canlılar âlemindeki türlerin yok oluşu da aynı mekanizmayla olmaktadır. Daha
ekonomik yaşam sistemi oluşturan yeni varlıkların ortaya çıkması, yeterince ekonomik
olmayan yaşam tarzlarına sahip türlerin soylarının azalmalarına yol açarlar. Fosil bulgular
bunun örnekleriyle doludur.

Moleküller de Çevrelerinden Kendilerine Gelen Sinyallere Göre
Yapılarını DeğiĢtirirler
Peki, cansız dediğimiz maddeler doğadaki değişim-dönüşümlerden nasıl etkileniyorlar
ve bileşimlerinde nasıl değişiklikler oluşuyor?
H2O veya CO2 gibi görünüşe göre sabit yapılı bir molekülün yapısı, aslında o kadar da
sabit değildir. Şöyle ki:
Doğadaki değişim-dönüşümler sonucu, sürekli yeni radyasyonlar çevreye yayılır ve bu
radyasyonlar tüm moleküllerin elektron, proton, nötron gibi öğelerinin spin, polarizasyon,
enerji durumları vs. gibi özelliklerinde değişiklikler yapar. Bu nedenledir ki, aynı saf sudan
alınmış iki damla su örneği, değişik türde radyasyonlara uğratılıp, sonra dondurulup, oluşan
su kristallerinin resmi çekildiğinde, şekilde gösterilen türde farklı görüntüler sunar.
Şekil 13.11: Su molekülleri çevrelerindeki sinyallere göre yapılarında
değişiklikler yaparlar. (Emoto (2002)).
Aynı saf sudan alınmış su damlaları, değişik türde ses dalgaları etkisi
altında tutulduktan sonra, aniden dondurulup, kristal şekilleri
incelendiğinde, su moleküllerinin farklı ses dalgaları etkisi altında farklı
türlerde bir yapısallaşma gösterdikleri saptanmıştır. (Emoto (2002a, b).
- Üstteki güzel buz kristali, Beethoven‘in Pastorale senfonisinden
gelen sinyaller etkisi altında kalan saf suyun kristalleştirilmesi sonucu,

-Alttaki çarpık yapılı buz kristali ise, gürültü müziği sinyalleri etkisi altında tutulan saf
suyun kristalleştirilmesi sonucu oluşmuştur.
Bu olay açıkça, doğadaki tüm varlıkların bulundukları ortamla sürekli şekilde geribeslenmeli olarak ilişki içinde olduklarının güzel bir delilidir.
Canlı varlıklar ölüm ve doğum aşamaları ile, atomlarına-moleküllerine kadar ayrışarak,
çevre koşulları, çevre radyasyonları, enerji durumları, vs gibi faktörlerce onlarla uyumlu hale
gelirler. Bedenlerin ayrışmasıyla doğrudan çevre faktörleri ile etkileşim içine giren bu
moleküller, daha sonraları tekrar bir canlı bedeninin bileşimine girdiklerinde, o canlının çevre
koşullarına daha uyumlu olmasını sağlarlar.
Tüm varlıklar ölmek ve parçalarına ayrışmak ve belli aralıklarla tekrar yeniden
düzenlenmek zorundadırlar. Çünkü düzen-ölçütleri sadece o sistem için geçerlidirler ve o
sisteme ait tüm alt birimleri köleleştirmiş durumdadırlar. Bu nedenle o sistem dağılmadığı
sürece, o sisteme ait parçalar, çevre sistemleri ile etkileşerek evrensel ölçekli bilgi alış-verişi
gerçekleştiremezler. Bizler ölmek, hücrelerimize, moleküllerimize ayrışmak zorundayız,
çünkü hücreler, amino-asitler çeşitli bitki, hayvan ve diğer mikro-organizmaların çevreyle
etkileşimleriyle yeniden düzenlenmektedirler. Organik ve anorganik moleküller de atomik
bileşenlerine ayrılıp, yeniden değişik izotop-bileşimleri, değişik enerji düzeyleri, değişik spin
ve polarizasyon düzeyleriyle, değişik sinyal (yani değişik bilgi) düzeylerine dönüşmek
zorundadırlar, çünkü evrensel ölçekte birbirleriyle sürekli karşılıklı etkileşim içindedirler. Bu
nedenle, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıkların birer ömrü bulunmak zorundadır.
Özet olarak: Doğadaki tüm varlıklar karşılıklı olarak birbirleri ile etkileşim içindedirler.
Herhangi bir düzeyde, herhangi bir sistemde yapılan bir değişiklik, tüm diğer düzeyleri ve
sistemleri de etkiler. Dolayısıyla tüm varlıkların kaderleri kendi aralarındaki karşılıklı
etkileşimlere bağlıdır ve kendi ellerindedir.

DOM (14)- Oluşturulan Bilgilerin Gelecek
Nesillere Aktarılmasını Sağlayan Dayanılmaz
Dürtü: Aşk ve Seks!
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-20-olusturulan-bilgilerin-gelecek.html
Bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya yönelik eylemlere en güzel örnek
aşk ve seks dürtüsüdür.
Tüm varlıkların en temel bileşenleri olan kuantsal öğeler (enerji paketçikleri) sürekli
salınım içindedirler. Ve her şey bu temel bileşenlere bağlı olarak oluşturulupgeliştirildiğinden, bu kuantsal öğelerin birleşmeleriyle
gelişen tüm üst-sistemler (atomlar, moleküller, hücreler,
hayvanlar, bitkiler, vs) bağlı oldukları alt-sistem
öğelerindeki dalgalanma hareketlerinin hangi aralıklarla ve
hangi faktörlere bağlı olarak değiştiği bilgilerini toplamak
ve bu bilgilere göre davranmak zorundadırlar.
Dolayısıyla, hayat, bağımlı olunan enerji kaynağındaki
dalgalanmaların nelere göre değiştiği bilgilerini toplama
ve bu bilgileri gelecek nesile aktarma eylemidir. Bu
nedenle, aşk ve seks dediğimiz karşılıklı kalıtsal bilgi alışverişi sistemleri oluşturulmuştur. Aşk ve seks, karşı
cinslere (farklı bakış-açılarına) ait bilgiler içeren
hücrelerin buluşma ve kaynaşma eylemleridir.
Şekil : Bu canlılar birbirlerini neden çekerler?
Canlıların genetik bilgi depolarında, bedenlerin nasıl
oluşturulacağı, bu bilgilerin nasıl aktarılacağı vs. konularında kesin yönlendirmeler vardır ve
canlılar bu bilgilere göre oluşturulurlar. Bir somon balığı, genlerinde kayıtlı bu bilgileri
gelecek nesle aktarmak için, bulunduğu açık denizlerden doğduğu ırmağın kaynağına dönerek
orada karşı cinsle buluşup döllenme işlevini yerine getirebilmek için, tüm hayatını tehlikeye
atacak bir dönüş yolculuğuna çıkar. Çağlayanları zıplayarak aşmaya
çalışır; bir sürü yırtıcı hayvana yem olmamak için çabalar ve
hedeflerine ulaşanlar yumurtalarını ve spermlerini 20-30 saniye
içinde üst-üste bıraktıktan sonra da, çoğunlukla yorgunluktan bitap
düşüp ölürler.
Şekil : Somon balıkları neden hayatlarını tehlikeye atarak
yumurtlayacakları ırmak yataklarına dönerler ve dölleme
işleminden sonra ölürler?
Balıkları bu ölüm yolculuğuna yönelten dürtü, hücrelerin bedene empoze ettikleri
―genetik bilgilerin aktarılması zorunluluğu‖dur. Hücreler öylesine bilinçlidirler ki, milyarlarca
yıllık deneyimlerin sonucu olan genetik bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak
için, aşk ve seks dürtüsünü en dayanılmaz zevk duyguları ile bağlantı içine sokmuşlardır.
Bir e-postada şöyle bir hayat tanımı yapılmıştı: ―Hayat, seksle bulaşan ama sonu
kesinlikle ölümcül olan bulaşıcı bir hastalıktır.‖
Peki, hayat neden böyle?
Çünkü: Bilgiler aktarılmak, çoğalmak isterler ve bu nedenle, oluşturdukları tüm
bedenlere bilgi edinme ve aktarmayı teşvik edici yönlendirmeler yerleştirirler. Bitkilerin güzel

renkli çiçekler oluşturmaları, çiçeklerin çeşitli çekici kokular yaymaları, hayvanların çeşitli
göz-alıcı renkli tüylerle kendilerini süslemeleri, insanların güzel giyinmeye çalışmaları ve
güzel kokular sürünmeleri, vs.nin hepsi, hücrelerimizdeki kalıtsal bilgilerin gelecek nesile
aktarılma baskılarının sonuçlarıdır.
Doğada değişip-dönüşmeyen hiçbir şey yoktur. Diğer taraftan da tüm varlıklar karşılıklı
olarak birbirlerine bağımlıdırlar. Bu nedenle her varlık zorunlu olarak doğadaki değişimdönüşüm sistemlerinin nasıl olduğu ve nasıl birbirine dönüştüğü vs. bilgilerini toplamak ve
gelecek nesile aktarmak zorundadır. Hayatın tanımı ve anlamı bu nedenle şöyle olmak
zorundadır:
Hayat doğadaki değişim-dönüşümler hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri gelecek nesle
aktarma eylemidir.
Bilginin iki farklı türü vardır: Genetik bilgiler ve eğitsel bilgiler. Doğada her iki tür
bilginin aktarılması da teşvik edilmektedir. Bilgiler ise varlıkların yapısal bileşimlerinde
yapılan anizotropilere yansıtılarak kayıt altına alınmaktadır. Örneğin, her yeni öğrendiğimiz
şey, hücrelerin dili olan amino-asit ardalanmalarında değişiklikler olarak kayıt edilmektedirler
ve gelecek nesillere bu şekilde aktarılmaktadırlar.

Dom (15)- Atalarımızın Ebediyet ve Öteki Dünya
yanılgısı
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/atalarimizin-ebediyet-ve-oteki-dunya.html
Hayatın provası yoktur. Hayatımızı doğal sistem işleyişine uygun olarak düzenleyip
gereken şeyleri gereken zamanda yaparak yaşamımızı sürdürdüysek, gözümüz arkada
kalmadan mutlu bir yaşamdan sonra tekrar hücrelerimize, moleküllerimize ayrışırız. Diğer
durumda ise, mutsuz bir yaşamdan sonra, gözümüz arkada, yine hücrelerimize,
moleküllerimize ayrışırız. Yaşamımızı doğadaki sistemle uyumlu olarak yaşayabildikse,
yaşadık oluyor. Yoksa bir ömür geçiyor ve hücreler yeni bir varlık içinde yarışlarına devam
ediyorlar.
Hücrelerimiz de yeni bir yaşam oluşturacak şekilde doğadaki bilgi edinme ve bu
bilgilere göre kendilerini yeniden örgütleme işlemlerine devam ederler. Hayat bu şekilde
devam eden bilgi edinme ve bu bilgilere göre tekrar örgütlenme yarışlarından oluşur. Çünkü
zaman denilen faktör, maddelerin bu tür bir değişim-dönüşüm sistemi içinde olmasını gerekli
kılar. Ebediyet, sonsuzluk gibi bir şey olması mümkün değildir. Varlıklar (maddeler)
birbirlerine dönüşmeyecek olurlarsa, zaman denilen şey durmuş olur (Zaman ve Zamanlama
bölümüne bak.).
Ama atalarımız sanki hayatın müsveddesi varmış, bu dünya hayatı geçici, öteki dünya
hayatı ebediymiş gibi bir düşünce oluşturmuşlardır. Peki, atalarımız neden ―öteki dünya‖ diye
bir kavram oluşturmuşlardır?
Önceki bölümlerde gösterildiği üzere, insanların düşünce ve davranışları, kalıtsal
devreler yanı sıra ana-babalardan (ve çevreden) aktarılan görsel ve sözel bilgilerle (hikayeler,
gelenek ve görenekler, vs.) şekillenmektedir. Aktarılan bu bilgilerin çoğunluğu sözlü olarak
aktarılmaktaysa da, yaklaşık 5 bin yıldan beri yazılı aktarımlar gittikçe ağırlık kazanmaktadır.

ToplumsallaĢma Tarihi ve Kayıp Atlantis Kültürü
Dinamik sistemlerde yeni bir ekolojik sistemin ve canlı türlerinin ortaya çıkması şöyle
gerçekleşir: Doğal sistemde belli bir ortamda özel sınırlayıcı koşullar ortaya çıkınca, bu
sınırlayıcı ortamdaki öğeler arası etkileşimlerin karşılıklı olarak birbirleriyle sürekli etki-tepki
yapmalarına bağlı olarak, ―order parameter (sets)‖ denilen düzen ölçütü veya ölçütleri oluşur
ve bu yeni düzen ölçütlerine uygun yeni yapısal unsurlar ortaya çıkar. Yeni oluşan bir göl
veya adadaki ekolojik koşullar bu şekilde değişirler. Galapagos adalarındaki veya Hazar
Denizi, Karadeniz, Tanganika, vs. göllerindeki yeni ekolojik sistemler bu şekilde ortaya
çıkmışlardır.
İnsan cinsi ve oluşturduğu ekolojik ortam da, sinerjetik sistemin gerektirdiği özel
sınırlayıcı ortam koşulları oluşumuna bağlı olarak gelişmiş olmak zorundadır. Şimdi hem
insan cinsinin, hem de insanın toplumsal hayatı başlatmasının arkasında yatan sınırlayıcı
ortam koşullarının neler olduğuna bakalım.
İnsan cinsinin ortaya çıkışındaki sınırlayıcı ortam koşulları
Yaklaşık 5 milyon yıl önceleri, dört ayaklı memeli yaratıklardan iki ayaklı insansı
(hominid) yaratıkların oluşması olayı, bir ortam değişikliği sonucu oluşmuştur. Doğu Afrika,
~10-12 milyon yıl öncelerine kadar, tropik ormanlarla kaplı bir bölge iken, ~10 milyon yıl
önceleri, Doğu Afrika Rifti denilen yerkabuğu yükselmesine dayalı yırtılma olayı sonucu,
hem binlerce metreye varan bir yükselmeye uğramış, hem de yırtılma sonucu, sarp yamaçlarla
çevrili derin bir vadi sistemi oluşturmuştur. Bu jeolojik olay sonucu, özel sınırlanmış bir
ortam ortaya çıkmıştır. Bölgenin yükselmesi zorunlu olarak bitki örtüsünde değişikliğe yol
açmış, tropik orman örtüsünün yerini savana ortamı almıştır. Ormanlarda ve ağaçlar üzerinde
yaşamaya alışık 4 ayaklı bir memeli yaratık grubunun, yaşam ortamlarının savana ortamına

dönüşmesi ve bu değişik ortamda izole (hapis) kalmaları sonucu, beslenme-savunma
sistemlerinde değişiklikler oluşmaya başlamış, ve bu değişikliklerin çok uzun yıllar sürmesi
sonucu, ağaçlarda-dört-ayaklı-yaşama sisteminden, savanlar-arasında-iki-ayak-üzerindeyaşam tarzına geçiş zorunlu olmuş ve hominid (insansı) denilen iki ayaklı yeni bir cins
(Australaopitechus) ortaya çıkmıştır. Daha sonraları başka birçok değişiklikler olması
karşısında, bu çok farklı türdeki değişimleri daha iyi değerlendirebilecek, gelişmiş bir veriyorumlama sistemi oluşturma yöntemine geçilmiş ve gittikçe büyüyen bir beyin sistemi
oluşturulmuş ve Homo habilis'le başlayıp, Homo erectus'la devam edip, Homo sapiens'le
sürmekte olan farklı insan türleri hayata geçmişlerdir.
Hücreler değişim-dönüşümlü bir doğal sistem içinde ve hep karşılıklı etkileşimlere
dayalı sinyal alışverişlerine göre oluşup-geliştiklerinden, yorumlamaya dayalı beyin bölgesi
gelişimde de aynı taktiği uygulamaktadırlar. Çocuk doğduktan sonra oluşturulmaya başlanan
neo-korteks denilen beyin kesimindeki hücrelerin örgütlenmeleri, tamamen bizlerin çevremiz
hakkında hücrelerimize aktaracağımız verilere ve bilgilere göre düzenlenmektedir. Bizler
çocuklarımızı doğa ve dünyaya uyumlu, sorunlarını kendi aralarında konuşup-anlaşarak
çözecek bir şekilde de yetiştirebiliriz, başkalarından gelecek emirlere uyarak ve bu emirler
doğrultusunda başkalarıyla kavga edecek ve savaşacak şekilde de!
Çocuklarımıza vereceğimiz bilgilere ve göstereceğimiz hedeflere göre, onların
beyinlerinde görevlendirilecek hücre sayıları da değişik oranlarda oluşmaktadırlar. Çocukluk
evresinde onlara hangi konu ile ilgili bilgiler aktarıyorsak ve onlara nasıl bir hedef
gösteriyorsak, çocukların beyinlerinde görevlendirilecek hücre sayıları, o konularda daha
fazla olacak şekilde ayarlanırlar ve çocuklarımız o konularda daha başarılı olurlar. Bu konuda
daha ayrıntılı bilgi Bölim 11‘de verilecektir. (Elbette çocukların genetik olarak daha yetenekli
oldukları alanlar vardır ve bizler çocuklarımızın o genetik yetenekli oldukları alanları
keşfedip, onların o yönde kendilerini geliştirmelerini sağlarsak, o zaman çok daha yetenekli,
hatta ―dahi‖ denilecek elemanlar yetiştirebiliriz).
İnsanın zihinsel gelişimi: 2.5 milyon yıl önceleri sert taşlardan kesici parçalar elde
etmekle başlamış; 500.000 yıl önceleri ateşi kontrol etmeyi başarmış; 200.000 yıl önceleri
ölülerini gömmeye; 30.000 yıl önce aile toplulukları halinde ve zıpkın, vs. yaparak
çadırlarda yaşamaya başlamış; 11-12 bin yıl önce, tarım ve hayvancılığı keşfederek köyler
şeklinde ilk yerleşik toplumsallaşmayı başlatmış; 6.000 yıl önce, sanatsal yaşamın da dahil
olduğu ilk kentsel hayat tarzına geçilmiş; 3.000 yıl önce ilk bölgesel devletlerin oluşumu
gerçekleşmiş; ve günümüzde, sanayi ve teknolojinin aşırı gelişmesi sonucu, devletler arası
sınırlar anlamını yitirmeye başlamış, globalleşme zorunluluk olmuş ve dil-din-ırk, vs.
ayrımının gözetilmediği, dünya ölçeğinde bir ortak toplumsal yaşam sistemi oluşturulmasının
çabaları yürütülmektedir.
―İlk sıcak bir çorbayı atalarımız ilk defa ne zaman içti?‖ şeklinde bir soruya verilecek
yanıt ise: ―8.000 yıl önce!‖ olur, çünkü daha önceleri çanak-çömlek yapmasını
bilmiyorlardı! İnsanlığın zeka düzeyi zamanla gelişmektedir; 40.000 yıl öncesine kadar
insan zekası çok az bir gelişim gösterirken, ondan sonra çok hızlı bir yükselişe geçmiş ve
bunun sonucu yarattığı ürünlerin sayısı hızla artmaya başlamıştır.

Zekânın gelişmesi doğal sorunlarını çözmesine yaramış, bunun sonucu, bireyselbağımsız-göçebe hayatından sıyrılarak, karşılıklı-bağımlılığa dayanan toplumsal hayatı
başlatmış ve zeka ve mantığının daha da gelişmesiyle, toplumsal birimlerin çapını köylerden
kentlere, bölgesel devlet oluşumuna ve nihayet dünya ölçeğinde bir toplumsallaşmaya
ulaştırmıştır. Bağımsız-bireysel yaşayan bir insan "toplu iğne" bile yapamazken, karşılıklıbağımlılığa ve iş-birliğine dayalı yaşam tarzıyla (daha geniş çapta insanlığın katılımıyla),
daha büyük ve daha komplike kültür ürünleri yapılabilmekte (motor, baraj, uydu, bilgisayar,
vs.) ve insanlığın yaşam standardı biraz daha
yükseltilmektedir.
Şekil 15.1: En eski toplumsallaşma noktaları,
Güney-Batı Asya’da bulunurlar (Braidwood
1995’den).
Arkeolojik bulgular, insanların geçmişte
nasıl yaşadıkları hakkında çok önemli bilgiler
içermektedirler. Bu veriler arasında, toplumsal
hayata geçişin yaklaşık 12 bin yıl önceleri olması
yanında, bu geçişin ilk defa dünyanın neresinde gerçekleşmiş olduğu hakkında da gerekli
ipuçları verilmektedir. Bu bölge Mezopotamya adı verilen, Dicle-Fırat ırmaklarının Basra
Körfezine döküldüğü yöreler ve o bölgeye komşu çevrelerdir (Irak merkez olacak şekilde,
Türkiye‘nin Güneyi ve Güneydoğusu, İran‘ın Güney-Batısı, Suriye-Mısır arası). Arkeolojik
verilerden ayrıca, kültür düzeyinin eski zamanlarda dünyanın bir yerinden diğerine ne kadar
uzun bir sürede aktarıldığını da görmekteyiz. Örneğin Mezopotamya'da 9-10 bin yıl önceleri
başlatılan kasaba-kültürü, Kuzeybatı Avrupa'ya yaklaşık 4 bin yıl sonra ulaşabilmiştir! Tüm
eski toplumsal yaşam noktalarının bu hilal (yarım-ay) şekilli bölgede bulunması, yöreye
―Fertile Crescent‖ (bereketli hilal) yakıştırması yapılmasının bir nedenidir.
Yine arkeolojik bulgular, yöredeki bu muazzam gelişmenin Sümerler denilen bir kavmin
buraya gelmesiyle başladığını ortaya koymaktadır. Sümer ismi, yörede yaşayan semitik
(Arap-İsrail) ırka mensup Akad‘ların dilinde "land of the civilised lords = kültürlü efendilerin
ülkesi" anlamında ―Sumeru‖ sözcüğünden gelmektedir. Sümerler ise kendilerini "the blackheaded people = kara başlı toplum" olarak tanımlamışlar ve denizden iki-ırmak ülkesine
geldiklerini belirtmişlerdir (Ceram 1972). Sümerler insanlık tarihinde yazı yazmayı ve yazılı
belgeler oluşturmayı ilk defa bulan ve uygulayan kavim olarak büyük önem taşır.
Sümerler yazılarını çivi yazısı şeklinde, kurutulmuş kil tabletler üzerine yazmışlardır. Bu
çivi yazısı tabletler 1920‘lerde başlayan arkeolojik kazılarda bulunmaya başlanmış ve o
tarihten sonra da, insanlığın kültürel gelişim tarihi, Klasik Yunan kaynaklı eserlerin
etkisinden biraz kurtularak daha gerçekçi şekilde değerlendirilmeye başlanmıştır.
Arkeolojik kazı verilerine göre, Sümerlerin tarihi tufan öncesi ve tufan sonrası olarak iki
farklı döneme ayrılmaktadır. Tufan öncesi dönemin Dilmun denilen ve yaratılışın ilk başladığı
yer olan bir adada geçtiği, insanlığın o dönemde çok mutlu olduğu ve altın çağını yaşadığı
belirtilir. Dilmun aynı zamanda güneşin doğduğu yer olarak da tarif edilmiştir.
(Bir not: Kazı yapılan ve bulunan çivi yazısı tabletler tufan sonrası döneme aittir ve
hepsi Mezopotamya'daki kazılarda bulunmuştur. Dolayısıyla, tabletler, geçmiş bir zamana ait
bilgileri, o günün bakış açısıyla yansıtmaktadır.)
Tanrıların diyarı olarak bilinen Dilmun‘da
―Dilmun‘da karga bağırmaz,
…
Oğlak boğazlayan yaban köpeğine rastlanmaz,

Tahıl yiyen …(?) … bilinmez,
Dul kadın bulunmaz,
…
Güvercinin boynu eğik değildir,
Gözü ağrıyan ―Gözüm ağrıyor‖ demez,
Başı ağrıyan ―Başım ağrıyor‖ demez,
…
O günlerde orada yılan yoktu, akrep yoktu, kurt yoktu,
Orada korku bilinmezdi, terör yoktu,
İnsanın düşmanı yoktu.
O günlerde (doğudaki) Şubur ülkesi bolluk, hakkaniyet yeri,
Güneyde tatlı dilli Sümer, sultanlığın egemen olduğu büyük ülke,
(Batıda) Martu ülkesi, güvenlik içinde,
Tüm evren, tüm insanlık bir birlik içinde,
Tek bir dilde Enlil‘e medhü sena etmektedir.‖ (Karmer 1961‘den)
İlk insanın yaratılışı da Dilmun‘da olur. Bir örneği Louvre Müzesinde, diğeri
Philadelphia Üniversite Müzesinde bulunan iki ayrı Sümer belgesinde, "İnsanın yaratılışı"
işlenmektedir. En iyi korunmuş olanı bile dört parçaya kırılmış olarak bulunan bu tablette,
'insanın çamurdan yaratılışı olayı ve yaratılış gerekçesi (tanrıların yiyeceklerini sağlamak,
vs.)" şöyle işlenmiştir (Kramer 1961):
(Başlangıç bölümünde, tanrıların, özellikle kadın tanrıçaların ortaya çıkışlarından sonra
karşılaştıkları ekmek bulma zorluğu anlatılmaktadır. Tanrılar, Sümerlerin aynı zamanda
bilgelik tanrısı da olan, dolayısıyla yardımına ihtiyaç duydukları deniz tanrısı Enki'nin uykuda
olmasından, bu yüzden kendilerini duymamasından yakınmaktadırlar. Bunun üzerine, tüm
tanrıların anası, tanrıların yakarışlarını Enki'nin önüne getirir ve söyler:
"Ey benim oğlum, yatağından kalk, ... işe yararlıyı yap,
Tanrıların model hİzmetÇİlerİnİ, onların ...i..ini üretmeleri için, ..."
Enki düşünür ve annesi Nammu'ya şunları söyler:
" Ey benim annem, adını andığın yaratık ...
...
Derinlerdeki çamurun özünü karıştır,
İyi ve asil modelciler çamuru sertleştirsinler,
Sen onun kol ve bacaklarını yap;
Ninmah (Yer'i doğuran tanrıça) üstünde çalışsın,
,,, (doğum tanrıçası) modelleme sırasında yanında olsun;
Ey benim anam, onun (yeni doğanın) kaderini sen tayin et,
Ninmah ona tanrıların ... ini bağlasın,
… insan olarak …."
Bundan sonra, Ninmah derinlerden çamur alıp, 6 çeşit insan modeli yapar. Enki onların
kaderini tayin edip yiyecek verir.
Tabletteki Sümerce metin yer yer eksik olduğu için sadece iki tipin özelliği
bilinmektedir: Bunlardan biri cinsiyetsiz bir insandır, diğeri ise kısır bir kadındır. ,,,,"
"(Ninmah'ın) kadın olarak yaptığı ... doğurgan değildir.
Enki, doğurgan olmayan kadını görüp,
Onun kaderini tayin etti, onu "kadınlar evinde" kalmaya mahkûm etti.
*
"(Ninmah'ın) ne erkek ne dişi organsız olarak yaptığı ...nı.
Enki, ne dişi, ne erkek organı olmayanı görüp,
Onun kaderini, kralın önünde durmak olarak tayin etti.

Daha sonra, Enki'nin kendisi de bazı insan tipleri yaratır ve onların kaderini tayin
yetkisini de Ninmah'ın yapmasını ister.
Tabletlerin kırık ve eksik olması nedeniyle, bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinilmesinin
şimdilik olanaksız olduğu, Kramer (1961) tarafından vurgulanır.
Görüldüğü üzere, Sümerler insanın oluşumunu atomik-hücresel bir sistemde
tasarlayamamışlardır, çünkü kuvvet dediğimiz gücü güneş, ay, rüzgâr, deniz gibi büyük
sistemlerde görmüşlerdir. Bu nedenle gökte hareket eden her varlığı bir tanrı olarak kabul
etmişler ve saptayabildikleri hareketli varlık (gezegen) sayısı 7 olduğundan, her birine bir gün
atfederek 7 günden oluşan haftalık zaman birimini oluşturmuşlardır. Güneşe atfen Sun-day,
aya atfen Mond-day, Marsa atfen Mardi (veya Tues-day), Merküre atfen Mercredi (veya
Wednes-day), Jüpitere atfen Jeudi (veya Thurs-day), Venüse atfen Vendredi (veya Fri-day),
Satürne atfen Samedi (veya Satur-day)!!! Bazı kültürlerde ise bu gök cisimleri, görünür
büyüklüklerine göre sıraya konularak; en büyüğü Güneş‘e atfen 1. gün, ikinci büyüğe (Ay)
göre 2. gün, .. 4. gün (car-ü-şembeh=çarşamba), 5. gün (penç-ü-şembeh = Perşembe), vs.
şeklinde isimlendirmeler yapılmıştır. Bu nedenle yedi günlük, hafta denilen bir zaman birimi
oluşturulmuştur. Diğer 3 gezegen – Uranüs, Neptun, Pluto– gravite kuvvetinin keşfi ve
Dünya‘mızın Güneş etrafında dönen bir gezegen olduğunun saptanmasından sonra
bulunmuşlardır; yoksa, bir hafta 10 günden oluşturulmuş olacaktı!!).
Kuvvet sahibi olarak sadece gözle görülen büyük varlıklar kabul edilince, doğadaki her
şeyin de bu büyük güçler tarafından oluşturulmuş olması gerekeceği varsayımıyla, insanların
oluşumu da yukarıda sunulduğu şekilde tasarlanmıştır. Doğada önce büyük tanrılar
bulunduğuna göre, o tanrılara hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek için de insanlar
oluşturulur. Oluşturulan bu insanlarda tanrı-özlü (asil soylu) olanlar uzun ömürlü olurlar ve
ilahi güçlerin toplumlardaki temsilcileridirler. Onlara ―me‖ adını taşıyan toplumsal hayata ait
kutsal bilgiler verilir. (Sümerlerde bilgiler kil tabletlere yazılı olduğundan, bu ―me‖
tabletlerinin bir sandık içinde saklandığı belirtilir. Bu sandığı ele geçirme savaşları olduğu
bilinmektedir.)
Tanrıların gökten inerek yeryüzünde ilk insan uygarlığını (Dilmun‘da) başlatmasından
sonra; Tanrılar Meclisinde, insanların doğru yoldan çıktıklarına, namus ve ahlaklarının
bozulduğuna, bu nedenle de tüm insanlığın yeryüzünden kaldırılmasına karar verilir. Büyük
bir tufan oluşturulacak ve tüm dünya sular altında bırakılarak insanlık yok edilecektir.
Tanrılardan biri (Enki) bu kararı pek beğenmez ve Ziusudra adlı, inançlı ve Tanrılara hizmette
kusur işlemeyen iyi bir kralı bu karardan haberdar eder, bir gemi yaparak yakınlarını ve her
canlıdan bir çifti içine yükleyip bu büyük tufandan kurtulmasını öğütler. Bu şekilde ilk insan
uygarlığı yeryüzünden yok olurken, Ziusudra ve soyu gemiyle kurtulur.
Bu şekilde atalarımızın kafasında, eskiden mutluluk içinde yaşadıkları bir (Dilmun, Eden
(Adn), Cennet bahçesi) ve tufan sonrası geldikleri günümüz dünyası diye iki farklı dünya
kavramı oluşur. Zaman içinde de, eskiden yaşadıkları o ortam, öteki dünya olarak başka bir
kavrama dönüşür.
11-12 bin yıl önceleri Güneybatı Asya‘da neler olup bittiğine bakalım. 11-12 bin yıl
önceleri, dünyamızın soğuk bir buzul döneminden, ılıman bir buzul- sonrası-döneme geçişine
denk gelmektedir. Aşağıdaki şekilde 20 bin yıl öncelerine ait buzul devri coğrafyası
görülmektedir. Buzullar denizlerdeki suyun buharlaşıp, kar ve buz olarak karalarda
depolanması sonucu oluştuğundan, denizlerdeki su seviyesi, karalardaki buzul miktarına denk
gelecek derecede düşüktür; bu da yaklaşık 130 m-lik bir deniz seviyesi alçalması demektir!
Nereler buzullar altında, Nerelerden deniz çekilmiş? Örn. Basra Körfezi nerde?

Şekil 15.2: Son buzul devri
coğrafik görüntüsü (Roberts
1984’den). Ve o dönemde
Basra Körfezinin durumu.
Son buzul devri süresince
Basra Körfezinde sular
çekilmiş ve büyük bir ova
haline dönüşmüştür. Hürmüz
boğazına yakın yerinde ise
şekilde görülen büyüklükte
bir göl kalmıştır.
13 – 73 bin yılları arası
dünyamız iklimi çok çok soğuktur; insan yaşamına uygun bölgeler çok sınırlıdır. İnsan
nüfusunun yoğun olabileceği yerler Nil, Dicle-Fırat, İndus, Ganj, Mekong vadileri gibi, suyun
bulunduğu, ekvator bölgesine ve deniz seviyesine yakın bölgeler olmak zorundadır. Bu
seçenekler arasında en ideali - Arkeolojik bulguların gerektirdiği Güneybatı Asya konumlu
tek bölge olan - Dicle-Fırat vadisi ve Basra-Hürmüz-Ovası‘dır, çünkü deniz seviyesinin bile
altındadır ve kuzey rüzgarlarından korunmuştur ve üstelik üzerinde çok sığ ama çok büyük bir
tatlı su gölü (içinde de bir sürü adası) bulunmaktadır (Şekil 10.5 sol) . Buzul devri süresince
en ideal yaşam yeri olan bu vadi (ve diğerleri), buzul sonrası dönemdeki insanlık için tam bir
işkence vadisine dönüşmüştür. Çünkü yüksek dağların (Zağros Dağları) tepelerinde ve
yamaçlarında bulunan buzul örtüleri, iklimin gittikçe ısınması nedeniyle ergimeye
başlamışlar; buzulların ergimesiyle oluşan sulara, buzul örtüsü altındaki donmuş topraktaki
buz kristallerinin de ergimesiyle, akışkan bir çamura dönüşen toprak da eklenir; böylelikle
vadilerde her yıl tekrarlanan büyük çamur ve sel felaketleri oluşmaya başlar. (Solifluksiyon
olayı!).
(Nil vadisi hariç, zira besleme havzası ekvatorda olduğu
için buzul örtüsünden yoksundur ve solifluksiyona dayalı sel
felaketleri oluşmamaktadır. Nil ırmağını diğer ırmaklardan
ayıran bu farkın eski Mısır‘lı bilginlerce bilindiği Eflatun‘un
Timaos ve Kritias adlı eserlerinde vurgulanır!).
Şekil 15.3: Solifluksiyon olayı oluşumu
Şekil 25.7'de, Meteor araştırma gemisinin yaptığı
araştırmalara göre Basra Körfezinin buzul dönemi sonu
tekrar dolması aşamaları gösterilmektedir. Buzulların
kaybolması sonucu, hem dünya iklimi daha sıcak olmaya,
hem de insanların yaşam ortamları gittikçe artmaya başlamıştır; ama bir istisnayla: Buzul
devirlerinin Basra-Hürmüz ovası üzerindeki göldeki adalarda ve deniz seviyesinin tekrar
yükselmesiyle bağımsız adalara dönüşen diğer Basra ovası tümseklerinde! Çünkü buzulların
ergimesiyle oluşan suların denizlere dolmasıyla, deniz seviyesi her yıl yaklaşık 1 cm kadar
yükselmekte, dolayısıyla denizlere komşu olan tüm ovalar ve vadiler yavaş yavaş tekrar deniz
suları ile kaplanmaktadır. Bu adalarda yaşayan insanlar, hem her yıl tekrarlanan sel
felaketleriyle, hem de yaşadıkları ortamın her sene biraz daha deniz suları altında kalmasıyla
boğuşmak zorunda kalmışlardır.

Şekil 15.4: Basra körfezinin buzul devri sonrası dolma
aşamaları (Brentjes 1981’den değiştirilerek)
İnsanların bir araya gelip toplumsal hayat sistemini
oluşturmasına yol açan sınırlayıcı ortam koşulları, işte bu
durumdur! Bunun sonucu insanlar arası karşılıklı etkileşim
kritik değere ulaşmış ve insanlar, toplum hayatı denilen yeni
bir üst sistem oluşturmuşlardır. Ama sistemin sahipliği
konusunda çok büyük bir hata yapmışlardır. Kuvvet
dediğimiz yaptırımcı faktörün varlıkların dışında olduğunu
varsaydıkları, tanrısal güçleri temsil ettiklerine inandıkları
bir ‗tepedekiler‘ anlayışı bırakmışlardır.
Her şey bir ihtiyaçtan doğar ve ihtiyaçlar bilgi
oluşturularak giderilirler. Her darda kalan, sıkışan öğe,
sorunu aşmak için arayışlara girer ve bunun sonucu bilgiler
üretilmeye başlanır. İnsanların insanlaşması, yani vahşi
davranışlı hayat tarzından, uygar ve birbirlerine karşılıklı
saygı duyan bireylere dönüşmesi de bir ihtiyaçtan
doğmuştur. Gittikçe sulara gömülen ve her yıl sürekli sel
felaketlerine maruz kalan bir adada mahsur kalan yabani
insanlar, bu zor durum karşısında çare arayışına girerler.
O zamana kadar herkes birbirlerini rakip veya düşman
olarak görürken ve birbirlerinden bağımsız olarak avcılık ve
yabani meyve toplayıcılığı ile geçinirken, doğanın
karşılarına çıkardığı bu her yıl tekrarlanan sel felaketleri ve
gittikçe yükselen deniz seviyesi karşısında, gidecek başka
yerleri olmadığı için, karşılıklı olarak birbirleriyle
etkileşime girmek zorunda kalmışlardır. İnsanlar (ve çevre
faktörleri) arası etkileşimler doruk noktasına ulaştığında, karşılıklı uzlaşma sağlanacak bir
―order parameter= düzen ölçütü‖ oluşturulmuş ve insanlar bu düzen ölçütüne uyarak
toplumsallaşmayı başlatmışlardır.
Adanın çevresine set şeklinde duvarlar örmek, taşkınlara karşı alınacak tek önlemdir.
Duvar örme ve sürekli olarak bu duvarların yıkılan kesimlerinin onarımı için belli insanların
görevlendirilmesi gerekmiştir. Duvarcıların geçimini sağlayacak besin maddelerini de
başkalarının temin etmesi gerekmiş, bu şekilde insanlar arası karşılıklı bağımlılık sistemi,
yani toplumsallaşma başlatılmıştır!
Bir insanın normal olarak toplayacağı yabani meyve veya avlayacağı canlı sadece kendi
ihtiyacını karşılayacak kadardır; halbuki duvar yapımı ile uğraşan insanların besinlerini
karşılamak da onlara düşünce, çözüm arayışına girmişlerdir.
Tavukları yabanda avlamak yerine, onları ―kümes‖te yetiştirmek; buğday tanelerini
kırda tek tek toplamak yerine, ―tarla‖ gibi bir yer yapıp, buğday haricindeki tüm otları oradan
uzaklaştırıp, daha dar bir alanda daha bol ürün elde edebilme bilgileri oluşturulur. Bu şekilde
―tarla‖, ―kümes‖ gibi yeni yapılar ve bu yapıların nasıl yapılıp, işletileceğine dair yeni bilgiler
oluşur. Avlanacak hayvanları kendilerinin üreteceği hayvancılık, toplayacakları meyveleri
kendilerinin yetiştireceği ziraat usulleri bilgileri geliştirilir. Karşılıklı bağımlılık ve farklı
alanlarda uzmanlaşarak verim ve üretimin artırılması sistemi olan toplumsallaşma, böyle bir
ihtiyaçtan doğmuş ve böyle yeni bilgi sistemlerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilmiştir.
Görüldüğü üzere sinerjetik sistemde sürekli yeni kavramlar, yeni özellikler çıkar.
Eskiden duvarcı diye bir kavram yokken, ortaya ―duvarcı‖ diye bir meslek kavramı çıktı.

Öyleyse, başka meslekler de oluşturulmak zorunda, çünkü, duvarcının ihtiyaçlarının
karşılanması gerek! Eskiden herkesin bağımsız olarak yaşadığını ve her türlü ihtiyacını
kendisinin karşıladığını düşünürsek, şimdi karşılıklı bağımlılık içinde bir hayat sistemi
oluşturulması söz konusudur. Önceden herkes kendi ihtiyacı kadar meyve toplarken, şimdi
duvarcı için de pay ayırmak zorunda, onun için daha fazla meyve toplaması gerekiyor.
Bu sayede, bazı insanlar sel felaketlerine karşı adanın kenarına duvar örmekle meşgul
olurken, bazıları onların yiyeceklerini temin etmek için, daha fazla besin maddesi elde etme
çabası içine girmişlerdir. Böylelikle TOPLUMSALLAŞMANIN İLK ADIMI atılmıştır!
İnsanların yaşam ortamlarında gerçekleşen bu zorlayıcı koşullar nedeniyle, yeni bilgiler
üretilmiştir. Bu yeni bilgiler insanları karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılık içine sokmuştur.
Bağımlılık yaşam standardının yükselmesine ve daha dar bir alanda daha fazla insanın birlikte
yaşayabileceği yeni bir hayat sistemi ortaya çıkışına yol açmıştır. Avcılık ve yabani meyve
toplayıcılığına dayalı bireysel yaşam tarzında, 100 km2lik bir alanda yetişen hayvan ve bitki
ürünleri ancak bir ailenin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Karşılıklı bağımlılığa dayalı
sistemde ise, bu alanda binlerce aile yaşayabilmektedir. Toplumsallaşmanın gizemi bu
özelliğinde yatar. Önceki bölümlerde vurgulanan bağlayıcı kuvvet ve enerji kazancı ilişkisi
toplumsallaşmanın sırrını anlamak için gereklidir.
Daha ekonomik bir yaşam tarzı olan toplumsallaşma, ancak ve ancak insanların bilgi
düzeylerinde gerçekleştirecekleri gelişmelerle sağlanabilmektedir. Çeşitli el sanatları, tarım ve
hayvancılık gibi meslekler, bu konularda özel bilgiler oluşturulmasıyla mümkündür.
Toplumsal hayat, yeni bir anlaşıp-uzlaşma sistemi gerektirmiş ve insanları tekrar büyük
bir sorunla karşı-karşıya getirmiştir. Arkeolojik-paleoantropolojik bulguların gösterdiği üzere,
ilk yazılı anlaşma öğeleri resimlerden oluşur. Zamanla resimler gittikçe basitleşen simgelere
dönüştürülmüş ve yaklaşık 5 bin yıl önceleri ilk çivi yazısı belgeler oluşturularak, toplumsal
hayattaki karşılıklı ilişkilerin düzenlenmesinde devreye sokulmuş ve bu sayede yeni birçok
meslek türü ve yeni yapısal öğeler (çeşitli yasa kitapları, yazılı meslek metinleri, vs.) ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Böyle bir ortamda toplumsallaşmayı başlatan Sümerlerin, tufan sonrası geldikleri
Mezopotamya‘da ―kültürlü efendiler‖ olarak adlandırılmasının nedeni budur.
Özetle:
—Buzul devri süresince dünyanın diğer yerleri soğuk ve kuraklık içindeyken, ―BasraHürmüz Ovası― diye adlandırdığımız bu 10–15-bin-yıl-önceleri-ovası üzerindeki yaşam
koşulları diğer bölgelere göre çok daha iyidir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar bu ılıman
ve verimli ortamın çevredeki soğuk ve kısır yörelerden farklı olduğunun bilincindedirler.
—Buzul devrinin sona ermesiyle, hem sel felaketleri başlar, hem de deniz seviyesi
yükselmeye başlar.
—Deniz seviyesi yükseldikçe insanlar ovadaki yükseltiler, tepeler üzerine çekilirler; ama
bu yükseltilerin deniz içinde bir adaya dönüşeceğinden habersizdirler. Bu adalar üzerindeki
yaşam 3–4 bin yıl kadar sürer. Doğa ve dünya hakkında çok az bilgi sahibi olan bu insanlar
için, üzerinde yaşadıkları ada ―dünya‖ olarak kabul edilir, çünkü binlerce yıldır çevrelerinde
başka bir kara parçası olduğundan habersiz olarak bu ada üzerinde yaşamaktadırlar.
—Buzul devrinin sona ermesi sonucu başlayan ve her yıl sürekli tekrarlanan sel
felaketlerine karşı adalarının çevresine duvarlar örerek yıllık taşkınlardan kendilerini
korumaya başlarlar. Zaman geçtikçe sel felaketleri azalır. Ama deniz seviyesi yükselmesi,
~12–13 bin yıl öncelerinden başlayarak, ~6–7 bin yıl öncelerine kadar sürekli devam eder
(yılda 1cm kadar).
—Yaşadıkları bu dünyanın (adanın) neden suya gömüldüğünü anlayamayan insanlar,
―bir günah işledikleri için dünyalarının tanrı tarafından ceza olarak sulara gömüleceği‖
inancındadırlar.

—Gelecek bahardaki taşkınla birlikte adalarının tamamen suya gömüleceğini fark eden
insanlar sal, kayık vs. gibi vasıtalar yaparak, bilinmeyen bir geleceğe kendilerini terk ederler.
—Dalgalar ve akıntılar tarafından günlerce bu şekilde deniz üzerinde sürüklenen
insanlar, kıyıya çıktıklarında, eski dünyalarından kovularak bu yeni dünyaya geldiklerini
sanırlar; vs..
—Yeni geldikleri bu yer parçasının eski yaşadıkları ortama hiç benzememesi ve
insanların ―cennet dedikleri bir yerden‖ günümüz dünyasına gelmiş olmaları, işte böyle bir
olayın sonucudur.
Sümerlerin, ―denizden iki ırmak ülkesine geldik‖ şeklindeki yazılı belgelerinin
arkasındaki gizem bu noktadan kaynaklanır.
Olaylar bu şekilde yorumlanırlarsa, her şey anlamlı bir duruma gelir. Görüldüğü üzere,
kutsal kitaplardaki cennet ve yaratılış hakkındaki sayfalar, jeolojik ve arkeolojik bulgulara
göre ortaya konulan çağdaş bilimsel görüşlere genelde ters düşmemektedir; sadece,
atalarımızın neleri nasıl yorumlamış oldukları konusunda gerçeklere uygun çağdaş bir
yorumlama gerekmektedir.

Ġnsanlığın Doğal Sistem Hakkında Bilgi OluĢturmaya BaĢlamasının
AĢamaları
Geçmiş bölümlerde aktarılan tüm bu olaylar ve gelişimler yeryuvarı tarihi yıllıklarında
kayıtlıyken ve biz insanlar bu bilgilere ancak son asır içinde ulaşabilmişken; beyinleri henüz
yeni yeni gelişen ve doğa ve dünyamız hakkında ilk fikirleri oluşturmaya başlayan insanların
ne tür aşamalardan geçtiklerini, yine yeryuvarı yıllıklarından takip edelim.
İnsanlar, doğa ve dünya hakkında fikir üretimine, yaklaşık 30 bin yıl önceleri, kadınların
çocuk doğurarak yeni bir canlı dünyaya getirmesini ―yaratıcılık‖ sayıp, hamile kadın
heykelcikleri yaparak başlamışlardır. Yaklaşık 15 bin yıl önceleri, ―hayat‖ sorusunu irdelemiş
olmalılar ki, ölümden sonra insanların tekrar canlanacakları inancıyla, ihtiyaç duyacakları tüm
değerli eşyalarıyla birlikte ölülerini gömmeye başlamışlardır.
Toplumsallaşmayı ilk defa başlatan ve insanlığa ilk yazılı belgeleri miras bırakan
Sümerlere göreyse ( Kramer 1956, 1961, 1963; Çığ 1995, Gılgamış destanı):
-Tanrılar doğa ve dünyanın sahibi ve yaratıcısıdırlar; doğadaki her şeyin bir tanrısı
(sahibi) vardır. Tanrı(lar) insanları kendilerine hizmet etsin diye çamurdan yaratmışlardır.
Tanrılar insanlarla evlenirler ve onlardan doğanlar yarı-tanrı olurlar (binlerce yıl
yaşayabilirler).
-Tüm bilgiler Tanrı(lar) tarafından insanlığa verilmiştir; özel insanlara görünüp, onlar
vasıtasıyla insanlığa gerekli bilgileri ve uymaları gereken kuralları bildirirler. Her topluma
kendi diliyle bir temsilci (peygamber) gönderilir. ―Me‖ adıyla bilinen ilahi mesajlar (kitabı)
vardır ve kim buna sahipse, onun toplumunda işlerin iyi gideceğine inanılır. Doğadaki tüm
değişim-dönüşümler tanrılar tarafından insanlara ceza veya ödül olarak oluşturulurlar.
Dolayısıyla toplumsal yaşamda işlerin yolunda gitmesi, toplumun başına gelenlerin tanrılarla
ilişkilerinin iyi olmalarına bağlanır.
-Buharlaşma denilen bir olaydan habersizdirler ve yağmur denilen olayın, denizlerdeki
suyun buharlaşmasıyla yükselen su buharının atmosferde yoğunlaşıp, tekrar yeryüzüne
düşmesi olduğunu bilmemektedirler. Sümerlere göre yağmur, gök kubbede kapılar-pencereler
açılarak, gök okyanusundaki tatlı suyun yeryüzüne bırakılması olayıdır, dolayısıyla Tanrı,
dünya okyanuslarındaki acı-tuzlu suyla, gökteki tatlı suyu birbirinden ayırmıştır. Bu nedenle
gökyüzünde fanus şeklinde bir kubbe ve onun dışında bir tatlı su okyanusu ve cennet dünyası
tasarlamışlardır. Tanrılar bu gök kubbede kapılar açarak, dünyaya yağmur gönderirler!
-Hücre denilen minicik canlıların var olduklarından da habersizdirler ve bu nedenle de:

i- Toprağa gömülen bir bedenin neden ve nasıl yok olduğunu anlayamayıp, bu
bedenlerin Tanrılar tarafından alındığına inanıyorlar veyahut Tanrılara sundukları kurban
etlerinin uzun süre yenmeden kalması ve en sonunda mikro-organizmalarca ortadan
kaldırılması olayını, ―Tanrıların kokuşmuş yiyecek yedikleri‖ şeklinde yorumluyorlar!
ii- Beden içindeki oluşan hücreler arası metabolik değişim dönüşüm olaylarının
insanlarda oluşturdukları duygu-düşünce vs. gibi etkileri bilmiyorlar ve bu nedenle ―ruh‖
dedikleri, bedene girip-çıkan ve kalpte yerleşik olduğuna inanılan bir kavramla açıklıyorlar.
İşte bu hata, yani canlılığımızın beden içindeki hücrelerimize değil de, beden dışı hayali
bir ―ruh‖ kavramına bağlanması, insanlığın geleceğini karartan en büyük yanlışlık olmuştur.
Hücreler oluşturdukları bedenin hangi faktörlere bağımlı olduğunu, nelerden nasıl
etkileneceğini, vs. çok ayrıntılı şekilde bilmektedirler, çünkü bu bilgiler onların genetik bilgi
depolarında bulunmaktadır. Bu genetik bilgiler arasında ―ruh‖ diye bir etkileyici kuvvet
sistemi bulunmadığından, böyle bir hayali kavramın onlara belletilmesi, onların işletim
sistemini allak-bullak etmiştir.
- Gravite (yer-çekimi) denilen kuvvetten habersiz olduklarından, dünyayı yuvarlak
olarak düşünemiyorlar! Onlar için sadece aşağı ve yukarı olarak iki yön var. İnsanlar ayaklar
aşağı, başlar yukarı olacak şekilde dururlar ve bu nedenle dünya tabak şeklinde düz olmalıdır.
‗Elma gibi bir şey üzerinde düşmeden nasıl durulabilir‘ düşüncesinden hareketle; dünyayı
yuvarlak değil, tabak şeklinde tasarlıyorlar. Bu nedenle dünyayı ve evreni "sandviç-yapılı"
gibi düşünüyorlar: En altta "―yer altı-dünyası = cehennem‖; en üstte, tatlı suyun geldiği ve
(iyi?) tanrıların yaşadığı ―gök-dünyası = cennet‖; Bu ikisi arasında da "insanların geçici bir
süre için yaşadığı Yer". Çok basit bir şekilde özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz: Cennet –
cehennem gibi kavramlar, insanların yaşadıkları dünyayı yuvarlak düşünemeyip, sandviç
dilimleri gibi tasarladıkları, öldükten sonra ya aşağıdaki veya yukarıdaki bir ebedi dünyaya
göç edeceklerini sandıkları bir doğa görüşü ürünüdürler! Günümüzdeki bilgiler ise, değişimdönüşüm içindeki, yani 4 boyutlu, bir evrende yaşadığımızı ortaya koymaktadır.

Hayatın Ve ToplumsallaĢmanın BaĢlangıcı Konusundaki Geleneksel
Bilgiler
Hayatı oluşturucu güç sistemini bedenlerin içindeki sistemlerde (hücrelerde) değil de,
bedenlerin dışındaki harici bir varlıkta aramaları, insanların doğum ve ölüm olayının
nedenini, dolayısıyla hayatın anlamını kavrayamamalarına neden olmuştur.
İnsanlığın geçmişi hakkında en eski yazılı belgeleri Sümerler denilen bir kavmin
bıraktığı çivi yazılı kil tabletler oluşturmaktadır. Bilgiler bir toplumdan diğerine aktarılırken
ufak-tefek değişikliklere uğrarlar. Bu değişiklikler insan kültürünün oluşumunda
izlenebilmektedir. Şöyle ki: Dünyamızda hemen hemen her toplumda ―tufan‖ denilen tarihi
bir olayın izleri bulunmaktadır. Tufan olayı, yukarıdaki paragraflarda açıklanan buzul devri
sonrasının çok doğal olan jeolojik olaylarıdır. Ancak bilgi denilen olgu zamanla geliştiğinden
ve o zamanın insanları doğa ve dünya hakkında henüz yeterli bilgiye sahip olmadığından,
doğa olaylarını yorumlamakta hatalar yapmışlardır.

Sümerlere ait insanlık tarihi bilgileri
Sümerlerin doğa ve dünya görüşü önceki paragraflarda özetlenmişti. Tufan olayı
konusunda Sümerler‘in görüşü ise bıraktıkları çivi-yazılı kil tabletlerde şöyle ifade
edilmektedir (Kramer 1956, 1961, 1963): Tanrılar Meclisinde insanların doğru yoldan
çıktıklarına, namus ve ahlaklarının bozulduğuna bu nedenle de tüm insanlığın yeryüzünden
kaldırılmasına karar verilir. Büyük bir tufan oluşturulacak ve tüm dünya sular altında
bırakılarak insanlık yok edilecektir. Tanrılardan biri (Enki) bu kararı pek beğenmez ve
Ziusudra adlı inançlı ve Tanrılara hizmette kusur işlemeyen iyi bir kralı bu karardan haberdar
eder ve bir gemi yaparak yakınlarını ve her canlıdan bir çifti içine yükleyerek bu büyük

tufandan kurtulmasını öğütler. Ziusudra öğütleneni yapar ve yedi gün süren büyük bir
tufandan sonra gemisinin tekrar karaya oturmasıyla tufandan kurtulur.
Tufan olayı tüm toplumların tarihsel değerlendirmelerinde temel bir dönüm noktası
oluşturur ve her toplumda ―tufandan önce- tufandan sonra‖ ayrımı yapılmaya başlanır. Sümer
tarihi kayıtlarında ―Sümer Kralları Listesi‖ diye bilinen kil tabletlerde tufandan önceki
dönemde 10 adet kutsal soylu kral adı bulunur ve bunların krallıklarının binlerce yıl ömürlü
olduğu yazılıdır. Bu tufan hikâyesi ve krallar listesi, Sümerlerden sonraki Mezopotamya
kökenli kültürlerin hepsine girer ve ufak-tefek değişiklikler yapılarak, çeşitli adlar altında her
toplumun kendisine has bir şekle dönüştürülür. Örneğin Sümerlerden sonraki Asur-Babil
kültüründe, Gılgamış destanı oluşturulur ve Ziusudra adlı kralın yerini Utnapiştim alır. Tufan
öncesine ait 10 adet kutsal soylu kral (veya peygamber) adları ve bunların ömürleri de
toplumdan topluma değiştirilir ama sayı hep 10 olarak kalır.

Mısır Kökenli yazıtlara dayanılarak Eflatun tarafından hazırlan
insanlık tarihi bilgileri
Hayatla ilgili her şeyi anlamayı ve yorumlamayı amaçlayan felsefe dediğimiz bilim
dalının babası kabul edilen Eflatun, zamanının tüm bilgilerini derleyerek, Timaios ve Kritias
adlı iki eserinde, insanlığın tarihçesini de ortaya koymaya çalışmıştır.
Timaios ve Kritias‘da neler
anlatılıyor?
Şekil 15.5: Atlantis hikayesi, M.Ö. 9 bin
yılında gerçekleştiği söylenen ve Mısır
tapınaklarından birinde bulunduğu
belirtilen bir belgeye dayandırılır. Şekilde
Atlantis hikayesinin aktarım aşamaları
gösterilmektedir.
Solon adlı yunan bilgini Mısır ziyareti
sırasında, Mısırlı bir bilginden insanlığın
geçmişi hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve
Kritias‘ın dedesine aktarmış; o da bu
bilgileri torununa aktarmış; Eflatun da bunları ilk defa yazılı hale getirmiştir.
Mısırlı bir ihtiyar rahip Solon‘a insanlığın geçmişi hakkında en eski bilgilerin Mısır‘daki
tapınaklarda muhafaza edildiğini anlatır. Çünkü dünyanın diğer yerlerinde eskiden çok yaygın
olarak oluşmuş olan sel felaketleri, oralardaki tüm insanlığı ve bilgiyi yok ederken, Nil vadisi
boyunca böyle felaketler olmamış, dolayısıyla, bilgiler korunmuştur!
Bu bilgilere göre, Mısır kültürü 8 bin yıl önce bir kadın-tanrı tarafından oluşturulmuştur.
Aynı kadın-tanrı, iklimi çok ılımlı ve toprakları çok verimli başka bir üklede, bin yıl daha
önce (yani o zamana göre 9 bin yıl önce) bu kültürü oluşturmuştur. (Bu başka ülkeyi Solon
(Eflatun) Helen olarak kabul ediyorlar. Ancak Mısır‘daki belgede bu ülkenin adı
belirtilmiyor, sadece Mısırdan önce uygarlığın başlatıldığı bir yer olduğu vurgulanıyor. Sümer
uygarlığının Mısır kültüründen daha önce oluşturulduğu düşünülürse, bu ülkenin Ur-Eridu
gibi Mezopotamya‘da bir yerler olması gerekliliği ortaya çıkar) Bu kadın-tanrının geldiği ülke
Atlantis ülkesidir. Atlantis ülkesi bir boğazla büyük bir okyanusa açılan bir deniz (göl) (Atlas
denizi) içinde bulunan bir (yarım?)-adadır. Bu boğazın iç-tarafında yaşayanlarla dış-tarafında
yaşayanlar arasında 9 bin yıl önce çok büyük bir savaş olur. Boğazın iç-tarafında yaşayanlar,

kendilerine saldıran dış-taraf güçlerini mağlup edeler. Bu arada büyük bir tufan olur ve
Atlantis sulara gömülerek yok olur.
―Vaktiyle tanrılar bütün dünyayı, yer yer, kendi aralarında paylaşmışlardı. …. Bu
adaletli paylaşmada her biri hoşuna giden payı aldıktan sonra, hepsi kendilerine düşen yerlere
yerleştiler. Yerleştikten sonra da, kendi malları, kendi yetiştirmeleri olan bizleri, çobanların
sürülerini besledikleri gibi beslediler.‖
Deniz tanrısı Poseidon‘un payına Atlantis düşer. Poseidon Atlantis‘in yerli halkından
Cleito adlı bir kızla evlenir ve 5 ikiz oğulları olur. Ülkesini bu 10 yarı-tanrı oğulları arasında
bölüştürür ve en yaşlısı Atlas‘ın başkanlığında birlikte yaşamalarını sağlar.
“On kraldan her biri, kendi payına düĢen topraklarda, kendi Ģehrinde halka
hükmediyor, yasaların çoğunu kendisi koyuyor, dilediği kimseyi cezalandırıyor,
dilediğini öldürtüyordu. Ama kralların birbirleri üzerindeki nüfuzu ile aralarındaki
karĢılıklı bağlar Posedion'un emirlerine göre düzenleniyordu. … Posedion tapınağına
diktikleri oreikhalkon'dan sütun üzerine kazılmıĢ yazılara uyarak, böyle
davranıyorlardı.”
…
“ĠĢte o zamanlar bu ülkenin kuvveti, erkesi çok büyüktü, Tanrı bu büyük erkeyi,
anlattıklarına göre, Ģu yüzden bize karĢı çevirmiĢ:
Birçok nesiller boyunca, tanrıca yaradılıĢ yönleri üstün geldikçe, yasalara boyun eğdiler,
kanlarına karıĢan Tanrıca öze bağlı kaldılar. …. Birçok ölümlülerle sık sık birleĢmeleri
yüzünden, kendilerindeki tanrıca öz gitgide azalıp insanlık özü üstün gelmeğe
baĢlayınca, o zaman, içinde yaĢadıkları refahı hazmedemeyerek, soysuzlaĢmaya
baĢladılar; görmesini bilenlere çirkin göründüler, çünkü en değerli Ģeylerin en
güzellerini kaybetmiĢlerdi. … Yasalara göre hükmeden, böyle Ģeyleri çok iyi görebilen
tanrıların Tanrısı Zeus, iĢte o zaman bir vakitler erdemli olan bu soyun bahtsızlığını
fark ederek, onların aklını baĢına getirmek, onları uslandırmak için cezalandırmaya
karar verdi. Bütün tanrıları, evren'in ortasında kurulu ve oradan durmadan değiĢen
her Ģeyi gören en kutsal evinde bir araya topladı; onlara dedi ki:”
Eflatun‘un anlatımları aniden kesilir ve hikâyenin sonu bilinmez; çünkü yaşanılan
toprakların aniden denize gömüldüğü ve Atlantis uygarlığının kayıp olduğu, bu nedenle de
bilgilerin burada kesildiği ima edilir. Görüldüğü üzere, 10 tanrı-soylu kral ve namus-ahlak
bozulmasına bağlanan bir tufan hikâyesi yine karşımıza çıkıyor.
Atlantis‘in diğer önemli özellikleri arasında şunlar yazılı:
1. MÖ. 9000 lerde, Atlas denilen ve gemilerle geçilebilen bir deniz vardır; bu Atlas
denizi, çok büyük bir okyanusa açılan bir boğazın iç tarafında bulunmaktadır. (Bu hikâyedeki
özel isimler iki defa değiştirilmişler ve ilgili halkın diline çevrilmişlerdir; önce Mısırlılar,
sonra da Solon tarafından!)
2. Bu Atlas denizinin boğaza yakın tarafında, Atlantis adında bir ada vardır ki, Asya ve
Afrika‘dan büyüktür. Bu adadan diğer adalara ve gölü çevreleyen karaya geçilebilmektedir.
Şekil 15.6: Eflatun’un anlattıklarına
göre Atlantis krallığının bulunduğu
bölge, kuzeyi yüksek dağlarla çevrili,
bir boğazla büyük bir okyanusa
açılan bir deniz içinde bir (yarım-ada)
ada ve içinden ırmaklar akan ve 540 x

190 km boyutlarında çok verimli bir ovaya sahip bir ülkedir.
3. Gölü çevreleyen kara gerçekten büyüktür ve çok yüksek dağlarla kaplıdır. Bu dağlar
adaları ve göl çevresindeki ovayı kuzey rüzgârlarından korumaktadır. Bu yüksek kara,
(boğazın olduğu yerde) bir dil gibi denize uzanmaktadır ve yanından bir ırmak akmaktadır.
4. Eskiden çok sayıda sel felaketi olmuştur ve bu sellerle öyle toprak kaymaları olmuştur
ki, çevredeki dağların yamaçları çırıl-çıplak kalmışlardır.
5- Bu gölün çevresinde dikdörtgenimsi bir ova bulunmaktadır. Boyutu  540 x 190
km'dir, Tüm bu ova derin ve geniş bir su kanalıyla çevrelenmiştir. Ayrıca tüm ovayı enine ve
boyuna kesen çok sayıda başka su kanalları vardır.
Ülkede (ovada ve adalarda) dünyanın en verimli toprakları bulunmaktadır, öylesine ki
her türlü bitki ve sebze yetişebilmektedir; hem de öylesine bol miktarda ki, fil gibi hayvanlar
bile beslenebilmektedir. İklim öylesine uygundur ki, her türlü baharat ve meyve (nar,
narenciye, hindistan cevizi, vs) yetişmektedir.
6- Bu Atlantis ülkesinde, bir ucu okyanus kenarındaki boğaza, diğer tarafta Mısır ve
Adriyatik‘e kadar etkili olan bir imparatorluk kurulmuştur. Günün birinde (11500 yıl önce) bu
devlet tüm kuvvetlerini toplayarak önce ??? devletine, sonra Mısır‘a saldırır.
Bu arada korkunç sarsıntılar ve sel felaketleri olur ve her şey ve herkes çamurlara
gömülür. Atlantis adası da bu arada gömülerek yok
olur. Her şeyin çamurlara gömülmesi nedeniyle,
eskiden gemilerin geçebildiği bu deniz, bir bataklığa
dönüşür ve geçilmez olur! (Solifluksiyon olayı
sonucu gölün çamurla dolması olayı)
Şekil 15.7: Buzul devirlerinde yüksek dağların
tepeleri ve yamaçları buzullarla kaplıdır ve deniz
seviyesi yaklaşık 130 m daha düşüktür. Bu
durumda, Basra Körfezi kurumuştur ve ucunda
yaklaşık 20 m derinliğinde bir göl bulunmaktadır.
Şekilde buzul devri süresinde Basra Körfezi ve
çevresinin coğrafik tasarımı verilmiştir. Görüldüğü
üzere, Basra körfezi suları çekilmiş ve Hürmüz
Boğazı (Bahreyn) yakınlarında kalan küçük bir göl
artığı kalmıştır. Eflatun‘un anlatımında sözü edilen
deniz bu olmak zorundadır, çünkü ―eskiden gemilerin geçebildiği bu deniz, bir bataklığa
dönüşür ve geçilmez olur‖ ifadesi ancak böyle bir ortam için geçerli olabilir.
Yaklaşık 14 bin yıl önce buzul devrinin sona ermesiyle, deniz suları tekrar yükselmeye
başlar. Hint okyanusu kıyılarında yaşayan insanlar yükselen deniz sularından kurtulmak için
göç edecek yerler aramaya başlamak zorunda kalırlar. Boğazın dış-tarafındakilerle, içtarafındakiler arasında olduğu söylenen savaş, göçe zorlanan bu kavimlerden kaynaklanmış
olmalıdır.

Verilerin Değerlendirilmesi ve Sonuç
Neden Eflatun‘un Atlantis aktarımı bir hayal ürünü olamaz ve mutlaka gerçeklere
dayalıdır?
1-Hikaye, jeologların SOLİFLUKSİYON dedikleri bir olayla başlamaktadır: Eskiden
çok sık sel felaketleri ve toprak kaymaları olduğu ve bunlarla dağ yamaçlarının tamamen çırılçıplak kaldığı, ama bu tür sel felaketlerinin Nil vadisinde hiç olmadığı, vs.. Böyle bir olay
jeolojik verilerle tamamen uyum içindedir ve yaşanılmadan uydurulması mümkün değildir.

2-İlk kentleri 6000 yıl önceleri Basra çevresinde ortaya koyan Sümerler ―denizden iki
ırmak ülkesine‖ geldiklerini belirtmektedirler. Bu durumda, Sümerler Basra Körfezinde
denize gömülen bir yerden kaçıp, Basra yöresine ulaşmış olmak zorundadırlar. (O ada da,
daha önceleri batan adalardan gelenlerin bir ara istasyonu olabilir).
3-Mısır‘daki tapınaklarda ―Deniz toplumlarının istilası‖ başlıklı belgelere rastlanılmıştır.
Denizden gelen bir toplum olduğuna göre, bu insanların atalarının yaşadığı ―batık bir ada‖ da
var olmak, üstelik Mısır‘a çok uzak olmamak zorundadır.
4-Kutsal Kitapların Yaratılış bölümünde, ―Doğuda bir yerdeki Eden Bahçesinden =
Cennet‘ten‖ ve o bahçede akan Dicle, Fırat, Pişon ve Gihon adlı, günümüzde ikisi mevcut
olmayan ırmaktan söz edilmektedir. Allah insanı bu bahçede yaratır, ama onlar orada günah
işledikleri için o bahçeden kovulurlar ve yeni dünyalarına sürgün edilirler! Atlantis
anlatımında da, benzer bir ortam tanıtılmakta ve: ― Asil soylu Efendilerin zamanla ahlakları
bozulduğu için, Tanrılar onları cezalandırmaya karar verirler ve ....‖ şeklinde bitmeyen bir
cümleyle olay sonlandırılmaktadır.
5- Atlantis adasının bulunduğu denizin, önceleri gemilerin dolaşabildiği bir ortam iken,
sel felaketleri sonunda bir bataklığa dönüşmesi ve taşıtların dolaşmasına mani olması olayı
solifluksiyon olayının doğal bir sonucudur ve buzul dönemi sonu Basra-Hürmüz ovası
ucundaki gölde mutlaka gerçekleşmiştir.
6- 560 km uzunluğunda ve 340 km genişliğinde bir ova, Basra-Hürmüz arası düzlüğe
tam uymaktadır.
7-vs.
Daha bunlar gibi birçok gerekçe, Eflatun‘un aktardıklarının kesinlikle gerçeklere dayalı
olduğunu göstermektedir. Ancak Eflatun‘un olayı yazılı hale getirmesinden önceki binlerce
yıllık sözlü aktarımlarda, çok büyük boyutlara ulaşan çarpıtılmaların olaya karışmış olması
kaçınılmazdır. Örneğin: Asya ve Afrika‘dan daha büyük olan bir ada! Vs..

Sözlü aktarımlarda hata oluşmasına bir örnek:
Bir genel müdürden yardımcısına şu şekilde bir sözlü talimat verilir: "Önümüzdeki
Cuma günü takriben saat 17.00 civarında 76 yılda bir kez gerçekleşen bir olay meydana
gelecek ve Halley Kuyruklu Yıldızı'nı bölgemizde görmek mümkün olacaktır. Lütfen
memurları bahçede toplayınız, kendilerine bu ender görülen olayı açıklayacağım. Havanın
yağmurlu olması halinde gözlem yapmak mümkün olmayacağından, memurları kantinde
toplayınız, kendilerine bu konuda bir film gösterilecektir.―
Müdür yardımcısının daire başkanlarına talimatı ise şöyle olmuştur: "Genel Müdürün
emri üzerine: Halley Kuyruklu Yıldızı önümüzdeki Cuma günü saat 17.00 de binamızın
üzerinde gözükecektir. Dışarıda yağmur yağdığı takdirde, personeli kantinde toplayınız ve bu
çok ender olan olay sadece 76 yılda bir olduğu gibi kantinde gösterilecektir.―
Bir-iki ara aktarmadan sonra, en son olarak personele şu talimat verilir: "Cuma günü
saat 17.00de yağmur yağdığı takdirde ender olarak görülen 76 yaşındaki Mr. Halley ve
yıldızları Genel Müdür ile birlikte, binanın dışından kantine doğru gireceklerdir."
Onun için, Platon‘un aktardıklarını bilimsel verilerin süzgecinden geçirerek
değerlendirmek gerekir. Örneğin: 10-12 bin yıl önceleri insanlar henüz çanak-çömlek
yapmasını bilmiyorlardı, bu nedenle de su kaynaklarından uzaklarda yaşamaları olanaksızdı.
Basra-Hürmüz Ovası adını taktığımız o zamanın verimli düzlüğünün su olmayan yerlerinde
yaşayabilmek için, buzul devirleri süresince toprağı kazarak yer altı suyuna ulaşmış olmaları;
buzul devrinin sona ermesiyle başlayan sürekli sel felaketleri karşısında ise, kazdıkları bu su
kaynaklarını birbirleriyle birleştirerek, sel sularının kendilerine en az zarar verecek şekilde
kanalize etmiş olmaları çok büyük bir olasılıktır. Dolayısıyla, tüm ovayı kapsayan devasa su
kanalları sistemi bu şekilde yorumlanabilir. Aynı şekilde, Atlantis adasını çevreleyen iç içe

üç duvar, sel felaketleri ve sürekli yükselen deniz seviyesi karşısında başvurulması zorunlu
olan korunma yöntemleridir. Vs.
Eflatun‘un anlatımında geçen tüm verileri bir haritaya yerleştirmeye çalışırsak, bu
konumların kesişim noktası bize Atlantis‘in konumunu verecektir:
1- Fil sadece Asya ve Afrika‘ya özgü bir hayvandır; öyleyse tüm diğer kıtalar devre dışı
bırakılmak zorundadır.
2- Hindistan cevizi, nar, narenciye vs. sadece tropik kuşakta yetişirler; tüm diğer
bölgeler devre dışı bırakılmalıdır.
3- İçinden büyük bir ırmağın geçtiği, kuzeyinde çok yüksek sıradağların bulunduğu, 560
x 340 km boyutlarında bir ovanın bir ucunda ―geçilebilir bir deniz‖ ve bu denizde adalar
olacak ve buradan bir boğazla büyük bir okyanusa ulaşılacak!
Bunlara uygun tek bir nokta vardır: 10-12 bin yıl öncelerinin dünya coğrafyasındaki
Basra-Hürmüz-Ovası ve uç kısmındaki göldeki bir ada!

Notlar:
Not 1:
Bu bölüm ―GEDİK, İ., 1992: Atlantis: Efsanevi batık kent nerede? Türklerle ilişkisi var
mı? Cumhuriyet Bilim Teknik, sayı 285, s.8-10, İstanbul.‖ başlıklı makaleden türetilmiştir.
O makalede, Türkçe ile Sümerce‘nin aglütüne dil grubuna sahip diller olmaları ve
ortak sözcükler içermeleri nedeniyle aynı kökenli olmaları gerekliliği yanında şu konular
vurgulanmıştı.
i- Türkler Orta Asya‘da zamanla kuruyan bir ―iç denizin‖ kaybolması nedeniyle çeşitli
yönlere doğru göçe mecbur kalan bir kavim olarak bilinmektedir;
ii- Sümerlerle aynı kökenli bir dil konuşması aynı yörede birlikte yaşamayı gerektirir;
iii- Söz konusu ―iç denizin‖ oluşması ve kuruması, buzulların ergimeye başlaması ve
ergimenin sona ermesi dönemine (yani 14 bin yıl ile 3-4 bin yıl önceleri arasına) denk
gelmektedir.
Tüm bu olayları birbirleriyle ilişki içine sokacak bir yorum ise ancak şöyle olasıdır.
―Denizden iki ırmak ülkesine‖ gelmek ve ―kuruyan bir iç-denizin kenarında‖ yaşayan bir
kavim olma olguları nasıl karşılıklı bir uyumla, ortak bir çıkış noktasında buluşturula bilinir?
Bu sorunun çözümü buzul devri sonrasının coğrafik görüntülerinin tasarımıyla
mümkündür.
Son buzul devri 73 ile 14 bin yıl önceleri arasını kapsar. Bu süreç içinde dünya iklimi
çok soğuk olduğundan insanların yoğun olarak yaşadıkları yerler yukarıda açıklanan düşük
konumlu ve ekvatora yakın ırmak vadileri olmak zorundadır. Orta Asya‘da o zamanlar bir iç
deniz de bulunmamaktadır. Orta Asya‘da iç deniz oluşması olayı, buzul devrinin sona
ermesiyle ergimeye başlayan buzulların oluşturdukları bir tatlı su yığışımı olayıdır. Gerek
Himalaya dağları, gerekse Altay dağları tepelerinde bulunan buzulların ergimeleri sonucu
oluşan sular, Tarım Havzası gibi Orta Asya‘nın çukur bölgelerinde toplanarak bir tatlı su gölü
oluşturmaya başlarlar. Bu tatlı su denizi yaklaşık 14 bin yıl önceleri oluşmaya başlar ve
buzulların ergime oranı arttıkça büyür. Bu iç denizin büyümesi yaklaşık 6-7 bin yıl öncelerine
kadar devam eder.
Bundan sonra ise söz konusu iç deniz kurumaya başlar, çünkü dağların tepelerindeki
buzulların ergimesi, dolayısıyla göle su akışı sona ermiştir. Halbuki buharlaşma düzenli bir
şekilde sürmektedir ve bu nedenle, su girdisi azalan iç deniz kurumaya başlar ve göl kuruyupküçüldükçe, çevresinde ona bağımlı olarak yaşayan toplumlar da göçlere başlarlar. Finler,
Estonya‘lılar 5-6 bin yıl önceleri kuzey-batıya, Hunlar 2 bin yıl önceleri batıya, Selçuklular,

Osmanlılar bin-binbeşyüz yıl önceleri güney-batıya, vs. göçerler. Geriye kalanlar da yerel
Orta-Asya Türklerini oluştururlar.
Öyleyse Orta-Asya ―iç-denizi‖ denilen bu eski göl, sadece 13-14 bin ile 5-6 bin yıl
önceleri arasında oluşan ve sonra tekrar yok olan bir oluşumdur. Bu nedenle 14 bin yıldan
daha önceki zamanlarda Orta Asya‘da yoğun bir insanlık barındıracak uygun bir ortam
yoktur, çünkü buzul devrinin soğuk iklim koşullarında buralarda hayat sadece mağaralarda
mümkündür. Mağaralarda ise sınırlı sayıda insan yaşayabilir. Hâlbuki Basra-Hürmüz ovası
diye tanımladığımız devasa düzlük, deniz seviyesinin bile altındadır ve ekvatora yakın
olduğundan buzul devrinin soğuk iklim koşullarında en yoğun insan yaşamına sahne
olabilecek bir konumadır.
Sümerlerin ve bizlerin atalarının bu eski mezopotamya ovasında ortak bir yaşam
sürdürdükleri ve bu nedenle ortak bir dil konuştuklarını kabul edecek olursak, 12-13 bin yıl
önceleri buzulların ergimeye ve deniz seviyesinin tekrar yükselmeye başlaması sonucu bu
ovalarda yaşayan insanların ovalardan çekilmek ve yüksek tepelere veya dağlara doğru
kaçmaktan başka çareleri yoktur. Türk kavimlerinin atalarını kuzeydeki dağlara doğru
göçmeye başlayan bir topluluk olarak düşünürsek, Orta Asya‘da yeni oluşmaya başlayan bir
göl kenarının, arayışta olan bir toplum için çok ideal yeni bir yerleşim yeri olacağını
düşünebiliriz. Bu durumda, Sümerler‘le olan dil akrabalığı da anlamlı bir yoruma kavuşur.
Sümerler de, Basra-Hürmüz ovasındaki adalarının deniz suları ile kaplanması sonucu, adadan
kaçarak kurtulan insanların Dicle-Fırat vadisine çıkan torunlarını oluştururlar.
Not 2: Mo’nun Çocukları
Yukarıda açıklanan buzul devri ve sonrası etkilerinin, sadece Basra-Hürmüz ovasında
değil, dünyanın her yerinde benzer türde yaşam gelişimlerine neden olacağı kesindir.
Nitekim Hindistan ve Güney-Doğu Asya ülkelerindeki eski efsanelerde de, Atlantis
olayına benzer türde toplumsal hayat başlangıcı oluşumlarının yaşandığı anlatılmaktadır.
―Children of Mo‖ olarak bilinen eserde de, gittikçe denize gömülen bir adada insanların
toplumsallaşmayı başlatıcı bilgileri oluşturması ve bu adadan kurtulan insanların (Mo‘nun
çocuklarının) bu toplumsallaşma bilgilerini gittikleri yerlerde yaymaya başladıkları konusu
anlatılmaktadır.

Kutsal Kitaplara göre insanlık tarihi bilgileri
İnsanlığın ―insanlaşmaya‖ başlamasının, yukarıda açıklanan jeolojik-arkeolojik bilgilere
uygun olduğuna dair bilgi ve belgelere, kültürel birikimimizde de rastlamaktayız. Şöyle ki:
Kutsal kitaplar, atalarımızın bilgi ve görgülerinin, dünya görüşlerinin, bizlere aktarıldıkları
kaynaklardır; dolayısıyla, önemli tarihsel belgelerdir. Bu belgeleri, önyargısız ve objektif bir
bakış açısı ile okuyup değerlendirirsek, birçok soruya yanıt bulabiliriz.

Tufan olayı ve Kutsal Kitap verileri:
Tufan olayı Kutsal Kitaplarda da yerini almıştır (Nuh Tufanı) ve tufan öncesi 10 adet
çok uzun ömürlü peygamber olduğu belirtilmektedir. Tufanın oluşum gerekçesi de yine
insanlığın namus ve ahlakının bozulması sonucu, Allah‘ın insanları cezalandırması olarak
bilinir.

Cennet Neresi?
Kutsal kitaplara göre,
— Allah önce ışığı (geceyi gündüzü) yaratır (1. gün);
— sonra gök kubbeyi yaratarak, gökteki tatlı sularla yerdeki tuzlu suları birbirinden
ayırır (2. gün);
— sonra yeryüzünde karaları denizlerden ayırır ve karalardaki bitkileri yaratır (3. gün);

— sonra güneşi, ayı ve diğer ışık kaynaklarını (4. gün);
— sonra denizlerdeki hayvanları ve havalardaki kuşları, (5. Gün);
— ve en son olarak da, dünyadaki tüm bu yaratıklardan yararlanması için insanı yaratır
(6. Gün).
Görüldüğü üzere kutsal kitaplarda anlatılan tüm bu olaylar yeryuvarının ve hayat
sisteminin oluşumunu açıklamaya çalışan görüşlerdir ve hepsinin Dünyamız üzerinde olduğu
belirtilmektedir. Dolayısıyla Âdem‘le Havva‘nın ilk yaratıldığı yer dünyamızda bir yerdir.
Dünyamızdaki bu ilk yaratılış noktası Cennet olarak tanımlandığına göre, o Cennet,
dünyada bir yerde olmak zorundadır. Daha sonra, Âdem‘le Havva bir "günah" işledikleri için,
Cennetten kovulurlar. Peki, Cennet neresiydi? İnsanlar nereyi terk edip, nereden nereye
geldiler?
Bu soruya verilebilecek mantıklı bir yanıt geçmişimizi doğru yorumlamamıza yardımcı
olacaktır.
Bu sorunun yanıtı ise 10 -15 bin yıl öncelerinin coğrafik görüntüsünün
tasarlanabilmesinden geçer:
—Buzul devri süresince dünyanın diğer yerleri soğuk ve kuraklık içindeyken, ―BasraHürmüz Ovası― diye adlandırdığımız bu 10–15-bin-yıl-önceleri-ovası üzerindeki yaşam
koşulları diğer bölgelere göre çok daha iyidir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar bu ılıman
ve verimli ortamın çevredeki soğuk ve kısır yörelerden farklı olduğunun bilicindedirler.
—Buzul devrinin sona ermesiyle, hem sel felaketleri başlar, hem de deniz seviyesi
yükselmeye başlar.
—Deniz seviyesi yükseldikçe insanlar ovadaki yükseltiler, tepeler üzerine çekilirler; ama
bu yükseltilerin deniz içinde bir adaya dönüşeceğinden habersizdirler. Bu adalar üzerindeki
yaşam 3–4 bin yıl kadar sürer. Doğa ve dünya hakkında çok az bilgi sahibi olan bu insanlar
için, üzerinde yaşadıkları ada ―dünya‖ olarak kabul edilir, çünkü binlerce yıldır çevrelerinde
başka bir kara parçası olduğundan habersiz olarak bu ada üzerinde yaşamaktadırlar.
—Buzul devrinin sona ermesi sonucu başlayan ve her yıl sürekli tekrarlanan sel
felaketlerine karşı adalarının çevresine duvarlar örerek yıllık taşkınlardan kendilerini
korumaya başlarlar. Zaman geçtikçe sel felaketleri azalır. Ama deniz seviyesi yükselmesi,
~12–13 bin yıl öncelerinden başlayarak, ~6–7 bin yıl öncelerine kadar sürekli devam eder
(yılda 1cm kadar).
—Yaşadıkları bu dünyanın (adanın) neden suya gömüldüğünü anlayamayan insanlar,
―bir günah işledikleri için dünyalarının tanrı tarafından ceza olarak sulara gömüleceği‖
inancındadırlar.
—Gelecek bahardaki taşkınla birlikte adalarının tamamen suya gömüleceğini fark eden
insanlar sal, kayık vs. gibi vasıtalar yaparak, bilinmeyen bir geleceğe kendilerini terk ederler.
—Dalgalar ve akıntılar tarafından günlerce bu şekilde deniz üzerinde sürüklenen
insanlar, kıyıya çıktıklarında, eski dünyalarından kovularak bu yeni dünyaya geldiklerini
sanırlar; vs..
—Yeni geldikleri bu yer parçasının eski yaşadıkları ortama hiç benzememesi ve
insanların ―cennet dedikleri bir yerden‖ günümüz dünyasına gelmiş olmaları, işte böyle bir
olayın sonucudur.
Sümerlerin, ―denizden iki ırmak ülkesine geldik‖ şeklindeki yazılı belgelerinin
arkasındaki gizem bu noktadan kaynaklanır.
Olaylar bu şekilde yorumlanırlarsa, her şey anlamlı bir duruma gelir. Görüldüğü üzere,
kutsal kitaplardaki cennet ve yaratılış hakkındaki sayfalar, jeolojik ve arkeolojik bulgulara
göre ortaya konulan çağdaş bilimsel görüşlere genelde ters düşmemektedir; sadece
atalarımızın neleri nasıl yorumlamış oldukları konusunda gerçeklere uygun çağdaş bir
yorumlama gerekmektedir.
―Kıyamet günü‖ gibi bir kavram neden insanlık tarihine girmiştir?

Tarihsel bilgiler atalarımızın yaşadıkları ve gördükleri olaylar dizininden oluşurlar. Bu
bilgiler arasında ―kıyamet günü‖ diye bir kavram da mevcut olduğuna göre, hangi yaşanılmış
olaydan kaynaklandığının bilinmesi önem taşır.
Yukarki paragraflarda verilen bilgiler, atalarımızı etkileyen en önemli olayların başında,
tufan olayının bulunduğunu göstermektedir. Tufan olayının jeolojik nedenleri yukarıda
açıklanmıştı. Sümerler taylu su olan yağmur suyunun, acı su olan deniz suyundan ayrı olduğu
ve gökkubbe dedikleri camsı bir fanusla gökyüzü okyanusunda tutulduğu şeklinde bir dünya
görüşüne sahiptiler. Bu gökkubbede kapılar açılmasıyla yağmurun yağdığına inanılırdı. Tufan
olayında yaşadıkları adaların tamamen sular altında kalmasına yetecek kadar büyük bir
yağmur felaketinin olması, gökkubbenin tamamen açılması veya (kırılması) şeklinde kıyamet
olarak yorumlanmıştır. Ve gelecekte insanlığın yine bu tür felaketlere uğrayacağı, kıyamet
günü geleceği, vs. gibi inançlar böyle bir geçmiş deneyimden kaynaklanmaktadır.
Aslında dünyamızda çok daha büyük kıyamet günleri (hatta kıyamet yılları) yaşanmıştır.
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-6-dunyamizdaki-degisim-donusum.html
adresinde bu tür büyük ―kıyamet= yok-oluş‖ olayları kakında gererkli bilgiler verilmiştir.

Toplum hayatında cinsel ilişkiler neden yasaklar kategorisine alınmıştır?
Gerek Sümer belgelerinde, gerekse Eflatun‘un kitaplarında, insanlığın oluşumu ve
dünyaya yayılışı anlatılırken, kutsal soylu olduklarına inanılan yönetici kesimin, adi soylu
olduğuna inanılan halk tabakasının kızlarıyla birleşmeleri sonucu, asil-kutsal özlerinin
kaybolmaya başladığı ve soysuzlaştıkları ve bu nedenle de egemen oldukları toplumlarda
işlerin kötüye gitmeye başladığı vurgulanır. Bu bilgiler dinsel öğretiler içine alınıp, gelenekgöreneklere işlenmiştir. Bu gelenek ve görenekler altında yetişen insanlarda, felaketlerin bu
nedenle geldiği, toplumsal hayatta denge ve düzenin bu nedenle bozulduğu inancı yaygındır.
Atalarımızın ebediyet ve öteki dünya yanılgısı
Sümerlerin doğa ve dünya görüşü günümüz bilgilerinden çok farklıdır. Onlara göre,
dünya sabit ve değişmez olarak oluşturulmuş ve evrenin merkezinde ters dönmüş bir tabak
şeklindedir. Üzerinde ―gök‖ denilen camsı bir kubbe vardır. Bu camsı kubbenin üstünde tatlı
su okyanusu bulunmakta ve kubbede kapılar açıldığında yağmur yağmaktadır. Tabak
şeklindeki düz dünyanın altında ise yer-altı dünyası (cehennem) bulunmaktadır. Tüm bu
oluşumları yapanlalar ise, bu sistemlerin sahibi olan ölümsüz Tanrılardır. Zaman ise tanrıların
ebediliğine dayalı bir sonsuzluktur.
Böylesine ebedi bir sonsuzluk sistemi içinde, insanlar neden kendilerinin ölümlü
olduklarını anlayamamışlar ve ebedi bir hayat sistemi tasarlamışlardır. Bu şekilde ― ahiret =
öteki dünya‖ diye bir kavram oluşturmuşlardır.
(Önemli Not: Sümerler doğa ve dünyayı, gerçekte olduğu gibi, sürekli değişim-dönüşüm
içinde olan dinamik bir sistem olarak yorumlamış olsalardı, ―ahiret=öteki dünya hayatı‖ diye
bir kavram oluşturmayacaklardı!)
Kısacası, Sümerler doğa ve dünyayı, sürekli bir değişim-dönüşüm içinde (yani doğumölüm döngülü) dinamik bir sistem olarak düşünememişlerdir. Bu nedenle de insanları da iki
farklı kökenli olarak tasarlamışlardır. Biri tanrı-soylu, uzun ömürlü asil insanlar, diğeri ise bu
asil soylulara hizmet etmek için çamurdan yaratılmış köle insanlar. (Sümerlerin krallar
listesinin yazıldığı bir tablette yirmi-otuz bin yıl yaşayan krallardan söz edilir. Kutsal
kitaplarda da, ilk on peygamberin dokuz yüz küsur yıla ulaşan ömürleri olduğu yazılıdır.)
Yani sözün kısası, toplumsallaşmayı ilk defa başlatan toplum, toplum hayatının sevk ve
idaresini, asil-soylu olduklarına inanılan kişilere bırakmışlardır. Sıradan insanlar ise bu asil
soylulara hizmet etmek üzere yaratılmış köleler olarak kabul edilmişler ve ticari mal gibi
alınıp-satılmışlardır.

Bu şekilde başlayan toplumsal hayat yönetimi, orta çağa kadar ufak değişikliklerle
sürmüştür. Nitekim bizde de 1-2 asır öncesine kadar padişahlık vardı. Ülke ve topraklar
padişahın mülküydü ve padişah bu mülkünü ağalık- beylik gibi belli unvanlar verdiği kişilere
bir fermanla veriyor ve o ağalar-beyler fermanda belirtilen tüm toprakların ve de üzerindeki
tüm canlı-cansız varlıkların sahibi oluyorlardı. Dolayısıyla, o topraklarda yaşayan insanlar da
o ağanın uşakları-hizmetçileri oluyorlardı. Böyle bir toplumsal hayat sisteminde bürokrasi
çarkı tüm malların sahibi olan kişi (padişah, kral, sultan, vs.) için çalışıyorlar, tüm işlemleri
onun çıkarları doğrultusunda yapıyorlardı. Bu nedenle devletlerin adları da bu sahip-ailelerin
adlarını taşıyordu: Frank-Reich (Frank‘ın egemenlik bölgesi), Osmanlı-İmparatorluğu, vs.
gibi.
Yukarıda açıklandığı üzere, doğadaki bağımlılık yönünün hatalı yorumlanmış olması
nedeniyle toplumsal hayat sisteminin temeli, tepedeki bir kişi veya zümreye bağımlılık içinde
oluşturulacak şekilde atılmış olunur ve günümüze kadar hep bu şekliyle devam eder.
Tepedekilerin biri gelir, diğeri gider; tepedekilerin görüşlerindeki değişikliklere göre, çeşitli
toplumsal hayat modelleri ortaya atılır: çeşitli teokratik hayat görüşleri, çeşitli …izmler
birbirini takip eder ve günümüze gelinir.
Hepsinin ortak noktası, doğa ve dünyanın harici bir sahibi olduğu yönündedir. Bu
sahiplik, yaratılış görüşünde ―Allah‖, evrimci görüşte ise doğa olarak kabul edilmiştir
Doğa ve dünyanın sahibi olarak harici bir varlık (harici bir güç sistemi) ve zaman da bu
harici varlığın ömrüne endeksli bir sonsuzluk kabul edilince, bireysel hayatların neden doğum
ve ölüm üzerine oturtulduğu çözülemez bir sorun olmuştur. Bu nedenle insanlık hayata bir
anlam veremez duruma düşmüş ve başka dünyalarda ebedi yaşam senaryoları üretmeye
başlamıştır.
Gerçek doğada varlıkların sahipleri ve oluşturucuları, onların bileşenleri iken, insanlığın
geleneksel düşünce sisteminde bu sahiplik ve yönlendiricilik, varlıkların dışında-üstünde
olduğu sanılan hayali bir şeye atfedilmiştir.
Böyle olunca, içlerimizdeki ve çevremizdeki hücrelere ve diğer küçük öğelere karşı
duyarlı davranmak yerine, (hayali) harici bir seçici veya yaratıcı güç sistemi öğretilerine göre
davranmaktadırlar. Bunun sonucu, doğadaki varlıklar arası ilişkilerde eskiden beri süregelen
doğal denge bozulmakta ve bu bozukluklar iklimsel bozulmalardan tutun, toplum sağlığının
ve kişisel sağlığımızın bozulmasına kadar tüm alanlarda kendini göstermektedir.
Bu durumun toplum hayatımızdaki negatif etkileri önceki bölümlerde özetlenmişti.
Bireysel sağlığımızdaki negatif etkileri ise şunlardır:
Hücrelerin genetik bilgi depolarında, değişim-dönüşüm içindeki bir doğada
yaşadıklarının ve doğada her an her şey olabileceğinin kayıtları vardır ve bu nedenle tüm
canlılar nelere bağlı olarak, ne zaman neler yapmaları gerektiği konusunda sürekli veri
toplarlar. Hücreler bedenleri bu verilere göre tasarlayıp-oluşturuyorlar. Duyu organları bunun
için oluşturuluyor.
Bir bedeni oluşturan hücreler, bedenin sahibinin kendileri olduğunu bilirler. Bunun kesin
delilleri şunlardır:
i- yaralandığımızda hücreler kendi eserleri olan bedenleri hemen tamire koyulurlar;
ii- Ortam değiştirdiğimizde, ortamdaki değişimleri algılayıp, sahibi oldukları bedende
gerekli değişiklikleri yaparlar, örneğin deniz kenarından kalkıp yüksek bir dağın tepesine
çıktığımızda, hemen bedendeki alyuvar sayısını artırıp, bedende yeterli oksijen bulunmasını
sağlarlar;
iii- Bedende bir yer hasar görmeye başladığında, hücreler bedeni ―acı‖ duygusu ile
uyarırlar ve acı duyulan noktada sorun olduğunu bildirirler. Acı duygusu gelişmeyen bedenler
de olabilmektedir ve yaralanmalar olduğunda, bedenin acı duygusu olmadığından, kan
kaybından beden ölmek zorunda kalmaktadır.

iv- Bu olgulara ek olarak şu durum hücrelerimizin, oluşturdukları bedenlere ne denli
sahip çıktıklarının bir başka delilidir: Tabana bağımlılık olgusu, yani bedenlerimizin
sahipliğinin hücrelerimize ait olduğu gerçeği, kişisel sağlığımızın düzenlenmesinde bizlere
çok önemli ip-uçları verir. Şöyle ki: Hücreler bedenlerimizi, yaşanılan doğa ortamına uyum
sağlamak üzere oluştururlar. Bizlerin hayat görüşleri bu açıdan çok önemlidir. Bizler
yaşadığımız toplumda ve çevrede işlerin iyiye doğru gideceği, doğa ve dünyamızın iyi ve
güzel olduğu şeklinde düşünüp, öyle davranırsak, hücreler oluşturdukları bedenlerin
amaçlarına uygun olduğu yönünde davranırlar ve bu bedenleri bu durumda tutmak için
çabalarına devam ederler. Sonuç şu olur: Hücreler bedenlerin hep sağlıklı şekilde çalışmasına
devam ederler, sağlıklı ve mutlu bir beden oluşumu ortaya çıkar. Tersi durumda, dünyanın
çekilmez bir yer olduğu, toplumun hayatının berbat olduğu, yaşanılan ortamın çok kötü
(sıcak, nemli, bunaltıcı, vs.) olduğu şeklinde bir hayat görüşü (yaşam felsefesi) ile yaşıyorsak,
hücreler oluşturdukları bedenin başarısız bir deneme olduğu ve o ortama uygun olmadığı
şeklinde bir değerlendirme yaparlar. Sonuç şu olur: bedenin sağlıklı şekilde işletilmesinde pek
istekli ve aktif davranmazlar, her şeye boş-vermeye başlarlar, beden sık sık hastalanır vs.
Hücre-beden ilişkilerinin bu şekilde gerçekleştiği tıbbi araştırmalarla da saptanmıştır.
Sheldon ve diğ. 2003‘nin gösterdikleri üzere, pozitif insanların soğuk algınlığı ve benzeri
hastalıklara yol açan virüslere karşı daha dayanıklı oldukları, hastalık kapma olasılığının
düşük olduğu, hastalığı kapanlarda da semptomların daha az şiddetli olduğu saptanmıştır.
Bu nedenle, doğa ve dünyamızın sahipleri, onların bileşenleridir. Harici bir sahiplik söz
konusu değildir.
Hedef gösterme ve yorumlama burada çok önem taşıyor. Bu hedef gösterme ve
yorumlama işlemlerinde yaptığımız en önemli hataların başında ise şunlar geliyor:
Bedenimizin canlılığını, ―ruh‖ dediğimiz, ama ne olduğunu bilmediğimiz, bedene giripçıktığını varsaydığımız hayali bir şeye bağlıyoruz ve hücrelerimize aktarıyoruz. Hücreler
değişim-dönüşümlü bir doğa ve dünya içinde oluşup geliştiklerinden, doğada her türlü olayın
mümkün olabileceği varsayımı ile olayı değerlendiriyorlar. Ve çoğu hastalıklarımızın temeli
bu şekilde atılmış olunuyor. Çünkü hücreler bunu şöyle değerlendiriyorlar: Dışarıda bir başka
varlık oluşmuş ve benim oluşturduğum bedenin içine girip çıkarak, sağlığını etkileyebiliyor!
Aman yandık! (Bu nedenle, ölüm korkusu, hastalanma korkusu, başarısızlık korkusu, vs. gibi
hayatımızı cehenneme çeviren yıkıcı etkenler devreye girmiş olurlar.)
Bedenlerimizin tasarımcısı ve bakımcısı hücrelerimizken, bizler beden sağlığımızla ilgili
düşünceler üzerinde durmaya başlarız, yani yanlış hedefe kilitleniriz. Acaba başım ağrıyacak
mı? Tansiyonum yükselecek mi? Kanser olacak mıyım?
Hâlbuki bu konular bizi ilgilendirmez, çünkü bunlar doğrudan doğruya hücrelerimizin
kendi aralarındaki iç sorunlarıdır.
Görüldüğü üzere, hem toplumsal sorunlarımız, hem bedensel sorunlarımız, doğa ve
dünyanın yanlış anlaşılıp, yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadırlar.
İnsanların bilgi düzeyi zaman içinde gelişmektedir. Dolayısıyla, insanların ―ilk
yaratıldıkları ve kovulduktan sonra geldikleri yerlerin dünyada olmak zorunda‖ olduğu
olgusu, bu çerçevede ele alınmalıdır. 4 – 5 bin yıl öncelerinin insanları, dünyamızın ne kadar
büyük veya küçük olduğunu bilmiyorlardı. Tüm hayvan, bitki ve insanların "hücre" denilen
ve gözle görülemeyen minicik canlılardan oluştuklarını da bilmiyorlardı! Dünyamızın
yuvarlak ve güneş etrafında dönen küçük bir gezegen olduğundan da habersizdiler.
Dünyamızın sürekli bir değişim-dönüşüm içinde olduğunu da bilmiyorlardı; karasal alanların
jeolojik olaylar sonucu, deniz suları altına girebileceğini veya zamanla deniz sularının
çekilerek, eskiden deniz altındaki bölgelerin kara haline dönüşebileceği gibi jeolojik
bilgilerden de yoksundular! Binlerce yıl küçük bir adada yaşayan bu tür insanların
―dünyaları‖, üzerlerinde yaşadıkları bu adadır! (Eski zaman insanlarının böyle düşündüklerine
ait yaşanmış bir örnek vardır: Kolomb Amerika‟ya seyahatlerinden birinde, Karayib

Denizindeki bir adaya uğrar ve tercüman vasıtasıyla yerli halktan yaşadıkları adanın adının
ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Aldığı cevap çok ilginçtir: Dünya!!! Çünkü binlerce yıldır o
adada yaşayan insanlar için, “dünya” yaşadıkları o adadır, onlar başka yaşam
ortamlarından habersizdirler!) Binlerce yıl tekrarlanan sel felaketleriyle boğuşan bu bilgisiz
insanların, yaşadıkları adanın nihayet sulara gömülmesi karşısında, tanrının kendilerini
cezalandırdığı sonucuna ulaşmaları ve batan adalarını ―kovuldukları bir cennet (Eden, Adn)
bahçesi‖ kabul etmeleri anlaşılır bir durumdur. Sallarla veya başka araçlarla deniz sularından
kurtularak (ve başka insanlarla mücadele içinde yaşamak zorunda oldukları) bir yeni ortamı
başka bir dünya olarak görmeleri de yine normal bir gelişimdir.

DOM (16)- TOPLUMSALLAŞMANIN TARİHÇESİ
http://tanriyianlamak.blogspot.com.tr/2013/12/toplumsallasmanntarihcesi-ve-canllgn.html
1-GIRIġ
İnsanlığın kültürel gelişim tarihi kulluk veya kölelik tarihinden ibarettir.
Çünkü tarih boyunca, ya tepedeki birine hizmet için yaratıldığına inandırılmış,
ya da bir istilacı toplum liderinin kölesi olmuştur. Yani insanlık hep statik
sistemli bir doğada yaşadıkları, normal insanlardan faklı asil-soylu krallara
hizmet için var oldukları ve onların emirlerine uyarak yaşamak zorunda
oldukları inancıyla eğitile gelmişlerdir.
İnsanlara hiçbir zaman, dinamik sistemli bir doğada yaşadıkları ve
dinamik sistemde her varlığın özgür olarak kendi kaderini tayin etme
yetkisine sahip olduğu bilgisi verilmemiştir.
Şimdi gerçek tarihi verilere dayanarak geçmişimizin aynen yukarıda
özetlendiği
şekilde
geliştiğini
örnekleriyle
açıklayalım. İnsan
olarak
tanımladığımız Homo sapiens türü yaklaşık 200 bin yıl önceleri dünya
sahnesinde yerini alır. Homo sapeins sapiens (H.s.s.) diye iki farklı alt türü
vardır. H.s.n. türü soğuk iklim koşullarına uyum sağlamış ve Avrupa
ve Asya‟nın kuzey bölgelerinde yaşamıştır. Yaklaşık 30 bin yıl önceleri dünya
sahnesinden silinirler ve yerlerini H.s.s.e bırakırlar.

.
Şekil 1: Buzul devrinde Anadolu ve Basra-çevresinin coğrafik durumu.
Homo sapiens neanderthalensis (H.s.n.)

Dünyamız o zamanlar, yani H.s.s.in dünyada tek insan türü olarak
kaldığı 20-30 bin yıl önceleri, buzul devri denilen çok soğuk bir dönemde
bulunmaktadır. Bu son buzul devri 14 bin yıl öncelerine kadar sürer. Bu soğuk
buzul devrinde dünya coğrafyası oldukça farklıdır. Denizlerdeki su seviyesi
yaklaşık 130m düşmüş, bu nedenle karasal alanlar artmıştır. Bu konuda daha
ayrıntılı bilgiler DOM-15 adresinde verilmişti.
Buzullar denizlerdeki suyun buharlaşıp, kar ve buz olarak karalarda
depolanması sonucu oluştuğundan, denizlerdeki su seviyesi, karalardaki buzul
miktarına denk gelecek derecede düşüktür; bu da yaklaşık 130 m-lik bir deniz
seviyesi alçalması demektir! Son buzul devri süresince Basra Körfezinde sular
çekilmiş ve üzerinde bir sürü tümsekler bulunan büyük bir ova haline
dönüşmüştür. Hürmüz boğazına yakın yerinde ise şekilde görülen büyüklükte
bir göl kalmıştır.
Buzul devirlerinde dünyamız iklimi çok soğuktur; insan yaşamına uygun
bölgeler çok sınırlıdır. (Kuzeye doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden
yükseklere çıkıldıkça, iklim çok soğuk olduğundan, ancak mağara gibi özel
yerlerde yaşam mümkündür, çünkü henüz insanlık ev yapma gibi bir kültür
geliştirmemiştir.)
Anadolu‟dan daha kuzeylerde her yerde kış koşulları egemen
olduğundan, Anadolu‟dan daha güneylerde ise beş-altı yüz metreden daha
yükseklerde sürekli kış mevsimi koşulları bulunduğundan, insanlar ancak
deniz seviyesine yakın yerlerde yaşayabilmektedirler. Bu nedenle insan
nüfusunun
yoğun
olabileceği
yerler
Nil,
DicleFırat, İndus, Ganj, Mekong vadileri gibi, suyun bulunduğu, ekvator bölgesine
ve deniz seviyesine yakın bölgeler olmak zorundadır. Bu seçenekler arasında
en ideali - Arkeolojik bulguların gerektirdiği Güneybatı Asya konumlu tek
bölge olan - Dicle-Fırat vadisi ve Basra-Hürmüz-Ovası‟dır, çünkü deniz
seviyesinin bile altındadır ve kuzey rüzgarlarından korunmuştur ve üstelik
üzerinde çok sığ ama çok büyük bir tatlı su gölü (içinde de bir sürü adası)
bulunmaktadır.
Buzul devri süresince en ideal yaşam yeri olan bu vadi (ve diğerleri),
buzul sonrası dönemdeki insanlık için tam bir işkence ortamına dönüşmüştür.
Çünkü yüksek dağların (Zağros Dağları) tepelerinde ve yamaçlarında bulunan
buzul örtüleri, iklimin gittikçe ısınması nedeniyle ergimeye başlamışlar;
buzulların ergimesiyle oluşan sulara, buzul örtüsü altındaki donmuş topraktaki
buz kristallerinin de ergimesiyle, akışkan bir çamura dönüşen toprak da
eklenir; böylelikle vadilerde her yıl tekrarlanan büyük çamur ve sel felaketleri
oluşmaya başlar.
Buzulların kaybolması sonucu, hem dünya iklimi daha sıcak olmaya, hem
de insanların yaşam ortamları gittikçe artmaya başlamıştır; ama bir
istisnayla: Buzul devirlerinin Basra-Hürmüz ovası üzerindeki göldeki adalarda
ve deniz seviyesinin tekrar yükselmesiyle bağımsız adalara dönüşen diğer
Basra ovası tümseklerinde! Çünkü:
1- Buzulların ergimesi 1-2 yıl değil, yaklaşık 6 bin yıl sürer;
2- Her yıl bahar aylarında buzul ergimelerinin maksimuma ulaşması
sonucu sel felaketleri tekrarlanır;
3- Ergiyen buzul sularının deniz seviyesini yükseltmesiyle adalar, her yıl
yaklaşık 1 cm kadar suya gömülmektedir;
4- Ve bu arada da dünya ikliminin tekrar ılımanlaşmasıyla yaşam
koşulları iyileşmeye ve insan nüfusu gittikçe artmaya başlar;

O zamana kadar sadece avcılık ve toplayıcılıkla yaşadıklarından, genelde
herkes birbirlerini rakip (veya düşman) olarak görürken, karşılarına çıkan bu
zorluklar karşısında, gidecek başka yerleri olmadığı için, karşılıklı olarak
birbirleriyle etkileşime girmek zorunda kalmışlardır.

2-AVCI-TOPLAYICI GÖÇEBE HAYATINDAN, TARIMHAYVANCILIKLA UĞRAġAN YERLEġIK HAYAT DÜZENINE
GEÇIġ:
Üzerinde hapis kaldıkları adaların her yıl mevsimlik buzul ergimeleri
sonucu oluşan su taşkınlarına uğramaları, onları bu felakete karşı bir önlem
almaya zorlamıştır. Alınabilinecek tek önlem adanın çevresine duvar örmektir.
Bu ise, insanlar arasında bir ortaklık oluşturulması ile olasıdır, çünkü duvar
yapacak insanların yiyecek-içeceğinin sağlanması, başkalarına düşmektedir.
Bu da ortaklık fikrinin doğmasına (yani toplumsallaşmaya) yol açar.
Bir insanın normal olarak toplayacağı yabani meyve veya avlayacağı canlı
sadece kendi ihtiyacını karşılayacak kadardır; hâlbuki duvar yapımı ile
uğraşan insanların besinlerini karşılamak da onlara düşünce, çözüm arayışı
zorunlu olmuştur.

Şekil 2: Dünyadaki toplumsallaşma (modernleşme)nin ilk başladığı ve
zamanla ulaştığı yerler. (http://en.wikipedia.org/wiki/Civilisation)den
Tavukları yabanda avlamak yerine, onları “kümes”te yetiştirmek; buğday
tanelerini kırda tek tek toplamak yerine, “tarla” gibi bir yer yapıp, buğday
haricindeki tüm otları oradan uzaklaştırıp, daha dar bir alanda daha bol ürün
elde edebilme bilgileri oluşturulur. Bu şekilde “tarla”, “kümes” gibi yeni
yapılar ve bu yapıların nasıl yapılıp, işletileceğine dair yeni bilgiler oluşur.
Avlanacak hayvanları kendilerinin üreteceği hayvancılık, toplayacakları
meyveleri kendilerinin yetiştireceği ziraat bilgileri geliştirilir.

Şekil 3: Dünyada ilk toplu yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalar.
Arkeolojik kazı sonuçlarına göre “Civilisation=Modernleşme” “Bereketli
Hilal = Fertile Crescent” olarakadlandırılan bölgede başlamış (11 bin yıl
önce), 9 bin yıl önceleri Çin‟e, 9 bin-6 bin yılları arası Yeni Gine‟ye, 5 bin-4
bin yıl önceleri eksika ve Güney Amerika‟ya, 5 bin- 4 bin yıl önceleri Güney
Afrika‟ya,
4
bin3
bin
yıl
önceleri
Kuzey
Amerika‟ya
ulaşabilmiştir. http://en.wikipedia.org/wiki/Civilisation

2.1--“Bereketli Hilal”in “Bereketi” nerden geliyor?
Dicle-Fırat havzasının bereketli olması, doğaldır, çünkü geçtikleri ovaları
sulayıp, her tür bitki ve hayvan gelişmesine olanak sağlarlar. Bitki ve
hayvanın bol olduğu yer, insanlar için çok “bereketli” olur. Benzer durum
Akdeniz kıyısı boyunca uzanan Asi Nehri Lut-gölü havzası için de kısmen
geçerlidir. Ama Anadolu‟nun bereketli olmasının ekstra bir nedeni
vardır: Obsidiyen gibi bıçak-balta-kazma yapımında kullanılan bir maddeye
ev-sahipliği yapması!.
Yoğun tarımın yapılabilmesi, toprağın kazma ve kürek gibi aletlerle
işlenmesini gerektirir. Henüz taş devrinde yaşayan insanlar için “kazma” gibi
bir aletin yapılması obsidiyen (çakmak taşı) denilen sert ve keskin taşlarla
mümkündür. Basra-ovası düzlüklerinde obsidiyen bulmak olanaksızdır. Bu
nedenle çevre yörelerden sağlanması gerekmiş, bu ise hem tarım bilgisinin
çevreye yayılmasını hem de bölgeler arası ticaret sisteminin başlatılmasına
yol açmıştır.
Obsidiyen volkanik bir kayaçtır ve özellikle Kapadokya yöresinde bolca
bulunmaktadır. Aşıklı-Höyük yerleşiminde obsidiyen işletmeciliği yapıldığı ve
buobsidiyenlerin Suriye- Irak gibi yörelerdeki eski yerleşim noktalarında
kullanıldıkları arkeolojik bulgulardan anlaşılmaktadır.
Bu saptamalardan gidilerek, dünyadaki ilk yerleşimlerin neden “bereketli
hilal” olarak tanımlanan bölgede başlamış ve gelişmiş olduğu kolayca anlaşılır
olur.

11 bin yıl önce bereketli hilalde başlayan bu toplumsal yaşam sistemi,
dünya ikliminin gittikçe ılımanlaşması, deniz seviyesinin gittikçe yükselmesi
ve günümüz düzeyine ulaşması nedeniyle, dünyanın her tarafına doğru
yayılmaya başlar. 6-7 bin yıl öncelerine gelindiğinde, tüm Anadoluya yayılmış
olur.

Şekil 4: 7bin yıl
önceleri Anadolu ve yakın-doğu yöresi coğrafyası ve Orta-Asya-gölü=Tarımİç-denizi.
6-7 bin yıl önceleri coğrafik olarak da dünyamızın görünüşünün değiştiği
ve buzul-devri görünüşünden günümüz görünüşüne ulaştığı zamana denk
gelir. Basra-ovası tekrar denizle kaplanmış, İstanbul boğazı açılarak,
Karadeniz ile Marmara birbirlerine bağlanmıştır. (İstanbul boğazı 7500 yıl
önce açılmıştır, dolayısıyla daha önceleri Karadeniz kapalı bir iç denizdir.)
Coğrafik görüntüde diğer önemli bir değişim Orta-Asya‟daki Tarım
Havzasında görülür. Tarım havzası, günümüzde çukur bir çanaktır ve üzerinde
Taklamakan Çölü bulunur. Ancak bu bölge 6-7 bin yıl önceleri tamamen
sularla kaplanmış bir iç-deniz (doğrusu tatlı su gölü) şeklindedir. Çünki, 12-13
bin yıl önceleri ergimeye başlayan ve 6-7 bin yıl önceleri de ergimeleri son
bulan dağ-buzullarından gelen sular için bir depolanma havzası olmuştur. Bu
tatlı su havzası kenarına yerleşen halk ise, Sümerler‟le aynı aglütine-dil türü
kullanan Türki halklar olmuştur. Ergenekon destanı‟nda adı geçen iç-deniz bu
Tarım-iç-denizidir. (Buzul ergimeleri 6-7 bin yıl önceleri sona erince, bu gölün
su seviyesi yavaş yavaş azalmaya başlar ve buharlaşma daha çok, beslenme
daha az olduğu için 2-3 bin yıl önceleri tamamen kurur. Bu nedenle de
Hun‟lar, ve diğer Türki dilli toplumlar çeşitli yönlerde göçe maruz kalırlar.)
Siyasi olarak da önemli bir gelişme olur: Basra-gölündeki denize
gömülen adalarından (Dilmun) kurtulan Sümerler adlı gelişmiş bir toplum, ikiırmak ülkesine çıkarlar ve Eridu, Ur, Uruk gibi ilk kent devletlerini
oluştururlar.

2.2-Neden Eskiye DönüĢ Yok?
Şimdi burada şu soruyu sormak gerekir: Sümerler sıkışıp-kaldıkları adada
avcı-toplayıcı-yaşam tarzından, tarım-ve hayvancılıkla uğraşan yaşam tarzına
geçmek zorunda kaldı diyelim. Adadan kurtulup Mezopotamya‟ya

geldiklerinde, neden tekrar avcı-toplayıcı yaşam tarzına dönmediler de, tarımhayvancılıkla uğraşmaya devam ettiler? Neden eski yaşam tarzına dönüş
olmuyor?
Bu soru, doğadaki dinamik sistemli oluşum-ve gelişimin anlaşılmasına
yarayan en önemli konudur. Doğada geçmişe- geriye dönük oluşumların
olmamasının nedeni, bilgi faktörüdür. Bilgi varlıkların kimyasal bileşimlerinde
ve fiziksel dokularında değişiklikler yapılarak kayıt edilirler. İnsanların
öğrendikleri bilgiler de insanların beyinlerindeki sinapslarda yapısal ve
dokusal bileşim-değişimleri olarak kayıt edilir. Bileşimlerin değişmesi
doğadaki “ether” dediğimiz enerji-alanlarının da değişmesine neden olur,
çünkü enerji-alanları kimyasal bileşimlere göre düzenlenirler. “Ether”deki
değişiklik, kuvvet dediğimiz varlıkları etkileyip-yönlendiren temel faktördür.
Yani rüzgar, şimşek, fırtına, dalga, vs. dediğimiz çeşitli “kuvvet” görüntüleri,
doğadaki “ether” dediğimiz enerji-alanı değişimlerinden kaynaklanırlar.
Bu
nedenle http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadakiolusum-mekanizmasnn-dom-genel.html adresinde tanımlanan enerji-maddebilgi-zaman ilişkisi ortaya çıkar, ve zamanda geri dönüş olmaz.
İşte atalarımızın doğayı yorumlarken yaptıkları temel yanlışlık bu
noktadadır. Onlar “bilgi”nin değişip-dönüşmeyen sabit bir kaynakta
bulunduğunu varsaymışlar ve ona da “tanrı” demişlerdir. İnsansı özellikli
olduğu varsayılan tanrı(lar), aracıları (elçileri, temsilcileri, vb.) kanalıyla
insanları yönlendirirler. etkilerler. Halbu ki bilgi, bedenlerdeki atom-ve
moleküllerde gerçekleşen değişim-dönüşümlerle gerçekleşir ve varlıkların
içsel bileşenlerinde bulunur, o içsel bileşenleri vasıtasıyla insanları yönlendirir.

3-ĠLK DEVLETLERIN ORTAYA ÇIKIġI VE DEVLETLERIN
“EFENDILERCE” SAHIPLENILMESI
3.1-Sümerlerin kurdukları ilk kent devletleri
Toplumsallaşmayı ilk başlatan Sümerler doğayı canlı (dinamik sistemli)
algılayıp, doğadaki olaylarım ve etkileşimlerin kuantlar vasıtasıyla
gerçekleştiğini fark edememişlerdir. Tersine, doğayı cansız (statik sistemli)
varsaymışlar ve canlılığın (ruhun) varlıkların haricindeki bir güç-sistemi
(tanrılar) tarafınfan varlıkların içine üflendiğini varsaymışlardır. Yani doğa ve
dünya cansızdır, canlı olanlar ise tanrısal güçlerdir. Dolayısıyla doğa ve
dünyanın harici bir sahibi vardır ve onlar da tanrılardır. Tanrılar insanları
kendilerine hizmet etmek için çamurdan yoğurarak yapmışlardır.
Sümerler tanrıları ilahi, süper-insanlar şeklinde tasarlamışlardır.

Şekil 5: Sümerlerde süper-insan şeklinde tasarlanan bazı tanrı figürleri.

Süper-insanlar şeklinde tasarlanan bu ilahi güç-temsilcilerinin olağanüstülüğü
hem
bir
boğa,
hem
bir
aslan,
hem
bir
kartal
bedeni kombinasyonuyla vurgulanmaktadır.

Şekil 6: Louvre, British Museum, Bağdat Milli Müzesi gibi bir çok yerde
örnekleri sergilenen olağan-üstü-güçlere sahip bir Tanrısal figür ve Tevrat‟ın
Hezekiel bölümünde bu figürü tanımlayan bir anlatım.
Yukarıda sunulan slayt atalarımızın tanrı anlayışının günümüzkilerden ne
kadar faklı olduğunun bir göstergesidir. Slaytta Sümerler - Asurlar
zamanlarında heykelleri ve kabartmaları yapılan bu tür insan-üstü yaratık
tasarımları, kutsal kitap belgelerinde de yerini almıştır. Tevrat‟ın Ezekiel
bölümünde Ezekiel peygamberin Allah‟ı nasıl algıladığını anlatan bölüm slaytta
sunulmuştur. Burada anlatılanlar, 3-4 bin yıl önceki insanların tanrı
figürleriyle birebir çakışmaktadır.
Tanrı hizmet edilecek efendidir, insan ise o efendinin kuludur.
Her kentin bir koruyucu ilahi-yöneticisi (sahibi-efendisi) vardır. Ancak, bu
yerel tanrıların da üzerinde hüküm sahibi daha üst-düzey tanrılar vardır.

Şekil 7: Sümerlerin kurdukları ilk kent-devletleri.
Kentlerin merkezinde kentin koruyucusu adına bir tapınak (ziggurat)
yapılır. Örn. Eridu‘nun tanrısı Enki; Ur‟un tanrısı Nanna (moon); Uruk‟un
tanrısı Inana; Nippur‟untanrısı Enlil‘dir.

Şekil 8: Doğa ve dünyanın harici bir sahibi olmasına benzer şekilde,
devlet denilen toplumsal sistemin de bir sahibi vardır. O sahip (efendi)
surlarla çevrili özel binalarda otururlar. Efendiye hizmet edenler ise, efendinin
mülkü olan dışarıdaki arazide tarım, hayvancılık, vs. yaparak kulluk görevini
yerine getirirler.

Sümer kent devleti oluşumları M.Ö. 5300lerde başlar ve MÖ. 2100
tarihinde son bulur. Bu arada çok kısa bir süre için (MÖ. 2334–2218 tarihleri
arasında) Akad‟lar, devlet yönetimini ele geçirmişlerdir.
Sümerler ilk yazılı toplumsal yasalar (hukuk kralları) oluşturan
toplumdur.
MÖ.3000lerde kentler arası etkileşim öylesine artar ki, kent
devletlerinden bölgesel devletlere geçiş zorunlu olur ve “başkent”ler ortaya
çıkar. Kent yönetimleri “başkent”teki krala vergi verirler.
Sümerlerin egemenlik dönemleri, taş-devrinden tunç-devrine geçişi de
kapsar. MÖ. 3800lerde Sümerler bakır ve kalay (veya çinko) gibi iki
dayanıksız elementin karışımından, tunç gibi çok dayanıklı bir madde elde
etmeyi başararak, insanlık kültürünün taş-devrinden çıkmasını ve yeni
keşiflere ve modern yaşama geçişi hızlandıracak çok önemli bir buluşa imza
atarlar.
Başlangıçta bakır Ergani (Anadolu), Kıbrıs, Oman gibi bölgelerden, kalay
veya çinko ise İran- Afganistan‟dan alınmış olmalıdır. Bu da gösteriyor ki, taş
devrinden tunç-devrine geçişle birlikte taş devrinde birkaç yüz km çapında
olan ticaret ilişkileri, tunç devrinde 5-6 bin km.ye ulaşmıştır.

3.2-Diğer Devletlerin Ortaya çıkmaları ve “efendilerce”
sahiplenilmeleri
Tunç devrine geçişle toplumlar arası etkileşim de artmış ve dünyanın
birçok yerinde devlet oluşumları başlamıştır. Mısır‟da ilk devlet oluşumu da
buna paralel olarak gelişmiş ve MÖ. 3100 yılında başlayan firavun yönetimleri
MÖ. 332 yılına kadar sürmüştür. Ondan sonra Pers, Makedonya, Roma, vs.
gibi çeşitli imparatorlukların etkileri altına girmişlerdir.
Sümerlerin
egemenliklerinin
bitmesinden
sonra
MÖ.
1900lerde kuzeyde Asur, güneyde Babil krallıkları kurulur ve yaklaşık bin yıl
kadar hüküm sürerler. Sümer toplumu zaman içinde yöresel halklarla
tamamen kaynaşır ve MÖ 2000lerde tarih sahnesinden silinir. Onların genetik
yapıları
çevredeki
diğer
toplumlarınkiyle
karışarak,
yeni kombinasyon oluşumları içine girer. Kültürleri kendilerini takip eden
devletlere aktarılır ve Sümer dili daha yüzlerce yıl çevre toplumlarında kültür
dili olarak kullanılır.
Mezopotamya‟da Sümer devletleri ve onları takip eden Akad-Asur-Babil
krallıkları sürerken Anadolu kuzeyden gelen kavimlerin istilasına uğrar ve
Hatti‟ler MÖ. 2500-1780 ve Hitti‟ler MÖ.1700-1180 yılları arası OrtaAnadolu‟da devlet kurarlar.

Şekil 9: MÖ. 14. Yüzyıla gelindiğinde, orta-doğuda egemen olan
“Efendiler= devlet sahipleri” çeşitlenmişlerdir. Daha eski zamanların
“Çayönülüleri, Kültepelileri, vs.” farklı efendilere hizmet eder olmuşlardır.

Şekil 10: MÖ. 4-5. Asırlarda Persler Orta-doğuda egemendiler.
Persler Anadolu‟yu istila ettiklerinde, Anadolu‟da yerleşik toplumların bilgi
düzeyi epey artmıştır. Tales, Pisagor, Heredot, Hipokrat gibi bilim
adamları, batı-anaodolu kıyılarındaki lidya, iyonya gibi bölgelerde yaşayan
toplumlarda yetişmişlerdir. “Para” dediğimiz metalik değer ölçüsü ilk defa
lidyalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Meşhur Midas Frigya kralı,
Krözus Lidya kralıdır.

Şekil: 11: MÖ. 333- MÖ. 30 yılları arasında Anadolu‟da Büyük-İskender‟in
kurduğu imparatorluk egemendir.
Şekilde Büyük İskender‟in sefer yaptığı güzergah ve egemen olduğu
topraklar görülmektedir. Anlaşılacağı üzere, sadece yerel krallarla savaşılarak
“başkent”ler alınmış, ve çevre halkı otomatik olarak yeni efendinin hizmetine
girmişlerdir.
Bu olaydan çıkartılacak en önemli ders şudur: Devletler hep
tepedeki bir zümre tarafından sahiplenilmiştir. Halk asla devletin
sahipliğne ortak edilmemiştir. Günümüzde durum aynen devam
etmektedir.
Şimdi tekrar uzun bir aradan sonra 14. Yüzyıla geçelim ve Anadoludaki
etnik çeşitliğe bakalım.

Şekil 12: 14. Yüzyılda Anadolu‟da egemen olan Türk beylikleri.

1071 yılında türklerin Anadolu‟ya girmesiyle o zamanlarda Anadolu‟da
egemen olan Bizans imparatorluğu yavaş yavaş küçülmeye başlar ve Türk
beyliklerinin egemenlik alanları gittikçe artar. 1299-1302‟lerde kurulan
Osmanlı devleti, diğer beylikleri de içine alarak, bir Osmanlı imparatorluğu
oluşturma yolunda gelişmeye başlar. 17. Yüzyılın sonuna kadar büyümesini
sürdürür ve sınırlarını batıda Orta-Avrupa‟ya, güneyde Kuzey Afrika‟ya,
doğuda İran‟a kadar genişletir. Sonra gerileme devrine girer ve 1922‟de
dağılır ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulur.

4-TARIHSEL GELIġIMLERDEN ÇIKARTILAN SONUÇLAR
4.1-Irkçılık ne kadar geçerli
Anadolu sürekli olarak doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden farklı
toplumların istilasına uğramıştır. İstilalar genellikle erkeklerin oluşturdukları
ordularla olur. Yerel kentlerin “efendileri-yakınları ve askerleri ” öldürülür,
yerel halk ise yeni “efendisine” kulluk ederek yaşamına devam eder. Bu arada
yeni efendinin askerleri yerel hakın kadınları-kızlarıyla evlenerek, genetikçeşitliliği gittikçe artırırlar.
En son olarak Anadolu‟ya gelenler
Türkler olmuş ve onlar da yerel halkla kaynaşarak, taa 6-7 bin yıl önceleri
Anadolu‟nun sakinleri olan Fikirtepe‟liler, Çayönülüler, çatal-höyüklüler, gibi
taş-devri insanlarından aktarılagelen genetik yapılara, daha sonraki yıllarda
eklenen farklı etnik grupların özellikleri üzerine, kendi genetik özelliklerini de
ekleyerek günümüz Anadolu-toplumu-çorbasını oluşturmuşlardır.

Şekil 13: Bir hücrenin bileşenleri.
Irk, bir toplumun genetik yapısını tanımlayan bir terimdir. Genetik yapı
ise ana ve babadan gelen aktarımlarla belirlenir. Döllenme dediğimiz olayda
ana ve babadan gelen “maddeler” karıştırılır ve döllenmiş hücre oluşur.
Döllenmiş hücrenin sadece çekirdeğinin yarısı babadan gelir, diğer çekirdek
yarısı anadan gelir. Ama hücrenin büyük bir kısmı, çekirdek dışındaki ortamda
bulunmaktadır. Mitokondria, endoplasmik-retikulum, ribosom, sentriol, golgiaygıtı vs. gibi bir sürü organel ve hücre-zarı tamamen anadan gelmektedir.

Dolayısıyla, genetik malzemelerdeki katkı oranı hesaplandığında, anaların
payı %90dan fazla iken, babaların payı %10dan az olmaktadır.
►1-Anadolu‟da yoğun yaşam yaklaşık 6-7 bin yıl önceki Çayönülüler,
Çatalhöyüklüler, Fikirtepeliler, Kültepeliler vs. ile başladığına göre,
►2- Her birkaç yüzyılda bu topraklar kuzeyden, güneyden, doğudan,
batıdan başka etnik grupların istilasına uğradığına göre,
►3- Bu istilalar genellikle erkekler tarafından oluşturulan ordularla
yapıldığına ve istila edilen bölgedeki erkekler yok edilip, kadınlar-kızlarla
evlenilerek genetik miras sürekli değiştirildiğine göre,

■

Günümüz anadolu insanlarının genetik mirasının ne kadarı hangi
ırktan gelmektedir, kim hangi ırka mensup olduğunu iddia edebilir?

Şekil 14:Eski Alanya kenti, korunması kolay bir yarım-ada üzerinde
kurulmuştur.

4.2- Eski Kentler neden hep Sinop, Alanya, Ġstanbul, Giresun gibi
çevresi surlarla kolayca çevrilecek yarım-adalar veya yüksek tepeler
üzerinde kurulmuĢlardır?
Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği üzere, devletler (toplumlar) hep
tepedeki “Efendilerce” sahiplenilmişlerdir. Halk bu efendilerin kullarıdır. Bir
toplumu ele geçirip, onu vergiye bağlamanın yolu, tepedeki bu “efendizümresini” yok etmekten geçmektedir. Dolayısıyla “Efendiler” kendilerini en
iyi şekilde koruyabilecekleri yerlere yerleşip, orada yaşamışlardır.
Halk ise hep en güçlü efendilerin kulları olarak yaşamaya devem etmiştir,
çünkü halka toplumun sahipliğinin bizzat kendilerine ait olduğu şeklinde
gerçeklere uygun bir doğal sistem bilgisi verilmemiştir.
Derex ve diğ. (2013) yaptıkları deneysel araştırmalarla, toplumda
ortaklık oluşturmanın sorun çözme yeteneği üzerindeki etkilerini ortaya
koymuşlardır. Az sayıda insandan oluşan gruplar karmaşık sorunları
çözemezken, çok sayıda insandan oluşan grupların karmaşık sorunları
çözmekte başarılı oldukları deneysel olarak gösterilmiştir. Buna “kolektif
zekâ” faktörü denilir.
Toplumsal hayat sisteminin sorunlarının şimdiye kadar çözülememiş
olmasının nedeni bu araştırmayla anlaşılır olmuştur. Toplumsal hayat sistemi,

çok karmaşık bir problemdir ve ancak tüm toplumsal bireylerin katılımıyla
çözülebilinir. Bu nedenle şimdiye dek toplumların (devletlerin) tepedeki bir
“Efendiler” grubunca sahiplenilmesi, halkın aktif olarak sorunların çözümüne
kafa yormasına engel olmuş ve bu nedenle binlerce yıldır insanlık doğal
sisteme uyun bir toplumsal yönetim şekli ortaya koyamamıştır.
Derex, M., Beugin, M-P., Godelle, B. & Raymond, M. 2013:
Experimental evidence for the influence of group size oncultural complexity.
Nature 503, 389–391

4.3- Devletin (Toplumun) sahipliği kime ait olmalıdır?
Sahiplik, kader belirlemede en etkili faktördür. Bir şeyin sahibi kimse, o
şeyin kaderini de o belirler. Bir şeyin sahibinin kim olduğu, o şeyi yapanın kim
olduğu ile ilgilidir. Bir evi yapan, o evin sahibi olur. İnsan, kendisinin bir
şeyler yapabildiğinin farkındadır, ev yapabiliyor, aletler yapabiliyor, bu
aletlerle en güçlü hayvanları yakalayıp öldürebiliyor. İşte bu durum insanın
kendisini doğadaki tüm diğer canlılardan daha üstün bir yaratık olarak
görmesine neden olmuştur. Hâlbuki bir insanı bu şekilde muazzam bilgiler
üretecek, çeşitli aletler yapacak şekilde tasarlayanlar, onun bedeni içindeki
hücreleridir. Bu konuda gerekli özet bilgiye DOM-1 bölğnde ulaşılabilinir.
Yani doğa ve dünya dinamik sistemlidir ve dinamik sistemlerde her şey
tabana dayalıdır, İnsanı oluşturan-yaratan hücreleridir. Allah varlıkların içsel
bileşenlerinde, yani kuantsal sistemde yerini alır. Hâlbuki atalarımızın doğal
sistem anlayışında Allah varlıkların dışında “tepedeki bir efendi” olarak yer alır
ve insanı tepedeki bu efendi tanrı çamurdan yoğurarak yaratır, kendisine
hizmet etsin diye.
Dolayısıyla, insanın kendisinin bir şey yapıp, onu sahibi olması gibi, insan
dahil doğadaki tüm varlıkları oluşturup- yapan da tepedeki efenditanrı(lar)dır ve o(nlar) her şeyin sahibidir. Atalarımızın “yaratıcı” kavramı bu
şekildedir. Bu nedenle doğa ve dünya tepedeki Efendilerce sahiplenilipparsellenmiştir ve insanlar da bu efendilere hizmet edecek şekilde, kul olarak
doğada yerlerini almışlardır. Doğa ve dünyada yaratıcılık bu şekilde
tasarlanınca, doğa ve dünyanın bu yaratıcının malı-mülkü olarak düşünülmesi
son derce doğaldır.
Toplumsallaşma tarihinde dinsel inanç çok önemlidir, çünkü yaşanılan
ortamda çok sık büyük değişimler görülmektedir. İnsanların yaşam koşulları
da bu değişimlerden çok etkilenmektedir. Ya kuraklık olmakta, ya sel
felaketiyle ürünler yok olabilmektedir. Örn. Dicle ve Fırat ırmaklarında çok sel
ve taşkınlar görülmekte, ırmak yatakları sıkça değişmektedir. Sulamalı tarım
bu ırmak sularının kanallarla düzlüklere çekilmesiyle yapıldığından, insanları
kaderi bu ırmak sularının kaderine bağlıdır. Toz-fırtınaları, çok güçlü
rüzgarlar, bulaşıcı hastalıklar, depremler, volkan patlamaları vs. insanlara
büyük sorunlar yaratmaktadır. Yaşanılan ortamda bu tip felaketlere
uğramamak için, doğa-ve-dünyanın sahibinden merhamet beklenilmesi,
dualarda bulunulması, kurbanlar kesilmesi anlaşılır bir durumdur.
Tarih kitaplarından bir örnek vermek gerekirse: Roma imparatorluğunda,
MÖ. 205de Pessinos‟un hükümdarlığında, Kent Hannibal tarafından kuşatma
altında iken, Pessinos Kybele‟nin Anadoludan Roma‟ya getirilmesini ve kenti
kurtarıcı olmasını ister ve Kybele (heykeli) Roma‟ya taşınır. Kybele‟nin

gelişiyle o yıl bol ürün (hasat) alınır ve Hannibal kuşatmayı kaldırmak zorunda
kalır! (Muller, H.J, 1961, s. 32)
Bu nedenle toplum hayatının yönlendirilmesinde din adamları etkili
olmuşlardır, çünkü onlar doğa ve dünyayı etkileyen ilahi güçle bağlantı
kurduklarına inanılan özle-insanlar olarak algılanmaktadırlar. (Rüyalarında
veya halüzinasyonlar görerek ilahi güç(ler)le bağlantı kuran insanların “kutsal
hastalıklı” olarak yorumlandıkları eski belgelerde zikredilmektedir. (Muller,
H.J. 1961, s. 152)
İnsanlar, süper-insan görünüşlü tanrıların kaderlerini belirlemekte etkili
olduğuna ve mutlu bir hayata onlar sayesinde ulaşabilecekleri inancı ve
umuduyla binlerce yıl yaşadıktan sonra, hala mutlu bir toplumsal hayata
ulaşamayınca, bu sefer mutlu hayatın bu dünyada değil, öteki dünyada elde
edileceği şeklinde ikinci bir dinsel düşünceyle eğitilmeye başlanır.
Efendilere (krallara) ve onun beylerine ait saraylar, toplumda üretilen
malların depolandıkları yerlerdir. Depolanan bu mallar, tepedeki yöneticilere
büyük bir güç-sağlar. Çünkü bir yerde kıtlık olması durumunda, onlara borç
verilerek onların kendilerine bağımlı-borçlu olmaları sağlanmış olur. Bu
şekilde günümüz kapitalist sisteminin temelleri taa on-bin yıl önceleri atılmış
olur.
Atalarımız doğa ve dünyayı canlı bir sistem olarak düşünememişlerdir.
Onlara göre doğa cansızdır, canlılık büyük, özel varlıklara aittir. İnsanın canı
(ruhu) vardır, ama diğer varlıkların ruhu yoktur. Ruh, tanrı(lar) tarafından
insana verilmiştir, ama diğer hayvanlara verilmemiştir.
Atalarımızın geçmiş zamanlardaki hayatı hiç bugünkü ile kıyaslanamaz.
Daha 1-2 asır öncelerine kadar, halk dediğimiz insanların çok büyük bir
çoğunluğu, “efendi” denilen asil veya kutsal soylu olduğuna inanılan
insanların hizmetkarları (kulları) olarak yaşıyorlardı, çünkü doğduklarında
kendilerine belletilen bilgiler bu yönde idi. Efendiler surlarla çevrilmiş kaleler
içindeki şato veya saraylarda yaşıyor, kalenin dışındaki efendiye ait arazide
ise kulları tarım ve hayvancılık yapıyor ve gelirlerinin büyük kısmını efendisine
teslim ediyordu, çünkü tüm mal-mülk efendilere aitti.
Biz Anadolu insanları, en az 12 bin yıldan beri bu topraklarda yaşaya
gelmiş binlerce farklı kavmin karışımından oluşan bir nesiller karışımıyız. Her
bir-kaç asırda bir bu topraklardan farklı kavimler geçmişler ve yerli kavimlerle
karışmışlar-kaynaşmışlardır. Çatal-Höyüklüler, Etiler, Lidyalılar, Likyalılar,
Makedonyalılar, Persler, Urartular, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar, vs. Bu
kavim etkileşimlerinde, savaş nedeniyle erkekler genellikle karşılıklı olarak
öldürüldülerse de, çocuk ve kadınlar hep korunmuşlardır. Kadınlar genetik
bilgi aktarımlarında aslan payına sahiptirler. Bu nedenle bizler soy olarak
babalarımızın isimlerini taşıyarak onları aktarmış olsak dahi, kalıtsal olarak
analarımızın soyunu baskın bir şekilde devralmış ve devam ettirmişizdir. Hele
erkeklerin cariye vs. şeklinde yabancı kadınlarla ilişki kurmaları, soyumuza
yüzlerce farklı kavmin kalıtsal değerlerini sokmuştur. Osmanlı hanedanlarının
saraylarındaki cariyelerin ırklarındaki çeşitlilik bunun güzel bir örneğini
oluşturur.

DOM (18)-

Hayatın provası (müsveddesi)

yoktur.
Önce bir hikâye anlatarak, doğada geri dönüş gibi bir şeyin olmadığını gösterelim: Aynı
kasabada büyümüş, beraber okumuş iki gençten erkek olanı, lise sonrası kasabadan ayrılır,
başka kentlerde okuyup bir meslek edinir ve evlenip çoluk-çocuğa kavuşur. Kasabanın en
güzel kızı olarak bilinen diğer genç, kasabada kalır ve o da zamanla evlenip çoluk-çocuk
sahibi olur. Uzun yıllar sonra erkek, büyüdüğü kasabadaki arkadaşlarını merak ederek
kasabaya geri döner ve kasaba güzeli olan eski arkadaşını arayıp bulur. Kız hâlâ çok güzel ve
alımlıdır, kocası ise şişko, kel kafalı ve yakışıklı denilemeyecek biridir. İki eski arkadaş,
geçmiş günlerin anısını tazelemek için kasaba parkındaki pastanede uzun süre sohbet ederler
ve ayrılmak üzereyken erkek, kıza şu soruyu sorar: ―Sen buraların en güzel kızıydın ve
hepimiz sana âşıktık. Bula bula bu adamı mı eş olarak seçtin?‖
Kız bir süre düşündükten sonra, şöyle der: ―Bak, güzel bir park içindeyiz ve yolun
kenarında bir sürü güzel çiçek var. Şimdi sen şu yoldan başlayarak yürüyeceksin ve en güzel
çiçeği bulup bana getireceksin. Ama bir şartla: Hayatta geri dönüş yoktur, bu nedenle asla
yolda bir adım geri atmayacaksın!‖
Erkek yolda ilerlemeye başlar ve en güzel çiçeği seçmeye çalışır. Çiçeklerin çoğu çok
güzeldir, ama hep ileride biraz daha güzelini bulabilmek umuduyla, yolda yürümeye devam
eder ve yolun sonuna geldiğinde, sadece soluk ve renksiz birkaç çiçekle karşı karşıya kalır.
Ve onlardan birini alarak bayana verir!
İşte, hayat böylesine geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Hayatın provası yoktur. Onu nasıl
yaşıyorsanız, o yaşanmış olur. Yaşayamadıysanız, gözünüz arkada veda edersiniz.
Hayatın müsveddesının olmayışı, doğadakı sıstemın gerı dönüşsüz olmasından, yanı
zaman denılen faktörün, varlıkların kımyasal bıleşımlerıne göre gelışım göstermesınden
kaynaklanır. Kuantsal öğeler doğadakı tüm enerjılerın kökenını oluşturmakta ve enerjının
nerede az, nerede çok depolanacağına onlar karar vermekte ve hep en ekonomık sıstemlerı
tercıh ederek kötülerın elenmesıne yol açmaktadırlar. Bu nedenle doğada evrım denılen
süreklı bır "verımlılığe doğru gıdışat" söz konusudur.
Heisenberg‘in ―belirsizlik ilkesi‖ olarak ileri sürdüğü ve fizikçilerin de benimsediği,
doğada belirsizlik sisteminin egemen olduğu görüşü, hatalı bir bakış açısından
kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısının yanlışlığı, şu noktadan kaynaklanır. Heisenberg,
belirsizlik ilkesini öne sürerken şu düşünsel deneye (Gedanken-Experiment) dayanır:
Bir atom-altı-parçacığının konumunu ve momentini ölçmek için belli bir sinyal
göndermemiz gerekir. Ama sinyal parçacığa değdiği anda, parçacığın ya konumu, ya momenti
değişmiş olur. Bu nedenle atom-altı-parçacıkların hem konumu hem de momentleri aynı anda
bilinemez. Her şey bu atom-altı-parçacıklardan oluştuğuna göre, doğa ve dünyada işler
belirsizlik ilkesine göre yürümek zorundadır.
Şimdi, buradaki bakış açısı hatası şudur: Doğadaki tüm işlemler tabandaki (yani
varlıkların içindeki) kuantsal öğelerin (foton, elektron, vs) çevrelerini ölçüpdeğerlendirmesiyle oluşur. Asla, tepedeki veya dıştaki büyük sistemlerin bileşenlerinin

davranışlarını ölçüp-değerlendirmeleriyle değil. Biz asla o parçacığı ölçemeyiz, çünkü temel
öğeler kendileriyle ilişki kurmak isteyen üst-sistemlerin niyetlerini anında fark edip, onun
isteğine göre davranırlar; üst sistem onların momentlerini (kütlelerini) ölçmek istiyorsa,
parçacık gibi davranıp, momentlerini gösterirler; konumlarını öğrenmek istiyorsa (örneğin
hangi delikten geçtiklerini), konumlarını gösterirler. Hem konumlarını, hem momentlerini
belirlememiz ise imkânsızdır, çünkü saniyede zilyonlarca defa değişim-dönüşüme uğrarlar.
Ayrıca bizim tüm işlemlerimizi içten içe, içimizdeki o parçacıklar yaparlar, yani onların
kendileri bizim davranışlarımızı ölçüp-biçmektedirler. Dolayısıyla doğada işler belirsizlik
ilkesine göre yani rastgele değil, bu kuantsal öğelerin hep daha ekonomik, daha ekolojik yeni
yapısallaşmalar oluşturmaları yönünde ilerlemektedir.
Özet olarak şunu vurgulamak gerekir: Saniyede zilyon kere değişim-dönüşüm gösteren,
çevresindeki tüm faktörleri algılayıp-değerlendiren, davranışlarını olasılık hesaplarına
dayandıran, hep en kestirme yolu bulan, engel tanımaksızın hep en ekonomik yapısallaşmaları
seçip, oralara tünel varmışçasına göçen varlıkların, nasıl ölü-cansız olarak kabul edildiklerini
anlamak mümkün değildir, –demeyeceğim; çünkü doğadaki dinamik sistemler fiziği ilkeleri,
böyle bir davranışın doğal olduğunu öngörüyor.
Şöyle ki:
►1- Kuantsal öğeler tek başlarına olduklarında çok fazla salınıma uğradıklarından çok
fazla enerji tüketirler ve bu nedenle atom > molekül > hücre gibi üst-sistemler içinde birleşip,
daha rahat konuma geçme çabası içindeler;
►2- Kuantsal öğelerdeki temel enerji, farklı yeni üst-sistemler içinde depolandıkça, yeni
tür enerji kaynakları ortaya çıkmış olur ve bundan sonra oluşacak yeni üst sistemler, bu yeni
tür enerji depolanmalarını da kullanacak şekilde yapısal değişiklikler yapmak zorunda
kalırlar;
►3- Tüm enerji veya yapma-yıkma gücü kuantsal sistemde olduğu için, kuantsal
sistemin bu yapıcı veya yıkıcı gücü, üst-sistem yapısallaşmalarındaki amaç ve hedeflere göre
ayarlanmak zorunda kalınır, yani mevcut simetrilerinin kırılıp, yeni yapısallaşmanın hedefine
uygun olacak şekilde yeniden örgütlenmeleri gerekir, ki buna dinamik sistemler fiziğinde
―simetri kırılması + yeni düzen ölçütü oluşturulması + sabitleştirme ve köleleştirme‖
işlemleri denir. Bu durum daha önceki bir bölümde açıklanmıştı.
Hücrelerin beden oluşturma süresince geçirdikleri bu simetri kırılması ve özellik
sabitleştirilmesi olayı, atom-altı-parçacıklardan başlarlar. Onların kombinasyonlarından
oluşan kimyasal elementlerde yeni özellikler ortaya çıkar; bu elementlerin kombinasyonları
ile oluşan moleküllerde, elementlerin özelliklerinde simetri kırılmaları oluşur ve moleküllere
ait yeni özellikler sabitleştirilir. Moleküllerden hücrelere geçişte yine simetri kırılmaları ve
yeni özellik eklenip-sabitleştirilmeleri şeklinde yeni özellikler kazanılır. Hücrelerden çeşitli
hayvan bedenleri oluşumlarına geçişte yine simetri-kırılmaları ve yeni özellik kazanımları
gerçekleşir. Bu şekilde her canlıda farklı duygu ve düşünce sistemleri ortaya çıkar.

►4- Tüm varlıklarda, bu simetri kırılması (+sabitleştirme ve köleleştirme) işlemleri,
varlıkların ilk gelişim aşamaları sırasında yapılır. Toplum hayatına uygun insan davranışı
belirleyici eğitimde ise, bu işlem çocukluk evresinde gerçekleştirilir. Yani çocuklarımıza
gerek gelenek-göreneklerle, gerek temel eğitim bilgileriyle, doğadaki oluşturucu ve yapıcı
gücü, varlıkların iç bileşenlerine ait bir yetenek olarak değil de, varlıkların dışında olduğunu
varsaydığınız hayalî bir sisteme aitmiş gibi bilgiler verirseniz, onların simetri kırılmaları
(+sabitleştirme ve köleleştirme) işlemlerini doğadaki sisteme uygun olmayan bir şekilde
yapmış olursunuz. İşte günümüz fizikçilerinin, yaptıkları kuantsal sistem deneylerini ve
olaylarını anlayamadıklarını itiraf edip şaşkınlık içinde olmalarının nedeni budur.
Dolayısıyla hayatın neyle başladığının hâlâ açıklığa kavuşamamasının temel suçu da
fizikçilerdedir, çünkü canlılık (dolayısıyla hayat) kuantsal sistemle başlamaktadır.

Canlılık ve Hayatın BaĢlangıcı

Can-canlılık veya ruh dediğimiz olgu, varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altıöğelerle başlıyor, onlarda var. Ruh bedenlere dışarıdan biri tarafından üflenmiyor.
Doğa sürekli değişim dönüşüm içinde ve bu nedenle sabit (dogmatik) hiçbir kural yok.
Dolayısıyla dogmatik tüm bilgiler insanlarda mantık bozulmasına yol açıyor.
Konunun özüne gelecek olursak:
Dünyamızın atom-altı-öğelerden başlayıp, moleküller, mineraller, hücreler, kayaçlar,
dağlar, denizler, vs gibi büyük bir yapısallaşma oluşturabilmesi için küçük hücrelerden,
hayvan gibi büyük canlıların oluşturulmasında kullanılan yöntem uygulanmıştır.
Nedir bu yöntem?
Hücreler birer su baloncukları gibidirler. Birçok hücreyi bir araya getirmek isterseniz,
birbirlerinin ağırlığı altında yassılaşıp, işlevlerini kaybederler. Ama hücrelere iskelet veya
kavkı gibi katı ve sabit bir ―çatı‖ yapma olanağı tanırsanız, hücreler bu iskelet çevresinde
tutunurlar ve birbirlerini ezmeden görevlerini yapacak şekilde çoğu bir arada bulunabilirler,
ortaklıklar yapabilirler, büyüyüp-gelişen üst-sistemler ortaya çıkarabiliriler. (Ve yapmışlardır
da!)

İşte moleküller aleminde de yapılan uygulanan sistem aynen budur. Denizler, atmosfer,
yeryuvarı-mantosu, ve dış çekirdeği akışkan yapılıdırlar. Yani katı bir mineral veya kayaç gibi
sabit yapılı değillerdir.
Mineral ve kayaç gibi katı ve sert yapısallaşmalar ki genelde litosfer olarak
tanımlanırlar, dünyamızın iskeleti görevini görür ve dünyamızın yaşayan bir sistem olarak
gelişmesini sağlarlar.
Doğada cansız-hareketsiz gördüğümüz dağ-taş gibi nesneler, insan bedenindeki iskelete
denk gelirler, onlar doğadaki hayat sisteminin iskeletini (çatısını) oluştururlar. Enerji
dediğimiz canlılık kısmı ise, radyasyonlardan, sinyallerden, vs. oluşur.
Yani bizlerin cansız dediğimiz mineral kayaç gibi maddeler, yeryuvarının yaşaması için
oluşturulan iskelet malzemelerini oluştururlar. Yaşayan bir sistemin ayakta durması içindirler.
Nasıl ki biz bir hayvanı iskeletinden ayrı bir canlı olarak düşünemiyorsak, dünyanın yaşamını
da, taşsız-topraksız düşünemeyiz.
İşte bu nedenlerle, bizim hareketsiz olarak gördüğümüz çoğu nesne, belli görevleri
yerine getirebilmek amacıyla, sabitleştirilmişlerdir.
Sonuç: Fizikçiler varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altı-öğeleri küçük bilyeler
şeklinde cansız, ölü varlıklar olarak tasarlamışlar ve bu nedenle onlara ―atom-altı-paçacıkları‖
demişlerdir.
Halbuki fizik deneyleri atom-altı-öğelerin çevrelerini algılayıp, olasılık hesapları
yaparak en ekonomik konumlara göç etme çabası içinde olan, hareketli (yani dinamik=canlı)
varlıklar olduklarını ortaya koymaktadır. Canlılık daha başka nasıl olabilir?
Fizikçilerin bu temel hatayı yapmalarının temel nedeni, SimKırKölSab faktörüdür.
İnsanlık asırlardır ―can = ruh‖ olgusunun harici bir olağan-üstü-güç sistemi (Tanrı, vs.)
tarafından insan bedenlerine üflenildiği, insan haricindeki diğer varlıkların da, birer robot gibi
bu harici güç-sisteminin emirlerine (yaydığı sinyallere) uyacak şekilde hareket ettikleri
şeklindedir. Bu tür bir doğa anlayışına ―statik sistemli‖ doğa görüşü denildiği, halbuki son
asır içinde gerçekleşen araştırmaların doğada dinamik sistemli bir işleyişin geçerli olduğunu
ortaya koyduğu yine önceki bölümlerde ortaya konmuştu.
Özetleyecek olursak, fizikçiler, maddenin en küçük yapı taşları olan atom-altıpaçacıkları cansızdırlar, ölüdürler‖ şeklindeki düşüncelerle insanlığı asırlardır
yanıltmaktadırlar.
►Çevrelerini sürekli kontrol edip, hep en ekonomik yere göç eden;
► Geçtikleri yerlerdeki varlıklarla etkileşip, onlar hakkında bilgi toplayan;
►Çevrelerindeki milyonlarca varlığın enerji-potansiyellerini algılayıp,
hesaplamaları yapabilen ve en olası olanı seçebilen;

olasılık

►Kendileriyle ilgilenen biri ―var mı- yok mu?‖ sorusunu hep dikkate alıp, ona göre
davranan varlıklar cansız birer öğe olarak düşünülebilir mi?
En tabandaki kuantsal öğelerin bilgili ve bilinçli davranmaları şeklinde başlayan daha
ekonomik sistem oluşturma yarışları, milyarlarca yıldır sürmektedir.
Toplumsal hayatta işlerin yürütülmesi için kullanılan yöntemlerin başında şantajkorkutma gelir. Şöyle yaparsan/yapmazsan şu cezayı alırsın (veyahut cehennemde yanarsın,
vs.). Doğada şantaj, korkutma vs. gibi usuller yoktur. Her varlığın yapısına, nasıl davranması
gerektiği bilgisi işlenir ve o varlık o (içgüdüsel) bilgiye göre davranmaya başlar. Örneğin bir
su molekülü, hangi sıcaklıkta donması, hangi sıcaklıkta çözünmesi, hangi sıcaklıkta
buharlaşması gerektiğini yapısallaşmasında kayıtlı (içgüdüsel) verilerden çıkartır. Bu
doğadaki tüm diğer varlıklar için de aynen böyledir.
Atmosfer veya hidrosferdeki bir su molekülüne, şu veya bu yönde gitmesi emredilemez,
o su molekülünün kendisi yapısallaşmasına işlenmiş (kalıtsal-içgüdüsel) bilgilere göre
gideceği yönü bulur, çünkü ait olduğu üst sistemi bilir ve o sistemdeki diğer varlıklarla
(moleküllerle) karşılıklı olarak etkileşerek çeşitli türlerde akıntı-döngü sistemleri oluştururlar.
Toplumdaki insanlar için de durum aynı olmalıdır. Her insan ait olduğu üst sistem olarak
toplumsal hayatta kedine ne görev düştüğünü bilip, kendi davranışını, çevresindeki diğer işve-meslek dallarına uyduracak şekilde davranmalıdır. Halbuki geleneksel tüm toplum
modellerinde insanlara neyi yapıp-neyi yapmayacakları, nasıl davranacakları, tepedekilerce
belirlenir, yani insanlar toplum hayatında dış-güdüsel olarak davranmak zorundadır.
İşte bu durum doğal sisteme tamamen terstir. Bu nedenle asırlardır insanlık gerçek bir
toplumsal birlik oluşturamamaktadır. Bunun tek sorumlusu da, bilim adamları başta olmak
üzere, doğadaki güç sistemini tamamen yanlış yorumlamış olan ve hala da bu yanlışlıkta
direnen-ısrar eden liderler, şeyhler, şıhlar, imamlar gibi yönetici ve yönlendiricilerdedir.
Günümüz Türkiye‘sinde 40‘a yakın farklı etnik kökenli insan bir arada yaşamaktadır.
Bunların hepsinin kanlarında (yani gerçekte genomlarında) Anadolu‘da tarih boyunca
yaşamış binlerce farklı ırk ve dinsel görüş sahibinin kalıtsal verileri vardır. Yani bizler tam bir
çorbayız. Dolayısıyla bizler böylesine karmaşık bir ırksal ve dinsel görüş çeşitliliğinin tam
göbeğindeyiz. Öyle bir toplumsal hayat modeli önermeliyiz ki, tüm bu farklı ırksal ve dinsel
öğelerin hepsini kapsasın ve hiç-birine ters gelmesin. Hepsi kabul edebilsin ve ortak bir hayat
görüşü çerçevesinde birleşerek, mutlu bir toplumsal birlik oluştursun ve dünyaya örnek bir
model ortaya koysun.
Toplumsallaşmanın başlangıcı 12-13 bin yıl öncelerine dayanır. Ama bu uzun süreç
içerisinde insanlar hep ―statik sistemli bir doğada yaşadıklarına‖ inanmışlardır.
Statik sistemli doğa görüşünde, doğa cansız varsayılmış, canlılık, yaratıcılık-yapıcılık,
dolayısıyla sahiplenme, varlıkların dışındaki-üstündeki ―süper-insansı efendiye‖ ait olarak

tasarlanmıştır. Bu nedenle doğa ve dünya ―efendilerce‖ paylaşılmış ve devletler (toplumlar)
tepeye bağımlı olacak şekilde yönetilmeye başlanmışlardır. Yani doğa cansız, tepedeki
yaratıcı canlı kabul edildiği takdirde, Tepeye Bağımlı Örgütlenme (TBÖ) sistemleri ortaya
çıkar. TBÖ‘lü sistemler ise tüm toplumsal sorunların kaynağı olmaktadır, bak: DOM-1.
Günümüze dek devletler, bir mafya örgütü gibi, ―ben sizi koruyacağım, buna karşılık siz
de bana vergi ödeyeceksiniz‖ mantığıyla işletile gelmişlerdir. Halk da, kendilerine bir kötülük
gelmesin, rahatları bozulmasın diye, böyle bir koruyucu sistemi kabullenmiştir. Tepeye
yerleşmiş böyle bir koruyucu sistemde, sadece düşmanlara karşı bir koruyuculuk değil, her
türlü doğal felaketlere karşı koruyuculuk da söz konusudur. İnsanlara, doğayı oluşturupyönlendiren ilahi gücün, kutsal soydan geldiklerine inanılan bu asil soylu yöneticilerin
tebaalarına karşı da merhametli davranacağı ve onları doğal felaketlerden koruyacağı inancı
aşılanmaktadır.
(Bak: http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/atalarimizin-dogaanlayisi.html )
Halka asla toplumun sahibinin bizzat kendileri olduğu fikri verilememiş, tersine,
toplumun sahipliği hep tepedeki bir asil soyluya aitmiş gibi düşünülmüştür. Zaman içinde
tepedeki asil-soyluların yerini para sahipleri almışlar ve toplumları günümüzde onlar
yönlendirmektedirler.
Günümüz insanlarının davranışlarına bakacak olursak, halk beklemede ve tepedeki
liderlerin karşılıklı kavgalarını seyrediyor. Galip gelenin yanında yaşamasına devam ediyor.
Aynen binlerce yıldır atalarının yaptığı gibi: Süper-insansı krallar savaşır, ve halk kazananın
hizmetine girerek yaşamına devam eder!

Şekil 18: Dinamik sistemli doğada, canlılık kuantsal (atom-altı) öğelerle başlamaktadır. Ve
onlar atom-molekül-hücre-beden gibi gittikçe gelişen üst sistemler içinde “entegresistemler-teorisi” kuralları çerçevesinde bir-araya gelerek, doğa-ve dünyayı oluşturup,
sahiplenmektedirler.
Bunlara ek olarak kuantsal öğelerin tünelleme özelliğinin bilinmesi de çok önemlidir,
çünkü doğadaki en ekonomik yapıları seçip, onların gelişmesini, kötü yapısallaşmaların ise,
dağılıp-yok olmaları yine kuantsal sistemin elindedir.

Canlılığın (dolayısıyla Allahın) varlıkların dışında bir sistemde bulunduğu inancıyla
yetişen insanlarda (Yani TBÖ faktörü altındaki) kişilerde kendine güven duygusu gelişimi
engellenir. Çünkü, hücrelere verilen bilgi, onların kaderlerinin dışarıdaki bir güç sistemi
tarafından belirlendiği yönünde olunca, onların çevrelerini algılayarak edindikleri bilgilere
göre çevreye uyumlu hale gelme yetenekleri sınırlanmış olunur. Bu nedenle insanlar pasif
davranışlı olurlar ve her şeyi tepedekilerden beklerler. Halbuki, doğada pasif davranışlı hiçbir
nesne yoktur ve tüm doğal sistem karşılıklı etkileşimler üzerine kuruludur.
Kuantsal öğeler,
► çevrelerindeki her şeyi algılarlar.
►örn. Bir insan onları gözlemlemek istiyorsa, onun niyetini hemen algılayıp, onun
istediği şekilde cansız bir madde gibi davranırlar.
►Ama çevrelerinde kendileriyle ilişkiye girmek isteyen bir şey yoksa o zaman bir
mimar-mühendis gibi davranmaya başlarlar: çevrelerindeki tüm varlıkların durumlarını
algılayıp, nereye gitmelerinin (veya gitmemelerinin) daha iyi olacağının hesabını yaparlar ve
ona göre davranırlar.
►Ulaşacakları noktada yapıcı mı, yoksa yıkıcı mı olarak (ve hangi oranda)
davranmaları gerektiğini hesaplayarak davranırlar.
►Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum İnformasyon Prensibi (MİP)
kurallarını uygularlar. (Yani sürekli olarak bilgi oluşturup, bu bilgileri en ekonomik sistemler
oluşturacak şekilde geliştirmeye çalışırlar.)
► Bir üst-sistem oluşturmak için tüm ilgililer ortaklaşa çalışarak, üst-sistemde geçerli
olacak kuralları birlikte karalaştırırlar.

Şekil 19: Dinamik sistemli doğada, “order-parameter (veyahut informator)” olarak
tanımlanan birleşme kuralları, tüm ilgililerin karşılıklı-ortaklaşa girişimleriyle oluşturulur.
Yani insanlara, toplumsal yaşamda tabi olacakları kuralları kendilerinin koymaları ve
oluşturdukları bu kurallara da bağlı kalmaları gerekliliği bilgisi verilmelidir.
Bedenimizdeki bir hücrenin, bedene giren bir yabancı maddeyi hemen algılayıp, onu
çepeçevre sarıp yok edecek şekilde yapısını-durumunu değiştirmesi gibi, atom-altı-öğeler de,

çevrelerindeki varlıklarla etkileşerek, yapısal-dokusal durumlarını değiştirirler. Yani onlar
bilyeler gibi sabit nesneler olmayıp, çevreleriyle sürekli etkileşim-haberleşme içindedirler.
Sürekli hareket halindedirler, bir atomdan diğer atoma göçerek, atomlar-moleküller
arasında enerji akışını sağlarlar. Hep en ekonomik olan yapıları tercih ederek, iyilerin
gelişmesini, kötülerin ayıklanmasını sağlarlar. Onlar bu şekilde moleküller-hücreler arasında
madde akışını sağlayarak, çeşitli maddelerin birbirleriyle birleşmelerini ve çevrelerindeki
değişim-dönüşümlere uygun yapıların ortaya çıkmasını sağlarlar. Onlar doğa ve dünyamızın
devriyeleridir, tasarımcıları, yapımcıları, oluşturucularıdırlar. Doğanın sahipleri onlardırlar.
İnsanların kuantum fiziği deneylerini anlayamamalarının nedeni, doğayı cansız varsaymalarından kaynaklanır. Kuantsal-öğelerin davranışlarını anlayabilmek için, ―yaratıcı‖
kavramıyla kuantsal öğeler arasında ilişki kurmak gerekir. Çünkü doğal sistemin
oluşturucuları-yaratıcıları kuantsal öğelerdir, ama biz insanların kafasındaki ―yaratıcı‖
kavramı kuantsal değil, ―çok büyük bir şey‖dir. Onun için ―Allah-ü ekber= Allah büyüktür‖
deriz. Halbuki Allah, en küçük sistemdedir, yani kuantsaldır.
DOM-sistemi yazılarında, doğa ve dünyada dinamik sistemli bir oluşum ve gelişimin geçerli
olduğu (yani Allah dediğimiz yaratıcı güç sisteminin kuantsal kökenli olduğu) gösterilmiş ve
insanların bu tür hayat görüşü ile eğitilmeleri durumunda, tüm toplumsal sorunların ortadan
kalkacağı ıspat edilmiştir.

DOM (17)- Atalarımızın Doğa Anlayışı
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/atalarimizin-doga-anlayisi.html
Şekil 17.1: İnsan kültürü oluşumu grafiği
―İnsanlarda bilgi gelişim grafiği‖ logaritmik
bir zaman cetveli üzerinde gösterilirse, bilgi
olumunun ne zaman daha hızlı, ne zaman daha
yavaş geliştiği ortaya çıkar. Bunu yaptığımızda,
yandaki şekil ortaya çıkar.
İlk hızlı bilgi oluşturma evresi yaklaşık 30
bin ile 3-4 bin yılları arasında görülmektedir.
İkinci hızlı bilgi oluşturma evresi ise, son iki asır
içinde gerçekleşmiştir ve halen devam
etmektedir. Çağımızda geçirdiğimiz bu hızlı bilgi
oluşumu nedeniyle, düşünce ve davranışlarımız
da, hızla değişiyor. Bu nedenle, 2-3 asır önceleri
atalarımızın yaptığı bir çok şey bu gün bize çok
saçma gelebiliyor.
Halbuki 4 bin yıl önceleriyle başlayan ve
iki asır öncesine kadar devam eden süreçte
insanlık oldukça monoton bir hayat sistemi
içinde yaşıyordu. Bu süreç içinde barut-top-tüfek
gibi birkaç savaş aleti haricinde, insanlık
yaşamını etkileyen pek önemli bir gelişme olmamıştır. İnsanlık 5-10 bin yıl önceleri edindiği
ziraat bilgilerine göre, aynı tip mutfaklar kullanarak, aynı tür ayinler, törenler yaparak
yaşamıştır. Bu nedenle, 2 asır öncesine kadar insanlığın yaptığı törenler, 3-4 bin yıl önceleri
yapılan törenlere çok benzerler ve insanlığın doğa ve hayat hakkındaki görüşlerini yansıtırlar.
Bu tür eski töreler, etnografik araştırmacılar tarafından 1600-1800‘lü yıllarda dünya
genelinde taranmış ve bizlere miras bırakılmıştır. Bu belgelerden yararlanarak atalarımızın
doğa ve dünyaya bakış açısını bugünün bilgileri ışığında değerlendirmemiz mümkün
olmaktadır.
Bu çalışmaların en önemlileri arasında şunlar bulunur:
Mannhardt, W., 1875: Wald- und Feldkulte. Der Baumkultus der Germanen und ihrer
Nachbarstaemme. Berlin, Gebrüder Borntraeger, 617 s.
Mannhardt, W., 1884: Mythologische Forschungen. Strassburg, Karl J. Trübner, 374 s.
Matthews, W. 1887: Ethnology and Philology of the Hidatsa Indians. Washington,
Government Printing Office, 232 s.
Bastian, A. 1884: Völkerstaemme am Brahmaputra und verwandschaftliche Nachbarn.
Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 130 s.
Dr. M. Perlbach (Ed.), 1875: Simon Grunau‘s Preussische Chronik. Leipzig, Duncker &
Humblot, 272 s.
Turner, G., 1884: Samoa, A Hundred years ago and long before. London, Missionary
Society.
Dawson, G.M. "On the Haida Indians of fne Queen Charlotte Islands," Geological
Survey of Canada, Report of Progress for 1878-1879, s. 123 B, 139 b.

Wilken, G.A. "Het animisme bij de Votken van den Indischen Archipel", De Indische
Gids, Haziran 1884, s. 944.
Gerard, Emily (1888). The Land Beyond the Forest: Facts, Figures, and Fancies from
Transylvania. Harper & Brothers.
Adair, James, 1775: , History of the American Indians, London: Edward & Charles
Dilly, 449 s.
Wellhausen, J., 1897: Reste Arabischen Heidentumes, W.T. Gruyter, 217 s.
Cross, E. B., 1854: "On the Karens", Journal of the American Oriental Society.
Wiedemann, F. J., 1876: Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten
(St.Petersburg,), s. 446, 478.
Hamilton, Alex, 1727: 'A new Account of the East Indies" Pinkerton, Voyages and
Travels, 474 s.
Dos Santos, 1684: "History of Eastern Ethiopia" (Paris), Pinkerton, Voyages and
Travels, xvi. 684.
Felkin, R. W., "Notes on the Waganda Tribe of Central Africa", Proceedingsofthe Royal
Society of Edinburgh, xiii. (1884-1886) s. 711.
Bu gibi binlerce araştırmayı topluca değerlendirip bir sonuca bağlayan ise, bir İngiliz
antropolog ve sosyal bilim profesörü olan James George Frazer olmuştur. Frazer (1890): The
Golden Bough: A study of magic and religion.
Şimdi bu eserlerden yaralanılarak, atalarımızın doğa ve dünyaya bakışını ve hayat
anlayışını anlamamızı sağlayacak bazı önemli bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulacaktır.
Töreler toplumlarda yaygın hayat görüşünü yansıtırlar. Şimdi çeşitli toplumlarda görülen
törelerden örnekler vererek onların doğaya bakış açısını tasarlamaya çalışalım.
1)- Eski Çağlardaki Gelenekler

26.1a)- Önce eski çağlarda yaşayan insanların hayat dediğimiz canlılık belirtisini nasıl
yorumladığını gösteren örnekleri görelim.
―Güney Celebes'te, çocuk doğururken bir kadının ruhunun kaçmasını önlemek için, ebe,
gebe kadının vücuduna sımsıkı bir bant sarar. Bir bedenin ruhu, doğar doğmaz kaçıp da
kaybolmasın diye, Celebes'li Alfoer'ler, doğum olmak üzereyken, evdeki her açıklığı, hatta
anahtar deliklerini bile dikkatle tıkarlar; duvarlardaki her yangı ve çatlağı kapatırlar. Aynı
zamanda, evin içindeki ve dışındaki bütün hayvanların ağızlarını bağlarlar, içlerinden biri
çocuğun ruhunu yutmasın diye. Aynı nedenle, evdeki herkes, hatta annenin kendisi bile
doğumun başından sonuna kadar ağzını kapalı tutmak zorundadır. Burunlarını da neden
tutmadıkları sorusu ortaya atılınca —çocuğun ruhu bunlardan birine girebileceğine göre—
yanıt şu oldu: burun denklerinden soluk alındığı gibi verildiği için ruh daha bir yere
yerleşemeden soluk vermeyle dışarı atılır da ondan.‖ (Frazer 1890, s. 123)
―Ruh genellikle uçup kaçmaya hazır bir kuş olarak kabul edilir. Bu düşüncenin belki de
çoğu dillerde izleri vardır, şiirde de eğretileme olarak sürmektedir. Fakat bugün modern
Avrupalı şair için eğretileme olan şey, yabanıl atası bir şair için çok ciddi bir şeydi, birçok
kimse için hâlâ da öyledir. Malayalılar söz konusu düşünceyi pratik sonuçlarına kadar
götürürler. Eğer ruh, kanatları olan bir kuş ise, pirinçle cezbedilebilir, böylece korkulan kaçışı
önlenmiş olur. Bu yüzden Java'da bir çocuk ilk kez yere konduğunda (uygar olmayan
insanların özellikle tehlikeli gördüğü bir andır bu), bir tavuk kafesine konur ve annesi
civcivleri çağırıyormuş gibi bir ses çıkarır. Sumatra'lı Battalar arasında, bir erkek tehlikeli bir
işten döndüğünde, başına pirinç taneleri konur, bu tanelere padiruma tondi, yani "ruhu (tondi)
evde tutacak şey" denir. Java'da da büyük bir tehlikeden kurtulmuş ya da kendilerinden
umut/kesilmişken beklenmeyen bir zamanda eve dönmüş kişilerin başlarına pirinç konur.
Celebes'te bir güveyin ruhunun evlenme sırasında uçup gitme eğiliminde olduğu

düşünüldüğünden onu kalmaya kandırabilmek için üzerine renkli pirinç taneleri serpilir. Ve
genellikle Celebes'teki şenliklerde, onuruna şenlik yapılan kimsenin başına pirinç saçılır,
bundan amaç, bu gibi zamanlarda kıskanç cinler tarafından kandırılıp götürülmek gibi özel bir
tehlike içinde olan ruhu durdurmaktır. (Frazer 1890, s. 123- 124)
―Uyuyan bir insanın ruhunun vücuttan çıkıp gerçekte düşünde gördüğü yerleri ziyaret
ettiği varsayılır. Fakat ruhun bu yokluğunun birtakım tehlikeleri vardır, çünkü herhangi bir
nedenle vücudun dışında alıkonursa, kişi, ruhtan yoksun olduğu için ölecektir. Birçok şey,
uyuyan kimsenin ruhunu alıkoyabilir. Örneğin onun ruhu, uyuyan başka bir kimsenin ruhuyla
karşılaşıp iki ruh kavgaya tutuşabilir; Gineli bir zenci sabahleyin kemikleri sızlayarak
uyanırsa, ruhunun uykuda bir başka ruh tarafından dövüldüğünü düşünür. Ya da henüz ölmüş
bir kimsenin ruhuyla karşılaşabilir ve onun tarafından kaçırılmış olabilir; bundan dolayı, Aru
Adalarında ev halkı ölümden sonraki gece evde yatmaz, çünkü ölen kimsenin ruhunun hâlâ
evde olduğu' varsayıldığından düşte onunla karşılaşmaktan korkarlar.‖ Frazer 1890, s. 124)
―Santallar (Hindistanın doğusunda yaşayan bir halk), bir insanın uyuya kaldığını,
ruhunun çok susadığı için bir kertenkele şeklinde bedenini terk ettiğini ve su içmek için bir su
testisine girdiğini anlatır. Tam o sırada testinin sahibi testinin ağzını kapatır ve ruh bedene
denemediği için adam ölür. Adamın arkadaşları cesedi yakmaya hazırlanırlarken "birisi su
almak için testinin tıpasını, açar. Kertenkele böylece kaçar ve bedene döner, adam da hemen
canlanır, ayağa kalkar ve arkadaşlarına neden ağladıklarını sorar. Arkadaşları kendisini öldü
sandıklarını ve cesedini yakmak üzere olduklarını söylerler. Adam su almak için bir kuyuya
indiğini, fakat çıkmakta zorluk çektiğini, henüz döndüğünü söyler onlara. Böylece hepsi
görmüşlerdir bunu. (Bastian 1884, s.127)‖
―Buna benzer bir öykü Transilvanya'da şöyle anlatılmaktadır: Geçen yüzyıl Mühlbach'ta
bir cadının yargılanması şurasında, bir kadının bağında çalıştırmak üzere iki adam tuttuğu
anlatılıyor. Öğle üzeri her zamanki gibi dinlenmek üzere yere uzanırlar. Bir saat sonra
adamlar kalkarlar ve kadını uyandırmaya çalışırlar, fakat uyandıramazlar. Kadın, ağzı açık,
kımıldamadan yatmaktadır. Güneş batarken gelip bakarlar, hâlâ bir ceset gibi yerde
uzanmaktadır. Tam o sırada büyük bir sinek vızıldayarak geçer yanlarından, adamlardan biri
yakalar ve deriden torbasına hapseder sineği. Sonra yine kadını uyandırmaya çakşırlar, ama
uyandıramazlar. Daha sonra sineği bırakırlar; sinek uçarak doğru kadının ağzının içine girer
ve kadın uyanır. Adamlar bunu görür görmez kadının bir cadı olduğundan kuşkulan kalmaz
artık. (Frazer 1890, s 125‘e göre, Gerard 1888, s. 27)‖
―Uyuyan bir kimseyi uyandırmamak ilkel insanlarda genel bir kuraldır, çünkü ruhu
dışardadır ve geriye dönmek için zaman bulamayabilir; bu yüzden insan, ruhu olmadan
uyandırılacak olursa hastalanır. Uyuyanı uyandırmak mutlaka gerekiyorsa, ruhun dönmesine
zaman bırakmak için çok yavaş yapılmalıdır bu (Frazer 1890, s.126).‖
―Bombay'da, uyuyan bir kimsenin yüzünü acayip renklerle boyayarak ya da bir kadına
bıyık, takarak görünümünü değiştirmek onu öldürmekle bir tutulur. Çünkü ruh döndüğünde
bedenini tanıyamayacak ve kişi ölecektir (Frazer 1890, s.126).‖
―Sırplar uyuyan bir cadının ruhunun, bedeni çoğu kez bir kelebek biçiminde terk ettiğine
inanırlar. Ruhun yokluğu sırasında cadının vücudu, ayakları başının bulunduğu yere gelecek
şekilde döndürülürse, ruh geri döndüğünde vücuda girmek için ağzı bulamayacağından cadı
ölecektir (Frazer 1890, s.126).‖
―Fakat bir insanın ruhunun vücudunu/terk etmesi için onun uykuda olması gerekmez.
Uyanık olduğu saatlerde de onu terk edebilir, sonunda insan hastalanır ya da (yokluk uzarsa)
ölür. Bu yüzden Moğollar hastalığı bazan hastanın ruhunun yokluğuyla açıklarlar, ruh ya
bedenine dönmek istemiyordur ya da dönüş yolunu bulamamıştır. Bu nedenle ruhun vücuda
dönüşünü sağlamak için bir yandan vücudu olabildiğince çekici yapmak, öte yandansa ona
dönüş yolunu göstermek gerekir. Vücudu çekici bir görünüme getirmek için hasta insanın
bütün en iyi giysileri ve en değerli eşyaları yanına konur; yıkanır, tütsüler yakılır ve

olabildiğince çekici duruma getirilir; bütün arkadaşları, hastanın adını seslenerek ve ruhunu
dönmeye çağırarak kulübenin çevresinde üç kez dönerler. Ruhun yolunu bulmasına yardım
etmek için hastanın başından kulübenin kapısına kadar renkli bir ip gerilir. Rahip, özel
giysileri içinde bir sürü korkutucu şeyler okur, ruhların uğrayabileceği ve onları bedenlerinden uzaklaştırabilecek tehlikeleri sıralar. Sonra hastaya ve çevresinde toplanmış olan
arkadaşlarına dönerek "Geldi mi?" diye sorar. Herkes Evet diye yanıt verir ve geri dönen
ruhun önünde eğilerek hasta adamın üzerine tohum serperler. Bundan sonra, ruha yolunu
gösteren ip toplanır ve hastanın boynuna sarılır, hasta yedi gün hiç çıkarmaksızın takacaktır
bunu. Vücuduna henüz alışmamış olan ruhu tekrar kaçmasın diye hiç kimse hastayı
korkutamaz ya da incitemez (Bastian 1884).‖
―Bir Hint Öyküsünde bir kral, ruhunu bir Brahman'ın ölü bedenine geçirir, bir kambursa
ruhunu kralın terk edilmiş bedenine geçirir. Şimdi kambur bir kral, kral ise bir Brahman'dır,
Bununla birlikte, kambur, ruhunu bir papağanın ölü bedenine aktararak ustalığını göstermeye
kandırılır, böylece kral kendi bedenine yeniden sahip olma fırsatını yakalar. Bir başka Hint
öyküsünde bir Brahman bir kralın ölü bedenini kendi ruhunu ona geçirerek canlandırır. Bu
arada Brahman'ın vücudu yakılmıştır, ruhu ise kralın bedeninde kalmak zorundadır artık
(Frazer 1890, s. 127)‖.
―Ruhun gidişi her zaman isteyerek olmaz. Hayaletler, cinler ya da büyücüler tarafından
kendi isteği dışında bedenden ayrılabilir. Bundan dolayı, Burma'lı Karenler, evin önünden bir
cenaze alayı geçerken, çocuklarını özel bir iple evin belli bir yerine bağlarlar, çocukların
ruhları bedenlerini terk edip geçmekte olan cesede girmesin diye. Cenaze gözden
kayboluncaya kadar çocuklar bağlı olarak tutulur (Frazer 1890, s. 127‘ye göre, Cross 1854, s
311).‖
―Örneğin, Bazı Estonyalılar kanı ağızlarına değdirmezler, çünkü kanın hayvanın ruhunu
taşıdığına ve bu ruhun kanı tatmış olan insanın bedenine gireceğine inanırlar (Frazer 1890, s.
176‘ya göre, Wiedemann 1876, s. 446)‖
―Kuzey Amerika'da bazı Kızılderili kabileleri, "güçlü bir dinsel ilkeden dolayı, bir
hayvanın kanını içmekten titizlikle kaçınırlar, çünkü kanda hayvanın yaşamı ve ruhu
bulunmaktadır (Frazer 1890, s. 176‘ya göre, Adair, 1775, s. 134). Bu Kızılderililer "yeni
vurdukları bir geyiğin etini (yemek için hazırlamadan önce) genellikle ateşin dumanı ve
alevleri içinden birçok kez geçirirler, hem bir kurban etme yoludur bu, hem de hayvanın
kanının, yaşamının ve içindeki hayvan ruhlarının yok edilmesidir, çünkü eti bunlarla birlikte
yemek çok kötü bir şeydir. Slave, Hare ve Dogrib Kızılderililerinin çoğu, av hayvanlarının
kanını tatmak istemez; bu kabilenin avcıları, kanı hayvanın işkembesi içine toplayıp kara
gömer. Yahudi avcılar vurdukları av hayvanının kanını yere akıtıp üzerini toprakla örterler.
Hayvanın ruhunun ya da yaşamının kanda olduğuna, ya da aslında kan olduğuna inandıkları
için kanı tatmazlardı (Frazer 1890, s.177). Aynı inanç Romalılar, Araplar tarafından da
paylaşılıyordu (Frazer 1890, s. 177‘ye göre, Wellhausen 1897, s. 217)‖.

1b)- ġimdi rüzgar, güneĢ gibi diğer hareketli öğelerin de bir ruhu
olduğuna inanıldığını gösteren töreleri sıralayalım:
―Fiji'de küçük bir tepenin doruğunda ufacık bir alanda kamış yetişirdi, geç kalmaktan
korkan yolcular, güneşin batmasını önlemek için birkaç kamışın tepesini bir araya getirip
bağlardı. Amaç belki de güneşi kamışlara dolaştırmaktı, tıpkı Peruluların onu ağ ile
yakalamaya çalışmaları gibi. Güneşi bir tuzağa düşürüp yakalamış olan adamlara ait öyküler
çok yaygındır (Frazer 1890, s.26)‖.
―On beşinci yüzyıl başlarında puta tapan Litvanyalılar arasında dolaşan Prague‘lı Jerome
güneşe tapan ve iri bir demir çekici kutsal sayan bir kabileye rastladı. Rahipler ona bir
zamanlar güneşin aylarca görülmediğini, çünkü güçlü bir kralın onu sağlam bir kuleye
kapatmış olduğunu anlattılar; fakat on iki burç işte bu çekiçle kulenin kapılarını kırıp açmış ve

güneşi serbest bırakmıştı. Çekici bu yüzden kutsal sayıyorlardı. Bir Avustralya yerlisi, kendisi
eve varıncaya kadar güneşin batmasını önlemek istediğinde, bir ağaç çatalına bir çim parçası
yerleştirir ve yüzünü tam batmakta olan güneşe çevirir. Aynı amaçla, bir Yucatan Kızılderilisi
batıya doğru giderken bir ağaca bir taş yerleştirir ya da kirpiklerinden bazılarını koparır ve
güneşe doğru üfürür. Güney Afrika yerlileri, dolaşırlarken bir ağaç dalına bir taş koyarlar ya
da yolun üzerine bir parça ot yerleştirip onun üzerine de bir taş koyarlar: bunun, kendileri
dönünceye kadar arkadaşlarının yemeği bekletmesini sağlayacağına inanırlar. Bütün bunlarda,
daha önceki örneklerde de olduğu gibi, amacın güneşi ertelemek olduğu apaçıktır. Ama bir
ağaca bir taşın ya da bir çim parçacığının konmasının bu etkiyi doğuracağına niçin inanılıyor?
Bir başka Avustralya töresi buna kısmen bir açıklama getiriyor. Yerliler, gezilerinde, yerden
farklı yükseklikteki ağaçlara taşlar koymayı alışkanlık edinmişlerdir, bundan amaçlan, belli
bir ağacın yanından geçtikleri anda güneşin gökteki yüksekliğini işaretlemektir. Arkalarından
gelenler böylece öndeki arkadaşlarının ne zaman o noktadan geçtiğini bilebilirler. Güneşin
ilerleyişini bu şekilde işaretlemeye alışmış olan yerliler, giderek, güneşin hareketini
işaretlemenin onu belirlenen, noktada tutmak olduğunu hayal edecek bir yanılgıya düşmüş
olabilirler. Öte yandan, Avustralyalılar, güneşi daha çabuk batırmak için havaya taş atarlar ve
ağızlarıyla güneşe doğru üflerler." (Frazer 1890, s.26-27)‖.
―Bir kez daha yineleyelim: yabanıl, rüzgârı estirebileceğini ya da dindirebileceğini sanır.
Bir Yakut, gün çok sıcaksa ve gideceği daha uzun bir yol varsa, rastlantıyla bir hayvanın ya
da bir balığın içinde bulduğu bir taşı alır, üzerine bir at kılını birçok defa dolar ve onu bir
sopanın ucuna bağlar. Sonra da bir büyü söyleyerek sopayı havada sallar. Az sonra serin bir
yel esmeye başlar. Omaha'da Rüzgâr klanı sivrisinekleri kovacak bir rüzgârı başlatmak için
battaniyelerini havada sallarlar. Bir Haida Kızdderilisi serin bir rüzgâr istediğinde, oruç tutar,
bir kuzgun vurur, ateşin üzerinde üter ve deniz kenarına giderek yanık tüyleri, rüzgârın
esmesini istediği yönde denizin yüzeyine dört kez süpürür. Sonra da kuzgunu arkasına fırlatır,
fakat daha sonra tekrar yerden alır ve bir ladin ağacının dibine, yüzü istenen rüzgara dönük
oturur durumda yerleştirir. Bir sopa ile gagasını açık durumda tutarak, birkaç günlüğüne serin
bir rüzgar ister (Frazer 1890, s.27)‖.
―Shetland denizcileri, rüzgârları yönettikleri savında olan yaşlı kadınlardan hâlâ rüzgâr
satın alırlar. Bugün Lenvick'te rüzgâr satarak geçinen kadınlar var hâlâ (Frazer 1890, s.29)‖.
Rüzgarı kontrol edebilen insanlar olduğu inancı Shakespeare zamanına kadar sürmüş
olmalıdır, çünkü Macbeth‘de şöyle bir sahne vardır:
SAHNE III
Fundalık.
Gök gürler. Üç cadı girer.
BİRİNCİ CADI - Neredeydin kardeş?
İKİNCİ CADI - Domuz öldürüyordum.
ÜÇÜNCÜ CADI -Ya sen kardeş?
BİRİNCİ CADI - Bir gemici karısının kucağında kestaneler vardı, ağzını şapırdata
şapırdata yiyip duruyordu. "Bana da ver" dedim. Çöplük yosması, "Hadi oradan cadı!" diye
haykırdı. Kocası Kaplan gemisinin süvarisi, Halep'e gitmiş; ama ben de bir eleğe binip
arkasından gideceğim. Hem de kuyruksuz fareler gibi. Yapacağım bu işi, yapacağım da
yapacağım.
İKİNCİ CADI - Sana bir rüzgâr vereyim.
BİRİNCİ CADI - Sağ olasın.
ÜÇÜNCÜ CADI - Ben de bir tane daha.
BİRİNCİ CADI - Başka ne gerekirse hepsi bende var; estikleri bütün limanlar, gemici
haritasında raslanan bütün yönler. Onu saman gibi kupkuru kurutacağım. İnik göz kapaklarına
uyku, ne gece girecek, ne gündüz. Yaşamını ilençlenmiş insanlar gibi geçirecek. Dokuz kez

dokuz hafta geçerken o süzülecek, eriyip canı çekilecek. Gemisi batmasa bile fırtınadan
fırtınaya düşecek. Bak, bende ne var!
İKİNCİ CADI - Göster bakayım, göster bakayım!
BİRİNCİ CADI - Ülkesine dönerken batan bir kaptanın baş parmağı.
(İçerden davul çalar.)
―Hotanto'lar rüzgârın yavaşlamasını istediklerinde, en kalın derilerinden birini alıp bir
kazığın ucuna asarlar, rüzgârın eserek deriyi aşağı indirmeye çalışırken bütün gücünü
yitireceğine ve dineceğine inanırlar. Avusturya'nın bazı bölgelerinde büyük bir fırtına
sırasında pencereyi açıp dışarıya avuç dolusu yiyecek, saman ya da tüy atarak rüzgâra "Al,
bütün bunlar senin, dur artık!" demek töredendir. Kuzey-Batı rüzgârları, buzları" kıyıda fazla
uzun tuttuğu, yiyeceklerin giderek azaldığı zamanlarda Alaska Eskimoları rüzgârı yatıştırmak
için bir tören yaparlardı. Sahilde bir ateş yakılır, erkekler çevresinde toplanır ve şarkı
söylerlerdi. Daha sonra yaşlı bir adam ateşe doğru yürür ve tatlı, yumuşak bir sesle rüzgâr
şeytanını ateşin altına girip kendini ısıtmaya çağırırdı. Şeytanın gelmiş olduğu varsayıldığı bir
zamanda, yaşlı bir adam, orada bulunanların hepsinin elbirliğiyle doldurduğu bir kova suyu
ateşin üzerine dökerdi ve hemen arkasından ateşin bulunduğu noktaya bir ok yaylım atışı
yapılırdı. Şeytanın, kendisine bu kadar kötü davranıldığı bir yerde kalmayacağını
düşünürlerdi. Etkiyi daha da artırmak için tüfeklerle çeşitli yönlere ateş edilirdi. (Frazer 1890,
s.29)‖.

1c)- Ruhun kana bağlı olduğu inancı
―Kral kanının yere dökülmemesi yaygın bir kuraldır. Bundan dolayı, bir kral ya da onun
ailesinden biri öldürülecek olduğunda, kral kanının toprağa dökülmesini önleyecek bir idam
tana bulunmuştur. 1688 dolaylarında, ordu başkomutanı, Siyam Kralına baş-kaldırmış ve onu
"ölüm cezasına çarpılmış krallara ya da aynı kandan gelen prenslere uygulanan tarza" uygun
olarak idam etmişti; buna göre, bu tür suçlular büyük bir demir kazana konuyor, odun
tokmaklarla vurula vurula parçalanıyordu, çünkü kral kanının bir damlasının bile yere
dökülmemesi gerekiyordu, dinlerine göre, kutsal kanı toprakla karıştırıp kirletmek büyük bir
günahtı."243 Siyamh-ların kral soyundan bir kişiyi idam etme yollarından bazdan da açlıktan
öldürme, boğma, onu kırmızı bir kumaş üzerinde gererek miğdesine hoş kokulu bir odun
çubuk saplama244 ya da sonuncusu, onu iri bir taşla birlikte deriden bir torba içine dikip
nehire atma gibi yollardır; bazan suya atılmadan önce idam mahkûmunun boynu sandal
ağacından bir sopayla kırdır.245 Kubilay Han, kendisine başkaldırmış olan amcası Nayan'ı
yenip ele geçirdiğinde, bir halıya sardırıp ölünceye kadar oraya buraya çarptırarak
öldürtmüştür, "çünkü kendi imparatorluk soyundan selen bir kişinin kanını yere akıtamaz ya
da Tanrının gözleri önünde, Güneşin önünde meydanda bırakamazdı‖. 246 (Frazer 1890, s.
177)‖
Ruhun kanla bağlantılı olması nedeniyledir ki, ergenlik çağına giren kızlarda ilk kanama
çok tehlikeli sayılır. Bu durumdaki kızların güneş ışığına maruz kalmaları veyahut yere
basmaları yasaktır. Bu konuda birkaç örnek aşağıdadır.
―Güney Afrika Zuluları ve akraba kabileler arasında, "bir kız yürürken, odun
topluyorken ya da tarlada çalışıyorken" ergenliğin ilk belirtileri kendini gösterince "kız nehre
doğru koşar ve erkekler tarafından görülmesin diye bütün gün kamışlar arasında gizlenir.
Başına güneş gelip de kendini kupkuru bir iskelete döndürmesin diye —güneş ışınlarına
maruz kalmanın sonucu mutlaka budur— battaniyesiyle başını dikkatlice örter. Karanlık
çöktükten sonra evine döner ve bir kulübede bir süre başkalarından ayrılır."(Frazer, 1890, 2s.211)
―New Ireland'de kızlar (bir süreliğine ki bu süre kızın sosyal statüsüne göre 2 haftadan
beş yıla kadar değişir) küçük kafeslere kapatılır, karanlıkta tutulur ve ayaklarını yere
basmalarına izin verilmez. Bu töreyi, gözleriyle görmüş olan birisi şöyle anlatıyor. "Buradaki

genç kızlara ilişkin garip bir töreye değgin bir şeyler işittim bir öğretmenden, bunun için de
başkandan beni bu kızların bulunduğu eve götürmesini rica ettim. Ev, 8-9 metre
uzunluğundaydı, kamış ve bambularla çevrilmişti etrafı, girişin hemen karşısına, kesinlikle
'tabu' olduğunu göstermek için bir demet kuru ot asılmıştı. Evin içinde 2-3 metre
yüksekliğinde, tabanı 3-3,5 metre, yerden yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde konik yapılar
vardı, yerden tepeye göre giderek sivriliyorlardı. Bu kafesler pandanus-ağaçının geniş
yapraklarından yapılmıştı, yapraklar birbirine öyle yakın dikilmişti ki, ne ışık ne de birazcık
hava girebilirdi içeri. Her birinin bir yanında, Hindistan cevizi ye Pandanus-ağacı
yapraklarından örülmüş ikili bir kapıyla kapatılmış bir açıklık vardı. Yerden yaklaşık bir
metre yüksekliğinde, tabanı oluşturan bambudan bir yükselti vardı. Bize söylendiğine göre, bu
kafeslerin her birine bir genç kadın kapatılmıştı, en azından dört ya da beş yıl orada
kalacaklar, evin dışına çıkmalarına bile izin verilmeyecekti. Duyduğumda inanamadım bu
öyküye; bütün bunlar gerçek olamayacak kadar korkunçtu. Başkanla konuştum ve ona
kafeslerin içini görmek istediğimi söyledim, kızları da görmek, onlara boncuktan bir iki
hediye vermek istediğimi ekledim. O bunun 'tabu' olduğunu, kendi akrabalarından başka
herhangi bir erkeğin onlara bakmasının yasaklanmış olduğunu söyledi; fakat sanırım söz
verilen boncuklar yatıştırıcı bir etki yaptı ki, yaşlı bir kadın görevliyi çağırttı, kapılan ancak o
açabilirdi... Başkan emir verince kadın kapıyı açmak zorunda kaldı, o zaman kızlar aralıktan
bize baktılar, kendilerine ellerini uzatmaları söylenince ellerini uzattılar ve boncuklan aldılar.
Fakat ben, bilerek biraz uzakta durdum ve boncukları şöyle bir uzattım, kafeslerin içini
görebileyim diye onları biraz dışarı çekmek istiyordum çünkü. Benim bu isteğim başka bir
güçlüğe yol açtı, bu kızların, burada kapalı tutuldukları sürece ayaklarının yere dokunmasına
izin verilmiyordu. Fakat boncukları da almak istiyorlardı, bu yüzden yaşlı kadının dışarı çıkıp
bir sürü odun ve bambu toplaması gerekti, onları yere serdi ve sonra kızlardan birine giderek
onun aşağı inmesine yardım etti, kızın elinden tutarak, uzattığım boncukları alacak yakınlığa
gelinceye kadar odunların üzerinde adım adım yürümesine yardım etti. O zaman kızın çıktığı
kulübenin içini görmek için yaklaştım, ama başımı içeriye sokamadım, içersinin havası o
denli sıcak ve boğucuydu. Temizdi içersi, su koyacak birkaç kısa bambudan başka bir şey
yoktu. Kızın ancak oturacağı ya da bükülüp uzanacağı büyüklükteydi, kapılar kapatılınca
içersi oldukça karanlıklaşıyor olmalıydı. Kızların, her kafesin yakınına konmuş bir kapta ya
da ağaçtan yarılmış bir leğende yıkanmaları için ancak günde bir kez dışarı çıkmalarına izin
veriliyordu. Çok terlediklerini söylüyorlardı. Bu boğucu kafesler içine çok gençken koyuluyorlar, genç kadın oluncaya kadar orada kalmaları gerekiyordu; o zaman dışarı
çıkarılıyorlar, her birine büyük bir evlilik şöleni veriliyordu‖.13(Frazer 1890, c.2-s.212-213)
―Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde "başkanların kızları on üç, on dört yaşına geldiklerinde,
iki ya da üç yıl evin içinde tutulur, hiçbir vesileyle evden çıkmalarına izin verilmez, ev ise
güneş onların üzerine düşmeyecek biçimde güneşten korunur."14 Borneo‘lu Ot Danomlar
arasında, kızlar sekiz, dokuz yaşına gelince evin küçük bir odasına ya da hücresine kapatılır
ve uzun bir süre bütün dünyayla her türlü ilişkileri kesilir. Evin geri kalan bölümleri gibi bu
hücre de kazıklarla yerden yüksekte kurulmuştur, kız hemen tam bir karanlık içinde olsun
diye uzak bir köşede açılan bir tek küçük pencereyle aydınlatılır. Kız, hiçbir bahaneyle, hatta
en gerekli amaçlar için bile odadan ayrılamaz. Kapatıldığı sürece ailesinden hiç kimse onu
göremez, yalnızca, ona hizmet etmek üzere bir tek köle kadın ayrılır. Çoğu kez yedi yıl süren
bu kapanış süresince kız hasır örmekle ya da başka el işleriyle uğraşır.‖ (Frazer 1890, c.2s.213-214)
―Vancouver Adası'ndan Ant Kızılderililerinde kızlar ergenlik çağına geldiklerinde evin
içinde koridor gibi bir yere konur, "orada ne güneşin ne de herhangi bir ateşin görülemeyeceği
şekilde hasırlarla sarılır. Bu kafeste günlerce kalırlar. Kendilerine su verilir fakat yiyecek
verilmez. Kız bu inzivada ne kadar uzun süre kalırsa, ailesi için o kadar büyük onurdur bu;
fakat bu erginleme sınavı sırasında ateşi ya da güneşi gördüğü anlaşılırsa yaşamı boyunca

saygınlığını yitirmiş olur."17 Alaskalı Thlinkeet ya da Kolosh Kızılderililerinde, bir kız
kadınlık belirtileri gösterince küçük bir kulübeye ya da kafes içine kapatılır, küçük bir hava
deliği dışında her yeri kapalıdır bunun. Bu karanlık ve pis yerde, eskiden bir yıl sureyle, ateş
yüzü görmeden, hareketsiz, yapayalnız kalmak zorundaydı. Yiyeceği küçük bir pencereye
konurdu; suyunu beyaz başlı bir kartalın kanat kemiğinden içmek zorundaydı. Bugün bu süre
hiç olmazsa bazı yerlerde altı aya indirilmiştir. Kız, bakışlarıyla gökyüzünü kirletmesin diye,
uzun kulakları olan bir tur şapka giymek zorundadır. 18(Frazer 1890, c.2. s.214)
―İngiliz Guyanası'ndan Macusi‘ler arasında, bir kız ergenliğin ilk belirtilerim gösterince,
bir hamak içinde kulübenin en yüksek noktasıma asılır, îlk birkaç gün gündüzleri hamaktan
ayrılamaz, fakat geceleyin aşağı inmek, ateş yakmak ve geceyi ateşin yanında geçirmek
zorundadır, yoksa boynunda, boğazında vb. yaralar çıkacaktır. Belirtiler devam ettiği sürece
sıkı perhiz yapmak zorundadır. Belirtiler geçince aşağı inip, kulübenin en karanlık köşesinde
kendisi için yapılmış olan küçük bir bölmedeki yerini alabilir. Sabahleyin kendi yemeğini
pişirebilir, fakat bunun ayrı bir ateşte, kendine ayrılmış bir tencerede yapılması gerekir.
Yaklaşık on gün içinde büyücü gelir ve kızın üzerinde, dokunduğu değerli şeylerin üzerine
okuyup üfleyerek büyüyü bozar. Kullanmış olduğu kaplar ve bardaklar kırılır ve parçalar
gömülür, ilk banyosundan sonra kızın, annesi tarafından ince çubuklarla dövülmeye
katlanması, bu sırada çığlık atmaması gerekir, ikinci dönemin sonunda tekrar dövülür, ama
bundan sonra dövülmez. Artık "temiz"dir, yeniden halkın arasına katılabilir.23(Frazer 1890,
c.2, s.216)
―Avrupa'nın uygarlaşmış ulusları arasında, bu konuda geçerli olan boşinanlar daha az
abartılı değildir. Var olan en eski ansiklopedide —Pliny'nin Doğal Tarih'i— âdetten
gelebilecek tehlikelerin listesi, yabanıllarınkinden uzundur. Pliny'ye göre, adetli bir kadına
dokunmak, şarabı sirkeye döndürür, ürünleri yakar, fideleri öldürür, bahçeleri kurutur,
yemişleri döker, aynaların ışığını soldurur, usturaları körletir, demiri ve pirinci paslandırır
(özellikle de ayın küçülme döneminde), arılan öldürür, ya da en azından kovanlarından dışan
sürer, kısraklara yavrulannı düşünürdü... vb.45 Aynı şekilde, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde,
bir kadın, âdet dönemlerinde bira yapım yerine girerse, biranın ekşiyeceğine hâlâ
inanılmaktadır, Biraya, şaraba, sirkeye ya da süte dokunursa, bunlar bozulur; reçel yapsa,
koyulaşmaz; bir kısrağa binse, hayvan yavrusunu düşürür; tomurcuklara dokunsa,
tomurcuklar solar; bir kiraz ağacına çıksa, ağaç ölür.46‖ (Frazer 1890, c.2, s.222)

1d)- Bedenin her parçasının o bedene ait ruhla bağlantılı olduğu ve bedenparçasına uygulanacak bir işlemin, ana-bedende de etkili olacağı inancı
―Sumatra'nın iç bölgelerinde, bir insanla saçı ya da tırnağı gibi onun bedeninden
kesilmiş, koparılmış bir şey arasında büyülü bir yakınlığın bulunduğuna inanılır; o kadar ki,
bu saçı ya da tırnağı eline geçiren kişi, bunların kesildiği kişi üzerinde, ne kadar uzakta olursa
olsun, iradesini kullanabilir. Bu boşinan bütün dünyada yaygındır. (Frazer 1890, s.13)
―Yabanıl, kendisiyle bedeninin her parçası arasında var olan duygusal ilişkinin, bu
fiziksel ilişki koptuktan sonra bile devam ettiğine ve bu yüzden de kırpılmış saçlar ya da
kesilmiş tırnaklar gibi bedeninden ayrılmış parçaların başına gelebilecek herhangi bir
zarardan kendisinin de zarar göreceğine inanır. Bu nedenle de kendisinden ayrılmış
parçaların, kazayla zarar görebileceği ya da kendisine kötülük yapmak, kendisini öldürmek
için bunları bir büyü olarak kullanabilecek kötü niyetli kimselerin eline geçebileceği yerlere
bırakmamaya dikkat eder. Bu gibi tehlikeler herkes için vardır, ama kutsal kişiler sıradan
kişilerden daha çok korkmalıdır bunlardan, bunun için de bunların aldığı önlemler nispeten
daha sıkıdır. Tehlikeden kaçınmanın en basit yolu, elbette, saçı hiç kesmemektir; tehlikenin
her zamankinden daha büyük olduğu yerde tutulan yol da budur. Frank krallarının saçlarının
kesilmesine izin verilmezdi. Bir Haida büyücü-hekimi saçlarını ne kesebilir ne tarayabilir,
bunun için de saçları hep uzun ve karmakarışıktır. Celebes'li Alfoerler arasında Leleen ya da

pirinç tarlalarının koruyucusu olan rahip, özel işlevlerini yerine getirdiği zaman içinde, yani
pirinç ekilmeden bir ay öncesinden hasat ambara alınıncaya kadar, saçlarını kesemez.
Ceram'da erkekler saçlarını kesmezler: evli erkekler saçlarını kesecek olursa karılarını
kaybederler; delikanlılar saçlarını kesecek olursa zayıflarlar ve güçten düşerler. Timourlat'ta
evli erkekler Ceram'daki nedenle saçlarını kesemezler, ama dul erkekler ya da yolculukta olan
erkekler bir kümes hayvanı ya da bir domuz kurban ettikten sonra bunu yapabilirler (Frazer
1890, s.191)‖
―Amboina yerlileri, güçlerinin saçlarında olduğunu, eğer kesilecek olursa güçlerinin de
kendilerini terk edeceğini düşünürlerdi. Bu adada bir Hollanda Mahkemesince işkenceye
tutulan bir suçlu saçları kesilinceye kadar suçlu olduğunu inkar etmiş, saçları kesilir kesilmez
suçunu itiraf etmiştir. Cinayetten yargılanan bir adam, işkencecilerinin bütün ustalıklarına
karşın işkencelere dayanmış, ama cerrahı elinde makasla kendine doğru gelir görünce
çözülmüştür. Bu makasla ne yapacaklarını sorduğunda ve saçlarının kesileceği yanıtını
aldığında bunu yapmamaları için yalvarmış ve bütün bildiklerini anlatmıştır. Bundan sonraki
davalarda, işkenceyle bir mahkûmdan itiraf alınamadığında, Hollandalı yetkililer mahkûmun
saçlarını kesme uygulamasına başvurur oldular.66 Ceram'da gençlerin saçlarını kestirince
zayıflayacaklarına ve bu yolla cesaretlerini yitireceklerine hâlâ inanılmaktadır.67 Zacynthus'ta
halk eski Yunanlıların bütün gücünün göğüslerindeki üç kılda bulunduğuna, bu kıllar
kesildiğinde güçlerinin kaybolduğuna, fakat kılların yeniden büyümesine izin verilirse
güçlerinin yerine geldiğine inanır.68 (Frazer 1890, c.2. s.296)

1e)- Doğa-üstü güçlerin (ruhların) bazı insan bedenlerine girebildiği inancı:
―İnsan-tanrı ya da tanrısal veya doğaüstü güçlerle donanmış bir insani varlık kavramı,
temelde dinler tarihinin daha erken bir dönemine: tanrılara ve insanlara henüz aynı türden
varlıklar olarak bakıldığı ve aralarında açılan aşılmaz uçurumla henüz birbirlerinden
ayrılmadıkları bir döneme aittir. Bu yüzden, insan şeklinde bedenleşmiş bir tanrı fikri bize
garip görünebilirse de, ilk insan için çok irkiltici bir şey değildir: o, insan-tanrıda ya da tanrıinsanda, tam bir inançla kendisinde de olduğunu ileri sürdüğü aynı doğaüstü güçlerin daha
yüksek bir derecesinden başka şey görmemektedir. Bu tür bedenleşmiş tanrılar yabanıl
toplumda yaygındır. Bedenleşme geçici ya da devamlı olabilir. Geçiciyse, bedenleşme —
genellikle esin ya da cin tutma olarak bilinir — kendini doğaüstü bir güç şeklinde olmaktan
çok doğaüstü bir bilgi şeklinde gösterir. Diğer bir deyişle, genel belirtileri tansıklardan çok
bilicilik ve yalvaçlıktır. Öte yandan, bedenleşme geçici olmakla kalmayıp, kutsal ruh bir insan
bedenine yerleşmişse, tanrı-insanın tansıklar göstererek bu özelliğini kanıtlaması beklenir
kendisinden. Ancak, düşüncenin bu döneminde, insanların tansıklara doğa yasasını kırma
olarak bakmadığını anımsamamız gerekir. Doğa yasasının varlığını kavrayamayan ilkel insan
onun bozulması, kırılması diye bir şeyi de kavrayamaz. Ona göre bir tansık, ortak bir gücün
alışılmamış, çarpıcı bir belirtisidir. (Frazer 1890, s.35)‖.
―Geçici bedenleşmeye ya da esinlenmeye inanış bütün dünyada yaygındır. Bazı kişilerin
zaman zaman bir ruh ya da tanrı tarafından ele geçirildiği varsayılır; bu ele geçirilme devam
ettiği sürece onların kendi kişilikleri askıdadır, ruhun varlığı, insanın bütün bedeninin
çırpınarak titremesi ve sarsılmasıyla, çılgınca hareketler ve delice bakışlarda gösterir kendini:
bütün bunlar o insanın kendine değil, onun içine girmiş olan ruha bağlanır; ve bu anormal
durumda ağzından çıkan her şey onun içine yerleşmiş, onun ağzından konuşan tanrının sesi
olarak kabul edilir. Mangaia'da, içlerine zaman zaman tanrılar giren rahiplere "tann-evleri" ya
da kısaca "tanrılar" denirdi. Bunlar, tanrılar gibi kehanetlerde bulunmadan önce sarhoş edici
bir içki içer ve böylece yaratılan vecit halinde söylediği çılgınca sözler tanrının sesi olarak
kabul edilirdi. Fakat bu tür geçici esinlenme örnekleri dünyanın her tarafında o kadar yaygın,
budunbilim kitaplarında o kadar sık rastlanan şeylerdir ki, genel ilkeye ilişkin açıklamaları
burada vermek gereksizdir. Bununla birlikte, geçici esinlenme yaratan iki özel tarza

göndermede bulunmak yerinde olacaktır, çünkü bunlar belki ötekilerden daha az bilinen ve
ilerde başvurma fırsatı bulacağımız şeyler. Bu esinlenme yaratma yollarından biri, kurban
edilen şeyin kanını içmektir. Argos'ta, Apollo Diradiotes tapınağında ayda bir kez geceleyin
bir kuzu kurban edilirdi; bir iffet kuralına uymak zorunda kalmış bir kadın, kuzunun kanını
tadardı, tanrı tarafından böylece esinlenerek kehanetlerde bulunur ya da geleceği haber
verirdi. Achaea'daki Aegira'da Yeryüzü rahibesi kehanette bulunmak için mağaraya girmeden
önce taze boğa kanı içerdi. (Frazer 1890, s.36)‖.
―Loango kralı, halkı tarafından "bir tanrıymış gibi yüce tutulur; ve tanrı anlamına gelen
Sambee ve Pan-go adıyla çağrılır. Canı istediği zaman kendilerine yağmur gönderebileceğine
inanırlar; ve yılda bir kez, Aralık ayında, ki yağmur iste--dikleri bir zamandır bu, halk yağmur
bağışlaması için gelip ona başvurur." O zaman, tahtında ayakta duran kral gökyüzüne, yağmur
getireceği varsayılan bir ok fırlatır. Mombaza kralı için de buna çok benzer şeyler anlatılıyor.
Doğu Afrika'da Oiteva Kralı, tanrılar arasında sıralanır; "gerçekten de, Caffre'lar kendi
monarklarından başka tanrı tanımazlar ve öteki kabilelerin göklere yöneltmeyi yeğledikleri
dualarını onlar krallarına ederler... Dolayısıyla bu talihsiz varlıklar, krallarının bir tanrı olduğu
inancı içinde, gereksinimleri olan şeyi daha kolaylıkla elde etmek için ellerindekini
avuçlarındakini tüketirler, hediye diye perişan olurlar. Böylece, bitkin bir halde onun
ayaklarına kapanır, hava uzun süre kurak gitmişse, tanrılara aracılık edip yağmur
göndermelerini, gereğinden fazla yağmur düşmüşse, güzel havalar vermelerini sağlaması için
yalvarırlar ona; böylece, rüzgâr, fırtına ve buna benzer her durumda ya hoşnutsuzluklarını
belli ederler ya da yalvarırlar." (Frazer 1890, s.47‘ye göre, Dos Santos 1684, s. 687).
―Yukarı Zambesi'de bir kabile olan Barotse'ler arasında, "kabile başkanının bir yarı tanrı
olduğuna ilişkin bir inanç vardı ve şiddetli fırtınalarda Barotse'ler yıldırımdan korunmak için
kabile başkanının bahçesine yığılırlar. Onların başkanın önünde diz çöküp göklerdeki su
depolarını açmasını ve bahçelerine yağmur göndermesini yalvarırken görmek büyük acı verdi
bana... Kralın hizmetkârları, Tanrı'nın (yani kral'm) hizmetkârları oldukları için yenilmez
olduklarını ileri sürer." Yeni Gine'de Mowat Başkanının ürünün yetişmesini iyi ya da kötü
yönde etkileme gücüne, dugonglan ve kaplumbağaları dört bir taraftan oraya gelip kendilerini
yakalatmaya kandırma gücüne sahip olduğuna inanılır.‖ Frazer 1890, s.47)
―Madagaskar Antaymour'ları arasında kral ürünün yetişmesinden ve halkın başına
gelecek her türlü kötülükten sorumludur.167 Birçok yerde, yağmur yağmazsa ya da ürün iyi
yetişmezse kral cezalandırılır, Böylece, Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde, krala edilen dualar,
verilen hediyeler yağmur yağdıramayınca, kabile adamları onu iplerle bağlar ve zorla
atalarının mezarına götürürler, gereksindikleri yağmuru oradan elde edebilir diye belki.168
işkillerde de yiyecek kıt olduğunda krallarını bağlama gibi bir töre var gibi görünüyor. Batı
Afrika'da Banjar'lar, krallarında yağmur ya da güzel hava yaratma gücü varsayarlar. Havalar
iyi gittiği sürece onu tahıl ve sığır hediyelerine boğarlar. Fakat uzun kuraklık ya .da yağmur
ürünü bozma tehlikesi gösterince, hava koşulları değişinceye kadar, onu aşağılarlar, döverler.
Loango halkı, hasat başarısızsa ya da kıyıda balığa çıkılamayacak kadar dalga varsa, krallarını
"kötü yüreklilikle suçlar, azlederler. Pepper Coast'ta, yüce rahip ya da Bodio topluluğun
sağlığından, toprağın bereketinden ve ırmaklarla denizlerdeki balığın bolluğundan
sorumludur; ülke bu konulardan herhangi birinde sıkıntıya düşerse Bodio görevinden alınır.
Burgundi'liler de ürün kötü olduğunda krallarını azlederlerdi. Bazı halklar daha da ileri gider
ve kıtlık zamanlarında krallarını öldürürlerdi, İsveç Kralı Domalde zamanında, yıllarca süren
şiddetli bir kıtlık olmuştu, ne hayvan ne de insan kanıyla durdurulamıyordu. Bu yüzden
Upsala‘da büyük bir halk meclisi toplandı, kabile başkanları bu kıtlığın nedeninin Kral
Domalde olduğuna ve mevsimlerin düzelebilmesi için onun kurban edilmesi gerektiğine karar
verdiler. Böylece onu öldürdüler ve kanını tanrıların altarlarına sürdüler.‖ Frazer 1890, s.4748) (Domalde 10-11. asırda yaşamış bir İsveç kralıdır.)

1f)- Doğadaki ruhların bazı insan bedenlerine girebildiği (tanrı-insan
oluşumu) ve bedenlerin yaşlanması nedeniyle, ruhların genç bedenlere aktarılması
gerektiği inancı
―Yabanıl ya da barbar toplumda çoğu kez kabile arkadaşlarının, kendisinde doğanın
genel gidişini kontrol etme yetisi olduğunu varsaydığı insanlar vardır. Bu yüzden bu tür
kişilere tapınılır ve tanrı davranışı gösterilir. Bu insan tanrıların aynı zamanda, kabile
arkadaşlarının yaşamları ve yazgıları üzerinde geçici etkiye sahip olup olmadıkları, ya da
işlevlerinin yalnızca tinsel ve doğaüstü olup olmadığı, başka bir deyişle tanrı oldukları kadar
kral mı yoksa yalnızca tanrı mı oldukları bizi burada pek ilgilendirmeyen bir ayrımdır.
Onların varsayılan kutsallıkları bizim üzerinde durmamız gereken temel şeydir. Bu bakımdan,
onlar, insanlığın varlığını sürdürmek için bağlı olduğu fiziksel görüngülerin devamı ve
düzenli bir biçimde yinelenmesi yönünden, kendilerine tapanlara karşı kutsal bir özveri ve
garantidirler. Bu yüzden, doğallıkla, bu tür bir tanrı-insânın yaşamı ve sağlığı, mutluluklarını
ve hatta varlıklarını kendisine bağlamış olan insanların büyük ilgi konusudur; doğal olarak, en
son kötü durum olan ölüm de içinde insan bedeninin açık olduğu belalardan sakınmak için ilk
insanın aklının bulduğu bu tür kurallara uymaya zorlanır onlar tarafından. Bu kurallar,
incelememizin de gösterdiği gibi, ilkel görüşe göre, yeryüzünde, uzun süre yaşamak istiyorsa
azıcık aklı olan her insanın uymak zorunda olduğu genel ilkelerden başka şeyler değildir.
Ama sıradan insanlar ele alındığında bu kurallara uyulması kişinin kendi seçimine bırakıldığı
halde, sıra tanrı-insana geldiğinde, bu yüksek görevinden alınma hatta ölüm gibi cezalar
altında kendisine zorla uygulanır bunlar. Çünkü ona tapınanlar, ona bu yasaklar konusunda
hile yapmasına izin veremeyecek kadar çok şeyler bağlamışlardır onun yaşamına. Bu yüzden
de, yabanıl filozofların zekâsının çok uzun zaman önce geliştirmiş olduğu ve kocakarıların kış
akşamları ocak başında ateşin çevresinde toplanmış torunlarına paha biçilmez hazineler olarak
hâlâ aktardığı bütün bu garip boşinanlar, eski-dünya atasözleri, saygın deyişler — evet bütün
bu eskil hayaller, kuruntular üst üste yığılmıştır, beynin bütün bu örümcek ağları, eski kralın,
o insan tanrının izi çevresinde örülmüştür; tıpkı bir örümceğin tuzağına düşmüş bir sinek gibi
bunlara yakalanmış olan bu kral, bu insan-tanrı elini ayağını oynatamaz durumdadır, çünkü
sonsuz bir labirent içinde birbirine tekrar tekrar geçmiş olan, "hava kadar hafif ama demir
halkalar kadar sağlam" törenin iplikleri, bir kurallar ağı içine sımsıkı bağlar onu, oradan ancak
ölüm ya da görevden alma kurtarabilir onu. (Frazer 1890, s. 206-207)‖
―Mangaianlar (Pasifikte bir ada halkı) ―doğal bir ölümle ölenlerin ruhlarının, bedenleri
çözülme halinde olduğu için, zayıf ve güçsüz olduğunu; oysa savaşta ölenlerin ruhlarının,
bedenleri hastalıkla güçten düşmemiş olduğu için, güçlü Ve sağlam olduğunu" düşünürler.
Bundan dolayı insanlar bazan zayıf düşmeden kendilerini öldürmeyi ya da öldürülmeyi
yeğlerler; böylece, gelecek yaşamda ruhtan, yaşlılıktan ve hastalıktan zayıflamış ve yıpranmış
olacağına bedenlerinden ayrıldığı andaki gibi taptaze ve güçlü kuvvetli başlayacaktır
yaşamaya. Örneğin Fiji'de "kendini kurban etme hiç de ender bir şey değildir ve bu yaşamı
terk ederlerken sonsuza kadar hep böyle kalacaklarına inanırlar. Bu da, yaşlılığın zayıflığından ya da kötürüm bit duruma düşmekten gönüllü bir ölümle kaçmak için güçlü bir neden
oluşturur." Ya da Fijilileri gözlemleyen bir başka kişinin daha doğru olarak ileri sürdüğü gibi
"yaşlı erkeklerin gönüllü olarak kendilerini öldürme töresi -en olağanüstü usulleri arasındadır
bu— aynı zamanda gelecek yaşamla ilgili boşinanlarıyla bağlantılıdır. Kişilerin cennet
hazlarına ölüm anındaki zihinsel ve bedensel yetenekleriyle kavuştuklarına, kısacası, tinsel
yaşamın, bedensel varlığın son bulduğu yerde başladığına inanırlar. Bu görüşte olunca,
yaşlandıkça zihinsel ve bedensel güçleri onları zevk alma yeteneklerinden yoksun bırakacak
derecede zayıflamadan bu değişiklikten geçmeyi arzulamaları doğaldır. Bu nedene, savaşçı
bir topluluk içinde bedensel zayıflıktan nefreti, artık kendilerini koruyamaz durumda olardan
bekleyen haksızlıkları ve aşağılanmaları da eklemek gerekir. Bu yüzden, bir kişi, yaşının
ilerlemesiyle birlikte gücünün azalmakta olduğunu anlayınca ve çok geçmeden bu yaşamdaki

görevlerini yerine getiremeyeceğini, gelecekteki zevkleri paylaşamayacağım hissedince,
yakınlarını yanına toplar ve onlara kendisinin artık tükendiğini ve yararsız duruma geldiğini,
herkesin kendisinden utanır hale geldiğini gördüğünü, yerin altına girmeye karar verdiğini
söyler." Böylece kararlaştırılan bir günde buluşurlar ve o kişiyi canlı canlı gömerler. Vaté‘'de
(Yeni Hebridler), yaşlılar kendi istekleriyle canlı canlı gömülürlerdi. Yaşlanmış bir aile reisi
canlı olarak gömülmemişse, aile için bir yüz karası olarak kabul edilirdi bu. Habeşistan'da bir
Yahudi kabilesi olan Kamantların "kişiyi hiçbir zaman doğal ölümle ölmeye bırakmadıkları,
yakınlarından biri ölmeye yakın bir yaşa gelmişse boğazını kesmesi için köyün rahibinin
çağrıldığı, eğer bu iş yapılmamışsa, giden ruhun kutsanmış kişilerin sarayına giremeyeceğine
inandıktan" bildiriliyor. (Frazer 1890, s.214-215)‖
―Daha önce de- görmüş olduğumuz gibi, Kongo halkı, papaları Chitomé doğal bir
ölümle ölecek olursa dünyanın yok olacağına, sadece onun gücü ve ustalığıyla ayakta tuttuğu
yeryüzünün ortadan kalkacağına inanırdı. Bunun için de, papa hastalanıp ölmeye yüz tutunca
onun ardılı olacak olan insan elinde bir ip ve bir sopayla papanın evine girerek onu boğar ya
da ölünceye kadar sopayla döverdi. Meroe'li Etiyopya krallarına tanrı gibi tapınılırdı, fakat
rahipleri ne zaman istese, krala bir haberci gönderirler, ölmesini emrederlerdi ona, emre yetke
olarak da tanrıların bir kehanetini gösterirlerdi. Krallar, Mısır Kralı II. Ptolemaios'un çağdaşı
olan Ergamenes'ın saltanatına kadar bu emre hep boyun eğmişlerdi. Ergamenes, kendisini
yurttaşlarının boşinanlarından kurtaran Yunan eğitimi gördüğü için, rahiplerin emirlerini
dikkate almama cesaretini gösterdi, bir grup askerle Altın Tapınağa girerek rahipleri kılıçtan
geçirdi. (Frazer 1890, s. 215)‖
―Etiyopya krallarını ölüme yargılamanın nedeninin, Zulu ve Sofala krallarının
durumunda olduğu gibi, bedensel herhangi bir kusurun ya da çökme belirtisinin kişiliklerinde
ortaya çıkışı olduğunu varsayabiliriz; rahiplerin, kralın öldürülmesine yetki veren
kehanetiyse, bedeninde herhangi bir kusur olan kralın yönetiminden büyük felaketlerin
doğacağı anlamına geliyordu; tıpkı "topal bir saltanata" yani topal bir kralın saltanatına karşı
Spartalıları uyaran kehanet gibi. Etiyopya krallarının, bu öldürme yasası kaldırılmadan çok
önce bedence irilikleri, güçleri ve güzelliklerine göre seçiliyor olması da bu varsayımı
doğruluyor. Bugün bile Wadâi Sultanının gözle görünür bedensel bir kusuru olmaması
gerekir; bir Angoy kralı, kırık ya da doldurulmuş bir diş ya da eski bir yara izi gibi bir tek
kusuru varsa tahta çıkamaz. Dolayısıyla, özellikle önümüzde öteki Afrika örnekleri dururken,
Etiyopya kralının kişiliğinde görülen herhangi bir bedensel kusurun ya da yaşlılık belirtisinin
onun öldürülmesi için bir işaret olduğunu varsaymak doğal bir şey olmaktadır. 'Daha ileri bir
tarihte, Etiyopya Kralının bedeninin herhangi bir yerinde bir sakatlanma olursa, sarayındaki
herkesin de aynı şekilde sakatlandığı kaydediliyor. Ama bu kural, herhangi bir kişisel
kusurdan dolayı kralın öldürülmesi yasası kaldırıldıktan sonra bir tarihte konmuş olabilir;
örneğin bir dişini kaybettiği için kralı ölüme zorlamak yerine, bütün adamları bir dişlerini
kaybetmek zorunda kalıyor, böylece adamlarının krala karşı herhangi bir haksız üstünlüğü
ortadan kaldırılmış oluyordu. Böyle bir kural aynı bölgede Darfur Sultanlarının sarayında hâlâ
uygulanmaktadır. Sultan öksürdüğünde, herkes dilini damağına vurarak ts ts sesi çıkarır;
hapşırdığında, bütün cemaat ağlayışa benzer bir ses çıkarır; attan düşse, peşindeki herkesin de
onun gibi attan düşmesi gerekir; bir tanesi eyer üzerinde kalırsa, rütbesi ne olursa olsun yere
yatırdır ve dövülür. Orta Afrika'da Uganda Kralının sarayında, 'kral güldüğünde herkes güler;
hapşırsa herkes hapşırır; üşütse herkes üşütmüş gibi yapar; saçını kestirse herkes saçını
kestirir. Celebes'te Boni'nin sarayında, kral ne yaparsa bütün saraylıların da aynı şeyi yapması
bir kuraldır. Ayaktaysa onlar da ayaktadır; oturursa onlar da oturur; atından düşerse onlar da
atlarından düşer; yıkanırsa onlar da yıkanır, oradan geçenlerin, iyi ya da kötü, üzerlerinde ne
varsa öylece suya girmeleri zorunludur. Ama biz kutsal insanın ölümüne dönelim. Eski
Prusyalılar, tanrılar adına kendilerini yöneten bir yöneticiyi yüce efendileri olarak kabul
ederlerdi ve bu kişi Tanrı'nm Sözcüsü (Kirvaido) olarak bilinirdi. Kendini zayıf ve hasta

hissettiğinde, arkasında iyi bir ad bırakmak istiyorsa, dikenli çalı-çırpıdan büyük bir yığın
yaptırır, üzerine çıkar ve halka uzun bir söylev çekerdi, tanrılara yararlı işler yapmalarını
öğütler, tanrılara gideceğine ve halk adına onlarla konuşacağına söz verirdi. Sonra kutsal
meşe ağacının Bönünde yanmakta olan sonsuz ateşten bir parça alır Ve çalı yığınını
tutuşturarak ateşte kendini yakar. (Frazer 1890, s. 218-219)‖
―Yukarda anlatılan durumlarda halk, kutsal kral ya da rahibi, sağlığının bozulduğuna ya
da yaşının ilerlediğine değgin herhangi bir görünür belirti kendilerini uyarıncaya kadar
görevde bırakır, bundan sonra artık kutsal görevlerini yerine getirmeye uygun değildir; fakat
bu tür belirtiler görününceye kadar öldürülmez. Bununla birlikte bazı halklar en küçük bir
belirtinin ortaya çıkmasını beklemenin güvensiz olduğunu düşünüp, kralı henüz yaşamının en
canlı dönemkideyken öldürmeyi yeğlemektedir. Buna göre de, artık halkını yönetemeyeceği
bir süre saptamakta, bu dönemin bitiminde onu öldürmektedir; bu dönem, arada fiziksel
bakımdan çöküş olasılığını ortadan kaldıracak kadar kısa olmaktadır. Güney Hindistan'ın bazı
bölgelerinde bu süre on iki yıldı. Örneğin, eski bir gezgine göre Ouilacare eyaletinde "Bir
Pagan Dua Evi vardır, burada çok önem verdikleri bir put vardır, her on iki yılda bir onun
onuruna büyük bir şölen verirler, bütün Paganlar bir bayrama katılır gibi katılır bu şölene. Bu
tapınağın birçok toprağı ve bir hayli geliri vardır; büyük bir iştir bu. Bu eyaletin bir kralı
vardır; jübileden jübileye on iki yıl hüküm sürer. Yaşam tarzı şöyledir: on iki yıl tamamlandığında, şölen günü sayısız insan toplanır oraya, Brahmanlara -yiyecek vermek için bol para
harcanır. Kral ağaçtan bir iskele yaptırır, üzerine ipek kumaşlar yayar; o gün büyük törenler
ve müzik eşliğinde bir gölde yıkanmaya gider, bundan sonra putun yanına gider ve ona
yalvarır, iskelenin üzerine çıkar, orada bütün halkın önünde çok keskin bıçaklar alır eline ve
önce burnunu, sonra kulaklarını, dudaklarını ve bütün organlarını kesmeye başlar,
yapabildiğince fazla et kesmeye çalışır vücudundan; ve bunları aceleyle etrafa saçar, o kadar
kan akar ki vücudundan, bayılmaya yüz tutar, en sonunda da gırtlağım keser. Bu kurban
töreni puta adanmıştır; on iki yıl hüküm sürmek ve put aşkına böyle kurban olmak isteyen kişi
orada bulunmak ve bunları seyretmek zorundadır; bulunduğu yerden onu alıp kral olarak
iskeleye çıkarırlar." (Frazer 1890, s. 220)‖
―Eski günlerde Samorin ya da Malabar Sahilinde Calicut Kralı da on iki yıllık krallığının
sonunda halkın önünde gırtlağını kesmek, zorundaydı. Ama on yedinci yüzyılın sonuna doğru
bu kural şöyle değiştirildi: "Çağdaş Samorinler yeni bir töre. izliyorlar, on iki yılın sonunda,
jübile yapılacağı bütün ülkede duyuruluyor, geniş bir ovada kral için bir çadır kuruluyor, onon iki gün süreyle büyük bir şölen veriliyor, herkes sevinç ve neşe içinde eğleniyor, gece
gündüz tüfekler patlıyor havada, şölenin sonunda, tehlikeli bir eylem sonunda bir taç
kazanmak isteyen dört konuk kralın muhafızlarıyla dövüşe dövüşe çadıra yanaşıp Samorini
çadırında' öldürmeye çalışıyor, bunu yapan kişi onun yerine geçiyor. 1695 yılında bu
jübilelerden biri yapıldı ve çadır, Calicut'un on beş fersah güneyinde bir liman olan Pennany
yakınında kuruldu. Bu tehlikeli işe girişecek üç adam çıktı, kılıçları ve kalkanlarıyla
muhafızların arasına düştüler, birçok kişiyi öldürdükten ve yaraladıktan sonra kendileri de
öldürüldüler.. Bu gözü dönmüş kişilerden birinin on beş, on altı yaşında bir yeğeni vardı,
muhafızlara saldırırken amcasının yanından ayrılmıyordu, an^rayını^ düştüğünü görünce
delikanlı muhafızların arasından çadıra daldı ve Majestelerinin başına bir darbe indirdi,
başının üzerinde yanan koca bir pirinç lamba darbeyi boşa çıkarmasaydı, kesin işini bitirmişti
kralın; ama bir ikinci darbeye girişemeden muhafızlar tarafından öldürüldü; ve sanırım, hâlâ
aynı Samorin hüküm sürüyor. Şans eseri sahile o zamanlarda gelmiştim, üç gün üç gece ardı
arası kesilmeden tüfek sesleri duydum." (Frazer 1890, s.221‘e göre, Hamilton 1727, s. 374)‖

1g)- Tahıl-ruhu dedikleri ürün oluşturucu gücün, sonbaharda öldürülüp,
ilkbaharda tekrar canlandırılmasına yönelik törenler:
Bir insana canlılık veren ruhun çocukluk-gençlik-yaşlılık dönemleri geçirmesi gibi,
bitkilere canlılık veren ruhun da gelişim evreleri olduğuna inanılır. Bu nedenle, ilkbaharda
tahıl-ruhunun güçlenmesi ve bol ürün vermesi bahar şenlikleri, sonbaharda ise öldürülerek,
yeniden doğabilmesi olanağının oluşturulması için hasat törenleri yapılması yaygın bir
gelenektir. Tahıl ruhunun tarlada ürün (bitki) içinde olduğu düşünülmüştür. Hasat yapılıp,
ürün biçildikçe, bu ruhun tarladaki henüz biçilmemiş tarafa doğru göç ettiği tasarlanmıştır. Bu
nedenle biçme işinin sonuna yaklaşıldığında, bir mola verilir. Kalan tarla, biçici sayısı kadar
eşit parçaya bölünür ve bir yarış başlatılır. Hiç kimse en son demeti kesen olmayı istemez;
çünkü yaşlanmış tahıl-ruhunun en son demeti bağlayan kişiye geçtiğine inanılır. Bu yaşlanmış
tahıl-ruhu ―yaşlı kadın, yaşlı adam, (köpek, kurt, tavuk, domuz) vs.‖ olarak adlandırılır ve en
son demeti bağlayana ―yaşlı kadını sen aldın‖ denir.
―Çoğu kez de son demete Yaşlı kadın ya da Yaşlı Adam denir. Almanya‘da, bir kadın
şekli verilir ve kadın giysileri giydirilir, onu biçen ya da bağlayan kişinin ―Yaşlı Kadını
aldığı‖ söylenir. Schwaben- Altesheim‘da bir çiftliğin bir şerit dışında bütün ürünü
biçildiğinde, bütün orakçılar bu şeritin önünde bir sıraya dizilirler; her biri kendi payına
düşeni hızla biçer, son ekini biçen ―Yaşlı Kadını alır‖. (Mannhardt 1884, s. 321)‖
―Mannhardt'ın da belirttiği gibi, bu törenler de son demetin adıyla çağrılan ve son
arabada onun yanında oturan kişi besbelli onunla özdeşleştirilmektedir; erkek ya da kadın, son
demet içinde yakalanan tahıl-ruhu temsil etmektedir; başka bir deyişle, tahıl-ruhu ikili olarak
temsil edilmektedir, bir insanla ve bir demetle." Kişinin demetle özdeşleştirilmesi, son demeti
biçen ya da bağlayan kişinin onun içine sarılması töresiyle daha da açık hale gelmektedir.
Örneğin Silezya, Hermsdorf ta, son demeti bağlayan kadını demetin içine bağlamak bir
zamanlar bilinen bir töreydi97. Bavaria, Weiden'de, son demetin içine bağlanan kişi onu bağ
yapan değil biçen kişidir.98 Burada ürünün içine sarılan kimse tahıl-ruhu temsil ediyor, tıpkı
dallara ya da, yapraklara sarılan kişinin ağaç-ruhu temsil edişi gibi. (Frazer 1890, s. 332,
Mannhardt 1884, s.324)‖
―Adonis törenleri en başlangıçta, bitkilerin büyümesi ve canlanması için büyü olma amacını taşıyordu; bu etkiyi meydana getirecekleri ilkesi de duygusal büyüye dayanıyordu.
Birinci bölümde açıklandığı gibi, ilkel halklar, oluşturmak istedikleri etkiyi temsil ederek ya
da taklit ederek onu gerçekten meydana getireceklerini varsayarlar; örneğin su serperek
yağmur yağdırırlar, ateş yakarak güneş ışığını çıkarırlar... vb. Buna benzer bir biçimde,
ürünün büyümesini taklit ederek iyi bir hasat almayı -umarlar. Adonis' bahçelerinde buğdayın
ve arpanın hızla büyümesi ürünün hemen çıkmasına yönelikti; bu bahçelerin ve tasvirlerin
suya atılmasıysa bereketli yağmur gereksinimini sağlamak için bir büyüydü. (Frazer 1890, s.
276)‖
―Yaprakla kaplı bir adamın (hiç kuşkusuz bitkileri temsil ediyordu) suyla ıslatılması
töresine, besbelli yağmur yağdırma amacıyla bugün Avrupa'da hâlâ başvurulduğunu görmüştük. Buna benzer bir biçimde, hasatta biçilen son ürünün ya da onu eve getiren kişinin üzerine
su atma töresinin (Almanya ve Fransa'da, son zamanlara kadar da ingiltere'de ve İskoçya'da
uygulanan bir töre), bazı yerlerde gelecek yılın ürünü için yağmur sağlamak amacıyla yerine
getirildiği açıkça itiraf ediliyor. Bunun için, Transilvanya Saksonları arasında biçilen son
üründen yapılma çelenk giyen içişi (bazan son ürünü biçen orakçı da giyer bu çelengi)
sırılsıklam ıslatılır; çünkü ne kadar ıslanırsa, gelecek yılın ürünü de o kadar iyi olacak, o
kadar fazla ürün harmanlanacaktır (Frazer 1890, s. 276-277).
―Örneğin, Wallachia'da ve Transilvanya'daki Romanyalılar arasında, bir kız hasatta
biçilen ürünün son başaklarından yapılma bîr taç getirdiğinde, karşısına çıkan herkes aceleyle

üzerine su atar, bu amaçla iki ırgat bekletilir; çünkü bu yapılmazsa gelecek yıl ürünün
susuzluktan yok olacağına inandır (Mannhardt 1875, s. 214).‖
―Prusya'da baharda çift sürülürken, çift sürenler ve tohum ekenler akşamleyin tarladaki
işlerinden eve döndüklerinde, çiftçinin karısı ve uşaklar üzerlerine su serperlerdi. Sabancılar
ve tohum ekenler de unlan teker teker, yakalayarak havuza atar, başlarını suya daldırırlardı.
Çiftçinin karısı ceza ödeyerek kurtulabilirdi bundan; fakat geri kalan herkesin suya
daldırılması zorunluydu. Bu töreyi yerine getirerek tohum için gerekli yağmuru sağlamayı
umarlardı. Prusya'da da hasattan sonra biçilen son üründen yapılmış bir çelenk giyen kişi
suyla ıslatılırdı, bu sırada bir duacı "bu ürün su gücüyle nasıl çıkıp çoğaldıysa, ahırda ve
ambarda da öyle çıksın ve çoğalsın" sözlerini söylerdi. Bir Babil söylencesinde, tanrıça Istar
(Astarte, Aphrodite), ölmüş, olan Tammuz'u yeniden hayata kavuşturacak yaşam suyunu
bulup getirmek için Hades'e iner; öyle görünüyor ki, su onun üzerine, erkeklerin ve kadınların
Tammuz'un yakılacağı odun yığını çevresinde ağlayarak durduğu büyük bir yas töreninde
atılıyordu. Mannhardt'ın belirttiği gibi bu söylence, Suriye'deki Adonis şenliğine benzeyen bir
Babil şenliğinin mitsel bir açıklamasıdır. 'Kuşkusuz, Tammuz ayında (haziran-temmuz)
dolayısıyla yaz dönümünde yapılan bu şenlikte ölü Tammuz belki de tasvirle temsil ediliyor,
üzerine su dökülüyor, o da yeniden yaşama kavuşuyordu. Dolayısıyla bu Babil söylencesi
önemlidir, çünkü Adonis tasvirlerinin ye bahçelerinin suya atılma amacının tanrıyı diriltmek,
yani bitkilerin canlanmasını sağlamaktır (Frazer 1890, s.277).‖
―Eski Meksikalılar, mısırın, ekim zamanıyla hasat arasında tüm bir yaşam sürecinden
geçtiğini düşünerek, mısır dikildiğinde yeni doğmuş bebekleri, filiz verdiğinde biraz daha
büyük çocukları kurban ederlerdi, yaşlı erkekleri kurban ettikleri mısırın tam yetişme
zamanına kadar böyle sürerdi bu (Frazer 1890, s.295).‖
―Şenlik ateşlerinin en çok yakıldığı mevsimler, ilkbahar - yaz dönümüdür. … Eifel
Dağları, Ren Prusya'sında Lent‘te (ilkbahar) ilk Pazar gençler ev ev dolaşarak saman ve
budanmış çalı dallan toplardı. Bunları yüksekçe bir yere, tepeye götürür, uzun, ince bir kayın
ağacı çevresine yığarlardı. Bir odun parçası bir haç oluşturacak biçimde dik açıyla ağaca
bağlanırdı. Bu yapı "kulübe" ya da "kale" diye biliniyor. Bu yığın ateşe verilir ve gençler baş
açık, her biri elinde yanmış bir dal taşıyarak ve yüksek sesle dua ederek "kale"nin çevresinde
yürürdü. Bazan da "kulübe"nin içinde samandan bir adam yakılırdı, insanlar dumanın ateşten
estiği yönü gözlerdi. Eğer ekin tarlalarına doğru estiyse, haşatın bol olacağının bir işaretiydi
bu. Aynı gün, Eifel'in bazı yerlerinde saman saplarından büyük bir teker yapılır ve bir tepenin
doruğuna üç at tarafından çekilirdi. Köydeki oğlan çocukları akşam karanlığında oraya yürür,
tekeri ateşe verir ve bayır aşağı yuyarlarlardı. İki delikanlı, onu bir engele rastladığı yerde
tekrar harekete geçirmek için ellerinde sopalarla arkasından giderdi tekerin.53 Echtemach
yöresinde aynı törene "cadıyı yakma" adı veriliyor.54 Tirol'deki Voralberg'te Lent'in ilk Pazar
günü ince uzun genç bir köknar ağacı bir saman yığını ve odunlarla çevrilir. Ağacın tepesine
"cadı" adı verilen bir insan figürü bağlanır, eski kumaşlardan yapılır bu figür ve içi barutla
doldurulur. Geceleyin hepsi birden ateşe verilir, oğlan ve kız çocukları ellerinde meşaleler,
içinde "ürün kalburda, saban toprağın içinde" sözcüklerinin geçtiği uyaklı şiirler söyleyerek
ateşin çevresinde dans ederler.55 Svvabia'da Lent'in ilk Pazar günü eski kumaşlardan "cadı"
ya da "yaşlı karı" veya "kışın ninesi" adı verilen bir figür yapılır ve bir direğe bağlanır. Bu
direk bir odun yığınının ortasına saplanır, sonra da ateşe verilir. "Cadı" yanarken gençler
yanar diskler atarlar havaya. Bu diskler birkaç santimetre çapında, yuvarlak, ince tahta
parçalandır, kenarları güneşe ya da yıldızlara benzeyecek biçimde çentilmiştir. Ortalarında bir
delik vardır, buradan bir sopanın ucuna geçirilir. Disk atılmadan önce ateşlenir, sopa ileri geri
sallanır böylece diske iletilmiş olan hız, çubuğun meyilli bir tahtaya şiddetle çarpılmasıyla
artırılır. Yanan disk böylece fırlatılır ve yükseldikçe, yere düşmeden önce uzun bir eğri çizer
havada. … Yanan "cadı"nın ve disklerin kömürleşmiş parçalan eve getirilir ve zararlı

böcekleri tarlalardan uzak tutacağı inancıyla aynı gece keten tarlalarına dikilir.56 (Frazer
1890, c.2. s228)
―Lent‘in ilk pazar günü yakılan bu şenlik ateşlerini, aşağı yukarı aynı mevsimde "ölümü
dışarı sürme" töreninin bir parçası olarak ölüm adı verilen tasvirin yakıldığı ateşlerden
ayırmak olanaksız görünüyor. Avusturya Silezya'sında Spachwbdorf ta Rupert Günü'nün
(Büyük perhizin salı günü) sabahında, kürk palto ve kürk başlık giydirilmiş bir saptan adamın
köyün dışında bir çukura yatırıldığını ve orada yakıldığını, o alevlerle yanarken herkesin
ondan bir parka koparmaya çalıştığını, ve kopardığı parçayı, ürünlerinin büyümesini
etkileyeceği inancıyla, bahçesindeki en yüksek ağaca bağladığım ya da tarlasına gömdüğünü
görmüştük. Bu tören, "ölümün gömülmesi" diye bilinir.58 Saptan-adam ölüm olarak
yapılmadığı zamanlarda bile, törenin anlamı yine de aynıdır; çünkü Ölüm adı, göstermeye
çalıştığım gibi, törenin yapılışındaki ilk amacı dile getirmemektedir. Eifel Dağlarında
Cobern'de delikanlılar büyük perhizin arifesinde saptan bir adam yaparlar. Tasvir resmen
yargılanır ve bütün yıl boyunca çevrede işlenen bütün hırsızlıkları işlemekle suçlanır, ölüme
mahkûm edilen saptan-adam köyün içinde dolaştırılır, kurşuna dizilir ve bir odun yığını
üzerinde yakılır. Alev alev yanan yığın çevresinde dans edilir ve son gelinin alevlerin
üzerinden atlaması gerekir.59 Büyük perhizin arife günü gecesi Oldenburg'ta halk uzun
saplardan demet yapar, bunları yakarak tarlaların çevresinde sallaya sallaya koşarlar,
bağırarak, delice şarkılar söylerlerdi. En sonunda tarlada bir saptan-adam yakarlardı.60
Düsseldorf yöresinde büyük perhizin arifesinde yakılan saptan-adam ürünün henüz
dövülmemiş destesinden yapılırdı.61 ilkbahar ılımından sonraki ilk pazartesi günü Zürih‘li
çocuklar bir saptan-adamı küçük bir araba içinde sokaklarda dolaştırır, kızlarsa aynı zamanda
bir Mayıs-direği taşırlar. Akşam duası çanları çalmaya başladığında, saptan-adam yakılır.62
Aachen yöresinde Ash Wednesday'de [Paskalyadan önceki perhizin ilk çarşambası] bir adam
nohut saplarına sarılır, ve daha önceden saptanan bir yere götürülürdü. Burada saplar
üzerinden sessizlik içinde soyulur, daha sonra bunlar yakılırdı, çocuklar yanan şeyin adam
olduğunu sanırdı.63 Val di Ledro'da (Tirol) Karnavalın son günü, saplardan ve çalılardan bir
figür yapılır ve yakılır. Figüre Yaşlı Kadın, töreneyse "Yaşlı Kadını yakma" töreni denir‖.64
(Frazer 1890, c.2. s.230)
―Bu ateş şenliklerinin yapıldığı bir başka gün Easter Eve Easter Sunday'dan önceki
cumartesidir. O gün Katolik ülkelerde kiliselerde bütün ateşlerin söndürülmesi ve bazan
çakmak taşı ve çelikle, bazan da bir büyüteçle yeni bir ateş yakılması bir töre gereğidir.
Paskalya mumu bu ateşle tutuşturulur ve daha sonra kilisede söndürülmüş olan ışıklar bu
mumla yakılır. Almanya'nın birçok bölgesinde, kilisenin yakınındaki bir açık alanda bu yeni
ateşle bir şenlik ateşi yakılır. Bu ateş kutsanır, halk meşe, ceviz ve kayın dallan getirip bu
ateşte yakar, daha sonra da bunları eve götürür. Bu yanmış sopalardan bazısı evde yeni
tutuşturulmuş bir ateşte yakılır, Tanrıya, çiftlik ve eklentilerini ateşten, yıldırımdan ve
doludan koruması için dua edilir. Böylece her ev "yeni ateş" almış olur. Dallardan bazıları
tarlalara, bahçelere ve çayırlara konur, bunları sam veya don gibi felaketlerden koruması için
dua edilir. Bazı tarla ve bahçelerin diğerlerinden daha iyi ürün verdiğine inanılır; bu tarlalarda
yetişen ürün ve bitkileri don vurmaz, fareler ve böcekler yemez, cadılar zarar vermez, böylece
başaklar iri ve dolgun olur. Yanmış dallar sabana da uygulanır. Paskalya şenlik ateşinin
külleri, kutsal hurma dallarının külleriyle birlikte ekilecek tohuma karıştırılır.‖ (Frazer 1890,
c.2. s.231)
―Swabia'nın bazı bölgelerinde Paskalya ateşleri, demir, çakmaktaşı ya da çelikle değil
de, iki odunun birbirine sürtülmesiyle yakılabilir.73 … İskoçya'nın orta Yaylalarında,
Beltane ateşleri diye bilinen şenlik ateşleri önceleri l Mayıs günü büyük bir törenle yakılırdı,
bu törenlerde insan kurbanlarının izleri özellikle açık ve tartışmasızdı. Perthshire'da Callander
yöresinde bu töre geçen yüzyılın sonuna kadar sürmüştü. Ateşler her ufak köyün halkınca,
çevresinde sığırlarının otladığı bir tepe ya da tepeciğin üzerinde yakılırdı. Bundan dolayı da

Yaylalardaki çeşitli yükseltiler "ateş tepeleri" diye bilinir, tıpkı Almanya'da bazı dağların
adlarını, üzerlerinde yakılan Paskalya ateşlerinden alışı gibi. l Mayıs günü sabahleyin insanlar
bir tepe ya da tepeciğe yürür, yeşil çimenlikte yuvarlak bir çukur açar, bunun ortasında
herkesi alabilecek büyüklükte yeşil bir yükselti bırakırlardı. Bu çimden yükselti üzerine
yerleşirler, tam ortaya bir yığın odun ya da yakacak başka şey korlar ve bunu tein-eigin'le
ateşlerlerdi — yani zorunlu ateş ya da ihtiyaç ateşi. … İhtiyaç ateşi şöyle yakılırdı: "Bir gece
önce, köydeki bütün ateşler dikkatle söndürülür, ertesi sabah bu kutsal ateşi uyandırmak için
gerekli malzemeler hazırlanırdı. İyice kurumuş, meşe ağacından bir kütük bulunur, ortasına
bir delik delinirdi. Daha sonra aynı ağaçtan bir lobut yapılır, ucu deliğe uydurulurdu. …
Şiddetli sürtünme yoluyla kıvılcımlar çıkmaya başlar başlamaz, yaşlı huş ağaçlarından çıkan
ve parlayıcı olan bir tur kav atılırdı üzerine. Bu ateşin hemen göklerden gelmiş bir görünümü
olurdu, ona atfedilen özellikler çok çeşitliydi. Bunların büyücülüğe karşı bir koruyucu, hem
insan türlerine hem de hayvanlarda rastlanacak kötü hastalıklara karşı baş ilaç olduğu
düşünülürdü; en güçlü zehirler bile onun aracılığıyla yapısını değiştirirdi." Bununla birlikte
geçen yüzyılın bitişinden önce yıllar yılı Beltane ateşleri alışılmış biçimde yakılmıştır. Ateş
yakıldıktan sonra, grup yumurta ve sütle bir krema pişirip yerdi. Bundan sonra ateşin
çevresinde şarkı söyleyerek ve dans ederek bir süre eğlenirlerdi.‖(Frazer 1890, c.2. s.233-234)
―Beltane şenliği üzerine geçen yüzyılın ikinci yansında yazılmış bir öykü şöyle: "l Mayıs
günü her köyün çobanları kendi Beltien'lerini yaparlar, kırsal bir törendir bu. Yerde kare
şeklinde bir çukur açarlar, ortasında çimenlik bir yer bırakırlar. Bunun üzerinde bir odun ateşi
yakarlar ve yumurta, tereyağı, yulaf ezmesi ve sütten bol miktarda sıcak bir içecek hazırlarlar,
bu içeceğin ana maddelerinden başka yanlarında bol miktarda bira ve viski de getirirler;
gruptan herkes getirilen bu şeylere katkıda bulunmak zorundadır. Törenler bu içeceğin bir
kısmının tanrıların payı olarak yere dökülmesiyle başlar; bunun üzerine her biri bir yulaf
ezmesi pastası alır, bunların üzerinde, her biri, sürülerinin ve hayvanlarının koruyucusunu
temsil eden bir özel varlığa ya da onların gerçek yok edicisi belli bir hayvana adanmış kare
şeklinde dokuz kabart vardır. Bundan sonra her kişi yüzünü ateşe döner ve bir kabartıyı
koparıp omuzunun üzerinden fırlatır ve şöyle der, 'Bunu sana veriyorum ben, sen de atlarımı
koru; bu da sana, koyunlarımı koru filan.' Bundan sonra aynı töreni zararlı hayvanlara karşı
yaparlar: 'Ben bunu sana veriyorum, Ey tilki! kuzularımı bağışla; bu da sana, Ey tepeli karga!
bu da sana, Ey kartal!' Bu tören •de bitince hazırladıkları içeceği içerler; şölen bittikten sonra
geriye kalan şeyler bu iş için seçilmiş olan iki kişi tarafından saklanır; fakat ertesi pazar
yeniden toplanırlar ve ilk eğlenceden geriye kalanları bitirirler."77 l Mayıs, İsveç‘in merkezi
ve güneydeki birçok bölgesinde büyük bir halk şenliğidir. Bir akşam önce, iki çakmak taşının
birbirine vurulmasıyla tutuşturulması gereken büyük şenlik ateşleri bütün dağlarda ve
tepelerde parlar. Büyükçe her köyün kendi ateşi vardır, gençler çevresinde halka olur, dans
eder. Yaşlılar alevlerin kuzeye mi yoksa güneye mi eğilim gösterdiğine dikkat eder. Kuzeye
dönerse ilkbahar soğuk ve sert olacaktır, güneye dönerse ılık ve hoş geçecektir.78(Frazer
1890, c.2. s.238)
Ateş üzerinden atlamanın iki amacı vardır:
1-.Ateşin üzerinde ne kadar yükseğe sıçrarlarsa o yıl ketenin o kadar boy atacağına,
ateşten yanmış bir odun parçası alıp da bir keten tarlasına saplanırsa bunun ketenin
büyümesini hızlandıracağına inanırlar.81 (Frazer 1890, c.2. s.238)
2- Ateş kutsal olduğundan, üzerinden atlayan insanları kötü ruhlardan (hastalıklardan,
vs) arındıracaklarına inanılır. Yunanistan'da kadınlar Aziz John Arifesinde ateşler yakarlar ve
"Günahlarımı arkamda bırakıyorum," diyerek ateşin üzerinden atlarlar.111 (Frazer 1890, c.2.
s.244)
―Geçen yüzyılın ilk çeyreğindeki İrlanda'yı anlatan bir yazar şöyle söylüyor. "Vaftizci
Aziz John'un doğum günü gecesinde şenlik ateşleri yakarlar, sokaklar boyunca, tarlalarda
havayı temizlemek için uzun direklerin üzerinde yanan demet demet saplar taşırlar, çünkü o

gece bütün şeytanların, cinlerin, hayaletlerin ve gulyabanilerin insanlara kötülük etmek için
havada uçuştuklarına inanırlar."98 Bir başka yazar 1872'de İrlanda‘da şenliğe tanıklık ettiğini
söylüyor: "Tam gece yansı ateşler görünmeye başladı, çok geniş bir görünüme sahip evin
çatısına çıktığım için, otuz mil yarıçapında çepeçevre alanda ne kadar tepe varsa hepsinin
üzerinde yanar ateşler gördüm. Kuşku duyulamayacak bir yetkiliden halkın ateşler çevresinde
dans ettiğini, sonuna doğru bu ateşlerin içinde yürüdüklerini, hayvanlarıyla birlikte oğullarını
ve kızlarını da ateşin içinden geçirdiklerini öğrenince daha da mutlu oldum; bütün bunlar
dinsel bir tören şeklinde yapılıyordu."99 Törenin 1867 gibi geç bir tarihe kadar bütün
canlılığıyla sürdüğünü, 29 Haziran 1867 tarihli Liverpool Mercury'deki bir nottan
öğreniyoruz: "Eski Pagan ateşe-tapınma töresi sözde Aziz John'un onuruna da olsa irlanda'da
hâlâ yaşıyor. Pazar gecesi Leinster bölgesinde hemen hemen her ilçede şenlik ateşleri
gözlendi. Kilkenny'de bir millik aralarla her tepenin eteğinde ateşler yanıyordu. Queen
ilçesinde, Kildare'de ve Wexford'da da birçok ateş vardı. (Frazer 1890, c.2. s.242)
―Mannhardt'a göre bunlar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için uygun bir gün ışığı
kaynağını sağlama alma amacına yönelik güneş-büyülleri ya da büyü törenleridir.
Yabanılların güneş ışığını çıkarmak için büyülere başvurduklarını görmüştük,123 Avrupa'da
da ilkel insanın aynı şeyi yapmış olmasına şaşmamak gerekir. Gerçekten de, yılın önemli bir
bölümünde soğuk ve bulutlu olan Avrupa iklimini düşünürsek, güneş-büyülerinin, Avrupa
halklarının boşinansal uygulamalarında, ekvatora daha yakın yaşayan yabanıllarınkinden çok
daha önemli bir rol oynamış olması doğaldır. Söz konusu şenliklerle ilgili bu görüş, kısmen
dini törenlerin kendisinden, kısmen de iklim ve bitki dünyası üzerinde gösterdiğine inanılan
etkilerden çıkarılan çeşitli düşüncelerle destekleniyor. Örneğin, bu olaylarda sık sık görülen,
bir tepenin yamacından yanar bir tekerleğin yuvarlanması töresi, güneşin gökyüzündeki seyir
yolunun çok doğal bir takliti gibi görünüyor; bu taklit, güneşin yıllık alçalmasının başladığı
Yazdönümü Gününde özellikle uygun düşüyor. Onun gözle görülür dönüşünün, bir direğin
çevresinde yanar bir katran bidonunun döndürülmesiyle takliti daha az resimsel değildir.124
Havaya güneş şekli verilmiş yanar diskler atma töresi belki de taklit büyüsünün bir
parçasıdır... Birçok olguda olduğu gibi bunlarda da büyü gücünün taklit ya da duygu
yakınlaşması yoluyla etki yaptığı varsayılıyor, istenen sonucu taklit ederek onu gerçekten de
yaratıyorsunuz; güneşin göklerdeki ilerleyişini taklit etmek yoluyla güneşin semavi gezisini
tam zamanında ve hızda yapmasına gerçekten yardım ediyorsunuzdur. Yazdönümü ateşinin
bazan halk arasında bilinen adı olan "gök ateşi",125 dünyevi ve semavi alev arasındaki
ilişkinin bilincinde olunduğunu açıkça gösteriyor.‖ ((Frazer 1890, c.2. s.245)
Yine, bu törenlerde başlangıçta ateşin tutuşturulma tarzı da yalancı bir güneş yapma
amacı güdüldüğü görüşünü destekliyor. Çünkü, çeşitli araştırmacıların da gördüğü gibi,126
başlangıçta dünyanın her tarafında bu şenliklerde ateşin iki odun parçasının birbirine
sürtülmesiyle elde ediliyor olması son derece olasıdır. Bunun hem Paskalya hem de
yazdönümü ateşlerinde bazı yerlerde durumun hâlâ böyle olduğunu, Beltane ateşlerindeyse
önceleri böyle olduğunun açıkça belirtildiğini görmüştük.127 Fakat bunun, vaktiyle bu
zamanlı şenliklerde ateşi tutuşturmanın değişmez bir şekli olduğunu nerdeyse kesinleştiren
şey, ihtiyaç-ateşleriyle olan benzerliğidir. İhtiyaç-ateşleri, önceden saptanmış dönemlerde
değil, özel felaket anlarında, özellikle de hayvanlar arasında salgın hastalık belirdiğinde
yakılır, hayvanlar ihtiyaç-ateşinin içinden sürülür, tıpkı bazan yazdönumü ateşlerinin içinden
sürüldükleri gibi.128 İmdi, ihtiyaç-ateşi her zaman odunların birbirine sürtülmesi, bazan da
bir tekerleğin döndürülmesiyle elde edilir; örneğin Mull'da, meşeden bir tekerleğin dokuz tane
meşeden mil üzerinde doğudan batıya, yani güneş yönünde döndürülmesiyle yakılırdı,
ihtiyaç-ateşini elde etmek için kullanılan tekerleğin güneşi temsil ediyor olması akla yatkın
bir varsayımdır,129 ve eğer ilkbahar, yaz-dönümü ateşleri başlangıçta aynı şekilde elde
ediliyor idiyse, bunların, en başında güneş-büyüleri olduktan görüşünün bir doğrulanmasıdır
bu. (Frazer 1890, c.2. s.247)

Bir kez daha yineleyelim: bu şenlik ateşlerinin iklim ve bitki dünyası üzerinde yaptığı
varsayılan etki bunların güneş-büyüleri olduğunu gösteriyor, çünkü onlara atfedilen etkiler,
güneş ışığınınkilerle özdeştir, örneğin, İsveç‘te gelecek mevsimin soğuk mu yoksa sıcak mı
olacağı, şenlik ateşi alevlerinin estiği yönden çıkarsanır. Güneye esiyorsa, havalar sıcak
olacaktır, kuzeye esiyorsa soğuk olacaktır. Hiç kuşkusuz, bugün alevlerin yönüne, bir
etkileme tarzı olarak değil de hava koşullarının bir önbilisi (kehanet) olarak bakılıyor. (Frazer
1890, c.2. s.247)
―Şimdi, ağaç-ruhunun çoğu kez insan şeklinde temsil edildiği düşünülürse, bu ateşlerde
bazan bir ağaç, bazan da bir tasvir yakıldığında tasvire ve ağaca birbirinin eşdeğeri olarak
bakıldığını, her ikisinin de ağaç-ruhunun bir temsilcisi olduğunu varsaymak hiç de acelecilik
olmaz. Bu, yine şu gözlemlerce doğrulanmaktadır: önce, yakılacak tasvir bazan bir Mayısdalıyla hemen hemen aynı zamanda dolaştırılıyor, ilkini oğlan çocuklar, ikincisiniyse kız
çocuklar taşıyor. 139 ikinci olarak da, tasvir bazan canlı bir ağaca bağlanıyor ve onunla
birlikte yakılıyor,140 Bu olgularda, ağaç-ruhunun, daha önce de gördüğümüz gibi, hem
ağaçla, hem de tasvirle ikili olarak temsil edildiğinden pek kuşkulanamayız. Tasvirin bitkilerin yararlı ruhunun bir temsilcisi olarak gerçek karakterinin bazan unutuluyor olması doğaldır.
Yararlı bir tanrıyı yakma töresi, daha sonraki düşünce tarzları için, yanlış yorumlamalardan
kurtulamayacak kadar yabancıdır. Bitki ruhunun tasvirim yakmaya devam eden insanlar, çok
doğal olarak, onu zamanla, çeşitli nedenlerle Judas Iscariot, Luther ve bir büyücü kan gibi
kötü ve çirkin saydıktan kişilerin tasviriyle eşdeğer tutar olmuşlardır.‖ (Frazer 1890, c.2, s.
251)
―Bir tanrıyı ya da onun temsilcisini öldürme genel nedenleri bundan önceki bölümde
incelenmiştir. Ama tanrı bir bitki ilahı olunca, ateşle yakılması için özel nedenler çıkar ortaya.
Çünkü ışık ve ısı bitkileri büyütmek için gereklidir, ve duygusal büyü ilkesine göre, bitkinin
kişisel temsilcisini onun etkisine maruz kılmakla, ağaçlara ve bitkilere bu gerekli şeyler
kaynağını sağlamış oluyorsunuz. Bir başka deyişle, bitki-ruhunu güneşi temsil eden bir ateş
içinde yakmakla, en azından bir süre için bitkinin bol güneş almasını sağlama almış
oluyorsunuz. Eğer amaç yalnızca bitkiler için yeterli güneşi sağlamak ise, bu amaca, duygusal
büyü ilkesine göre bitki dünyasının temsilcisini yakmak yerine sadece ateşten geçirmekle
daha kolaylıkla varılabileceği söylenerek karşı çıkılabilir yukarıdaki düşüncelere. Gerçekten
de bazan böyle yapılmaktadır. Daha önce gördüğümüz gibi, Rusya'da Kupalo'nun saptan
yapılan figürü yazdönümü ateşinde yakılmaz, yalnızca onun üzerinde ileri geri götürülür.141
Fakat sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı tanrının ölmesi gerekmektedir. Bunun için de
ertesi gün Kupalo bütün süslerinden soyulur ve bir akarsuya atılır.‖ (boğularak öldürülmüş
olur.) (Frazer 1890, c.2, s. 251)
―Avrupa'nın uzak bir köşesinde, bağımsız ve yabancı etkilerden hemen tamamen uzak
yaşayan Kelt halkı eski puta-taparlıklannı o güne kadar Batı Avrupa'daki öteki halklardan
daha iyi bir biçimde korumuşlardı. Bu yüzden, ateşte yakarak insan kurban etme töresinin,
Keltler tarafından sistemli bir biçimde uygulandığını kuşku götürmeyen kanıtlardan öğrenmek
önemlidir. Bu kurban törenlerinin en erken tanımını Julius Sezar veriyor. O zamana kadar
bağımsız olan Galya Keltlerini ele geçirdiğinde, Sezar ulusal Kelt dini ve yaşam tarzlarını
gözlemleme fırsatını elde etmişti; bunlar, hâlâ ulusun tazeliğini ve canlılığım taşıyordu o
zaman. Roma uygarlığının eritici potasında kaybolmamıştı, öyle görünüyor ki, Sezar kendi
notlarına, Roma ordularını Manş denizine taşımadan yaklaşık elli yıl önce Galya'yı dolaşmış
olan Posidonius adlı bir Yunan kâşifinin gözlemlerini de katmıştı. Yunan coğrafyacı Strabon
ve tarihçi Diodoros da, Kelt kurbanları hakkında anlattıklarını Posidonius'un yapıtından, ama
birbirinden ve Sezar'dan bağımsız olarak almış görünüyorlar, çünkü her üç öykü de ötekilerin
hiçbirinde bulunmayan ayrıntılar içeriyor. Dolayısıyla bunları birleştirerek Posidonius'un
özgün öyküsünü bir dereceye kadar kesin biçimde kurabiliyor. … Keltler, yargılanmış
suçluları her beş yılda bir yapılan büyük bir şenlikte tanrılara kurban edilmek üzere

saklarlardı. Bu kurbanların sayısı ne kadar yüksek olursa toprağın veriminin de o derece
yüksek olacağına inanırlardı.146 Kurban olacak yeteri kadar sayıda suçlu olmadığı
durumlarda, savaşta alınan esirler Druidler ya da rahipler tarafından kurban edilirdi. Kimi
oklarla vurulurdu, kimi kazığa kakılırdı, kimileriyse aşağıdaki şekilde canlı canlı yakılırdı:
Sepetlik sazlardan ya da odun ve otlardan dev tasvirler kurulurdu; canlı erkekler, sığırlar ya da
başka türlerden hayvanlar doldurulurdu bunların içine; daha sonra tasvirler tutuşturulurdu,
bunlar içlerindeki canlı varlıklarla birlikte yanardı.‖ (Frazer 1890, c.2, s. 255-256)
―Her beş yılda bir yapılan büyük şenlikler böyleydi. Fakat bu kadar büyük ölçekte ve
görüldüğü gibi o kadar fazla insan yaşamı harcayarak yapılan bu beş yıllık şenliklerden başka,
yılda bir, aynı türden fakat daha küçük ölçekte şenlikler yapılırdı.‖ (Frazer 1890, c.2, s. 256)
―Özetlersek: eski yazarlardan ve çağcıl halk törelerinden toplanan kanıtlar şu sonuca
götürüyor Galya Keltleri arasında yaz dönümünde her yıl bir şenlik yapılır, bu şenlikte ağaçruhunu ya da bitki-ruhunu temsil eden canlı insanlar sepetler içine kapatılır ve yakılırdı.
Törenin tamamı, güneşin parlamasını ve ürünlerin büyümesini sağlamak için tasarlanan bir
büyüydü.‖ (Frazer 1890, c.2, s. 260)

2)-Atalarımızın bu geleneksel davranıĢlarının genel değerlendirmesi
26.2a- Atalarımız doğadaki kuvvet oluşumunu ve yönlendirmeyi, varlıkların
içlerinden kaynaklanan bir dürtü olarak değil, dıştan etkileyen görünmez bir güç
sistemi olarak düşünmüşlerdir.
Tüm insanlık, doğadaki canlılık belirtisini, varlıkların içlerinden kökenlenen bir şey
olarak değil, varlıkların dışından kaynaklanan bir güç sistemi olarak algılaya gelmiştir. Böyle
olunca da, bedenler et-kemikten oluşmuş bir edilgen (pasif) çuval, ruh ise, bu çuvalın içine
girip-çıkan canlılık öğesi olarak düşünülmüştür. Atalarımız hücre, kuant gibi mikroskobik
düzeyde bir canlılık ve hayat sisteminden habersiz olduğundan, hayatı ve canlılığı ruh dediği
bir canlılık öğesiyle yorumlamıştır:
Atalarımıza göre: Bir gövde uykuya daldığında bir süreliğine hareket etmez, görmez,
işitmez. Öldüğünde ise artık hiç hareket etmez. Demek ki canlılık veren şey, uykuda iken
geçici olarak, ölümde ise devamlı olarak bedeni terk etmektedir. Dolayısıyla ruh uykuda iken
bedenden dışarı çıkabilir ve tekrar döner ve bedeni uyandırır. Ölüm durumunda ise bedenden
tamamen kopar ve gider. Uyuyan bir insanın ruhunun vücuttan çıkıp, düşünde gördüğü yerleri
ziyaret ettiği varsayılır.
Bir mısır veya buğday tanesi toprağa gömülür, mevsimi geldiğinde filizlenir büyür ve
başak verir. Başağında 40-50 tane buğday tanesi vardır. Peki 1 buğday tanesi nasıl 50 tane
olmuştur? Yoktan var edici tanrı anlayışı bu noktadan başlar. İlkel insanlar için, bir tane
buğdaydan 40 tane buğday oluşturmak, yoktan var etmek demektir. İşte atalarımız bu olağan
üstü oluşturucu güç sistemini canlılık belirtisi olarak algılayıp, buğday-ruhu olarak
tanımlamışladır.
Doğadaki bu canlılığın mevsimsel bir döngü gösterdiği de atalarımızın dikkatini
çekmiştir. İlkbaharda hayat canlanır, bitkiler filiz vermeye, büyümeye başlar, olgunlaşır.
Sonbaharda yapraklar solar (mısır, buğday, arpa, üzüm, vs. gibi ürünler hasat edilir), kış
geldiğinde yapraklar çürür, yok olur. İlkbahar gelince her şey yeniden başlar. Bu döngüden
giderek, doğanın canlı olduğu ve onun canlılığını oluşturan ruhun da, doğup-büyüdüğü,
yaşlandığı, öldüğü ve tekrar dirildiği düşünülür.
Eski insanların doğadaki işleyiş mekanizması hakkındaki düşüncelerini daha iyi
anlayabilmek için, yukarıda verilen örneklere ek olarak şu kısa bilgileri de verelim.
İlkel insan düşüncesine göre, ―doğadaki herhangi bir etki, onu taklit ederek elde
edilebilir‖ şeklindedir ki buna duygusal büyü denmiştir (Frazer 1890, s.11). İlk insanların
böyle düşünmesine neden olan şey, büyütücü-geliştirici güç sisteminin (ruh veya tanrı), ‗bir

tane olan bir şeyi (buğday tanesini) 40-50 tane yapabildiğine göre, bir yağmur damlasını da
çoğaltabilir‘ analogisidir. Frazer 1890dan alınan örneklerle konuyu açıklayalım:
―Rusya‘da Dorpat yakınında bir köyde, yağmura çok gereksinim olduğunda, üç adam
eski bir kutsal korulukta köknar ağaçlarına tırmanırdı. Bunlardan biri, gök gürültüsünü taklit
etmek için bir çekiçle bir kazana vururdu. İkincisi şimşeği taklit etmek için yanar iki odun
parçasını birbirine sürter, kıvılcımlar çıkarırdı. "Yağmurcu" diye adlandırılan üçüncüsüyse bir
demet ince dalla bir kovadan sular serperdi her yana.33 Bu bir duygusal büyü örneğidir;
arzulanan olayın, onu taklit yoluyla meydana getirildiği varsayılmaktadır. Yağmur çoğunlukla
böyle taklitle yağdırılır. Yeni "Gine'nin batısında büyük bir ada olan Halmahera'da (Gilolo),
bir büyücü özel türden bir ağaç dalını suya daldırmak ve bununla çevreye su serpmek yoluyla
yağmur yağdırır.34‖ (Frazer 1890, s 13-14)
―Eğer birini öldürmek istiyorsanız onun bir imgesini yaratır ve yok edersiniz; insanın,
kişiyle onun imgesi arasındaki yakınlık (sempati) yoluyla, imgeye yapılan zararı sanki kendi
bedenine yapılmış gibi hissettiğine ve imge yok edilirse kendisinin de aynı zamanda yok
olması gerektiğine inanılır. Fas'ta, 'ayağına kırmızı bir paketçik bağlanmış bir kümes hayvanı
ya da güvercin görürsünüz bazan. Paketçiğin içinde büyü vardır, büyü kuş tarafından devamlı
oradan oraya götürülünce, büyü yapılan erkek ya da kadının kafasında da devamlı bir
huzursuzluğun olacağına inanılır.24 Nias adasında bir yaban domuzu kendisi için açılmış olan
çukura düşünce, dışarı çıkarılır ve sırtı ağaçtan düşmüş dokuz tane yaprakla ovulur; böyle
yapmakla, dokuz yaprak nasıl ağaçtan düşmüşse dokuz domuzun daha çukura düşeceğine
inanılır.23 Kamboçyalı bir balıkçı ağlarını atıp topladığında hiçbir şey yakalayamazsa,
çırılçıplak soyunur, biraz uzaklaşır oradan, dönüşte sanki görmemiş gibi ağının üzerinde
dolaşır, bilerek yakalanır ağlara ve bağırmaya başlar, "Hey! Nedir bu? Yoksa ağa mı
yakalandım?" Bundan sonra ağ balık kaçırmayacaktır artık.26‖ (Frazer 1890, s 11)
―Thüringen'de, keten tohumu eken adam, tohumları omuzlarından dizlerine kadar inen
uzun bir torbada taşır, torba arkasında ileri geri savrulsun diye de uzun adımlarla yürür. Böyle
yapınca keten tohumu ürününün rüzgârda dalgalanacağına inanılır.27 Sumatra'nın iç
bölgelerinde pirinç kadınlar tarafından ekilir; kadınlar pirinci ekerken saplar kalın ve sağlam
olsun, bol ürün taşısın diye saçlarını sutlarına upuzun bırakırlar.28 Yine, bir insanla saçı ya da
tırnağı gibi onun bedeninden kesilmiş, koparılmış bir şey arasında büyülü bir yakınlığın
bulunduğuna inanılır; o kadar ki, bu saçı ya da tırnağı eline geçiren kişi, bunların kesildiği kişi
üzerinde, ne kadar uzakta olursa olsun, iradesini kullanabilir. Bu boşinan bütün dünyada yaygındır.‖ (Frazer 1890, s 11)
Bu tür duygusal büyü uygulamalarının dünya genelinde yaygın bir inanç türü olduğu
Frazer (1890) tarafından gösterilmektedir.
Şimdi son bahar dönemindeki törende tahıl- veya bitki-ruhunun (dolayısıyla bitkitanrısını) öldürülüşünü simgeleyen törenler, ilkbaharda ise, bitki-ruhunun (tanrısının) yeniden
canlandırılmasını simgeleyen törenler yapılmasının nedenini anlamış oluruz.
Bu tür bir doğal sistem işleyişine olan inancın hemen hemen bütün dünyada egemen
olduğu halk söylenceleriyle (mitolojileriyle) kanıtlanmaktadır. Örnekler vererek bunu
gösterelim.
Yunan mitolojisinde tahıl-tanrısı Demeter‘dir. Mannhardt'ın (1884) belirttiği üzere,
Demeter adı Giritçe arpa anlamına gelen deai'den gelmektedir; yani Demeter, arpa-ana ya da
tahıl-ana anlamına geliyor. Yunan söylencesinde, yer yarılır ve ölüler dünyası tanrısı Pluto
derinlerden çıkarak, Demeter‘in kızı Persephone (veyahut Proserpina‘yı) karısı olması için
karanlık yeraltı dünyasına götürür. Üzüntülü anası Demeter kızını her yerde arar; kızının
başına gelenleri Güneş-tanrısından öğrenince, tohumu yeşerteceği yerde toprağın içinde tutar
(dolayısıyla kıtlık başlar!). Eğer tanrılar-tanrısı Zeus Proserpina'yı yeraltı dünyasından bulup
getirmezse tüm insan soyu açlıktan ölecektir. ―Sonunda Proserpina'nın yılın üçte birini,
bazılarına göreyse yarısını64 Pluto'yla birlikte yeraltında geçirmesi, baharda yukarı çıkıp

anası ve diğer tanrıçalarla birlikte üst dünyada oturması üzerinde bir anlaşmaya varılır. Her yıl
ölüşü ve dirilişi, yani her yıl yeraltına inişi ve oradan çıkışı, adına yapılan törenlerde temsil
edilmektedir‖ (Frazer 1890, s. 323-324).
Mısır mitolojisinde: İsis verimlilik, doğurganlık tanrıçasıdır. Güneş (sıcaklık veya yaz)
temsilcisi veyahut tanrısı Osiris‘le evlidir. Seth veya Typhon ise soğuk veyahut kış temsilcisi
veyahut tanrısıdır. Seth, Osiris‘i kıskandığı için öldürür. İsis, Osiris‘in ölüsünü bulur ve
(ağıtlar yakarak) hayata döndürür ve onunla çiftleşerek Horus adlı oğullarını doğurur. (Bu
nedenle bitkileri büyüten ruh, kış mevsiminde ölür ve baharın gelişiyle artan sıcaklıkta tekrar
dirilir.)
Şekil 17.2: Kybele figürü
Anadolu‘da Kibele kültürünün egemen olduğu bilinmektedir. Kibele
bir kadın tanrıçadır ve tüm tanrıları doğurduğuna inanılır. İnsanlar çok
eskilerden beri kadınların çocuk doğurmalarını yaratıcılık olarak
yorumlamışlar ve doğurgan (hamile) kadın heykelcikleri yaparak onları
kutsallaştırmışlardır. Doğurgan kadın heykelciklerine yaklaşık 27 bin yıldan
beri rastlanmaktadır. Bu tür heykelciklerden yaklaşık 8 bin yıl önceleri
yapılmış biri de Çatalhöyükte bulunmuş ve Ankara Arkeoloji Müzesinde
sergilenmektedir (yandaki resim).
Bu tür doğurganlık, yani yaratıcılık özelliği olan kadınlar Etiler zamanında (yaklaşık
M.Ö. 2000-1200 yılları) Kubaba olarak adlandırılmıştır. Kubaba teriminin zamanla farklı
kültürlerde farklı telaffuzlara uğrayarak, Kibele‘ye dönüştüğü varsayılmaktadır.
M.Ö. 1200-700 yılları arası Batı Anadolu‘da egemen olan Frigya kültüründe, Attis
bitkiler dünyasının tanrısıdır. Çok yakışıklı ve çekicidir. Kibele ve Agdistis ona aşık olurlar.
Ama Attis‘in Pessinus kralının kızıyla evlendirilmesine karar verilir. (Pessianus‘un AnkaraEskişehir yolu üzerindeki Sivrihisar kasabasının Ballıhisar köyünde olduğu ve Kral Midas‘ın
buralarda hüküm sürdüğü bilinir.) Düğün gecesi kıskançlık nedeniyle Agdistis‘in salona
girmesiyle herkes çıldırır ve çılgına dönen Attis penisini keser. (Dolayısıyla o andan itibaren
ürünler büyüyemezler). Agdistis yaptığına pişman olur ve Zeus‘tan Attis‘in bedeninin
çürüyüp-yok olmamasını rica eder. Bu nedenle bitkiler dünyasının kaderini belirleyen Attis‘in
hem öldürüldüğü, hem de tekrar diriltildiğini simgeleyen törenler yapılması geleneği
oluşturumuş olunur. (Kibele ile Agdistis arasında ise şöyle bir ilişki olduğu söylencesi vardır:
Nana ırmak tanrısı Sangarius‘un kızıdır. (Sangarius, Sakarya ırmağıdır.) Nana‘nın kucağına
bir badem düşer ve Nana ondan hamile kalır. Doğan çocuk Agdistis‘tir ve hem erkek, hem
dişi organları vardır. Erkek organının kesilmesiyle Kibele‘ye dönüşür.)
Sümer mitolojisinde, İnanna aşk ve savaş (doğum ve ölüm) tanrıçasıdır ve Dumuzi
(Temmuz) adlı besin ve bitkiler tanrısı (ve çobanlık kralı) ile evlidir. Ereshkigal İnanna‘nın
yengesidir ve yer-altı dünyası (ölüler diyarı) tanrıçasıdır. İnanna ölüler dünyasında işlerin
nasıl yürüdüğünü merak ederek yer-altı dünyasına iner. Ancak yer-altı-dünyasının özel bir
kanunu vardır: oraya bir giren tekrar yeryüzüne dönemez veyahut yerine bir başkasının
gönderilmesi koşuluyla ancak geri dönebilir. Enki‘nin araya girmesiyle anlaşma yapılır;
İnanna yerine eşdeğer-birinin gönderileceği taahhüt edilir ve İnanna yeryüzüne döner.
Yeryüzüne döndüğünde kocası Dumuzi‘yi zevk-ü-sefa içinde eğlenir görür ve buna çok kızar
ve onu kendi yerine ölüler dünyasına göndermeye karar verir. Araya yine tanrılar girerler ve
Dumuzi‘nin 6 aylığına yeryüzüne dönmesi (o süre içinde yerini kız kardeşi Geshtinanna‘nın
alması), 6 ay ise ölüler dünyasında olması karlaştırılır.
Doğadaki mevsimlere bağlı doğup-büyüme-gelişme ve sonra solma- çürüme – yok olma
ve baharda tekrar doğuş, dünyadaki tüm eski toplumlarda, bitkiler-hayvanlar alemini etkileyip
yönlendiren tanrıların baharda doğmaları, sonbahar-kış mevsiminde ölmeleri ve baharda
tekrar doğaları şeklinde yorumlanmıştır. Yukarıdaki toplumlardakilere benzeyen bu tür
tanrısal öğeler dünyadaki diğer toplumlarda da görülmektedir.

Bunlar:
Australya Aborijinleri mitolojisinde: Julunggul, Wawalag
Akkadlar mitolojisinde Tammuz, Ishtar
Canaanite (Suriye-Filistin yöresi) mitolojisinde: Adonis, Eshmun
Etrüsk mitolojisinde: Atunis
Hint mitolojisinde: Kali, Shiva, Chinnamasta
Japon mitolojisinde: Izanagi
Khoikhoi mythology (Güney Afrika): Heitsi-eibib [20]
Eski Roma mitolojisinde: Bacchus, Proserpina
Slav mitolojisinde: Veles, Jarilo
Yoruba mitolojisinde (Nijerya): Obatala, Moremi olarak bilinmektedir.
Görüldüğü üzere, atalarımız doğadaki yönlendirici güç sistemi olan ―kuvvet‖ faktörünü,
hep varlıkların dışında düşünmüşler ve ―ruh‖ veya ―tanrı‖ olarak tanımlamışlardır. Bu şekilde
çok tanrılı dinler ortaya çıkmıştır, çünkü çok değişik kuvvet türleri vardır. Halbuki kuvvet,
kuantum denilen en küçük hareketli (yani canlı) öğelerin, çevrelerindeki varlıkların enerji
düzeylerini ve yapısal özelliklerini algılayarak, en düşük enerji potansiyelleri yönünde (yani
en ekonomik yapısallaşmalara) doğru akmaları sonucu oluşan hareketlenmelerdir. Bir rüzgâr
esintisi, havadaki moleküllerin her birinin, kendisine komşu en yakın moleküllerin basınç ve
sıcaklık değerlerini algılayıp, en düşük değerdekiler yönünde ilerlemesiyle oluşur. Havadaki
molekülleri yönlendiren harici bir rüzgâr-ruhu veya -tanrısı yoktur.
Benzer şekilde, bitkilerin baharda Güneş ışınlarının artmasıyla büyümeye başlaması ve
sonbaharda Güneş-ışınlarının azalmasıyla büyüme-gelişmelerin durması, yine tamamen
hücrelerin doğadaki enerji-kaynaklarının mevsimsel döngülerini kayıt altına alıp, o kayıtlara
göre büyümelerini artırmaları veya azaltmaları şeklindedir. Yani tamamen bitkilerin
hücrelerinde depolanan bilgilere göre geçekleşmektedir. Her bitki, her hayvan hangi
faktörlere bağlı olarak gelişebileceğini bilir.
Sonuç olarak şunu belirmemiz gerekir. Doğada bitkilerin veya hayvanların
gelişimlerini denetleyen, baharda canlandırılması, sonbaharda öldürülmesi geren harici ruhlar
veya tanrılar yoktur. Atalarımız doğadaki kuvvet oluşturucu ve yönlendirici mekanizmayı
varlıkların dışında bir şeye (ruh, tanrı) bağlı düşünerek büyük bir hata yapmışlardır.

2b- Zaman içinde görüşlerde değişiklikler olmuş, ama bu değişiklikler hiç içsel
kökenli bir kuvvet oluşumu ve yönlendirmeyi kabul etmemişlerdir.
Atalarımızın bu büyük yanlışlığı ve çok tanrılı dinler oluşturması, zamanla değişmiş ve
tek tanrılı semavi dinler dönemi başlamıştır. Doğa ve dünya dinamik bir sistemdir ve dinamik
sistemler kendi-kendilerini yönlendiren-örgütleyen (yani tabana dayalı) sistemlerdir ve
―information & self-organisation‖ yani, ―bilgi edinile ve o bilgilere göre örgütlenile‖ olarak
özetlenen bir sisteme uygun çalışırlar, tabana bağımlı bir sistem söz konusudur. Ama tek
tanrılı dinlerde de kuvvet oluşum mekanizması ve yönlendirme, tabana bağımlı değil, tepeye
bağımlı olacak şekilde düşünülmüştür ki bu dinamik bir sisteme hiç uygun değildir.
Bizim toplumumuzu (Anadolu kültürünü) en fazla etkileyen kültürel gelişimler Yunan
ve Sümer kaynaklı olduğundan, aşağıda bu iki topluma ait mitolojik bilgiler verilerek, o
dönem insanlarının doğa ve dünya oluşumu hakkındaki görüşleri yansıtılacaktır.
Yunan mitolojisine göre: Başlangıçta bir kaos durumu, boşluk vardı. Boşluktan Gaia
(Yer)-tanrıçası gibi ilk tanrılar Eros (aşk), Abyss (derinlik, denizler tanrısı) ve Erebus
(karanlık, veyahut yer-altı tanrısı) ortaya çıktı. Bir erkek yardımı olmadan Gaia Uranus‘u (gök
tanrısı) doğurdu ve onunla birleşmesinden Titan‘lar (6 erkek: Coeus, Crius, Cronus,
Hyperion, Iapetus, ve Oceanus) ve 6 kız (Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis, ve
Tethys) doğdular.

Şekik 17-3: Yunan mitolojisinde tanrıların soy-ağacı
Görüldüğü üzere, denizler, dağlar, şimşekler, vs. gibi insanların karşılaştıkları her şeyin
bir tanrısı olduğu şeklinde bir inanç söz konusudur. Bu Tanrılardan Cronus ve Rhea‘dan,
doğan Zeus Olympus dağı tepesinde oturur ve oradan insanları yönetir. Truva savaşlarının
kahramanlarından Achilles‘in tanrıça Thetis ve Myrmidons kralı Peleus‘un oğlu olduğu
söylenir. Yani güçlü insanlar hep asil soyludurlar ve bir tanrı veya tanrıça bağlantılıdırlar.
Sümer inancına göreyse Evren şöyle oluşmuştur: Başlangıçta Nammu‘nun tanrıçalığı
altında ‗abzu‘ adlı bir ilksel okyanus bulunur. Bunun içinde ‗gök ve yer iç-içe yani birleşik
halde‘ bulunmaktadır. Tüm diğer tanrıların anası ve An‘ın eşi olarak da tanıtılan Nammu
bunlardan yer ve gökü doğurur. Yer ters-dönmüş bir tabak şeklindedir. Yer ve gök arasında
camsı bir kubbe bulunur.
Ki (veyahut Ninhursag) dağların tanrıçasıdır. An ve Ki‘nin birleşmesinden Enlil doğar.
Enlil hava (atmosfer) tanrısıdır. Enki, Nammu‘nun oğlu ve deniz ve bilgelik tanrısıdır.
Sümer mitolojisinin en önemli öğelerinden birini ilahi mesajlar kitabı olarak tanımlan
―me‖ oluşturur. Bu kitapta toplumsal, mesleki ve sanatsal konularda uygulanacak kurallar
yazılıdır. Kitap Enlil tarafından hazırlanır ve korunması ve ilgililere verilmesi için Enki‘ye
teslim edilir. Her kente -topluma tanrılar tarafından bir temsilci atanır ve bu temsilcilere ―me‖
bilgileri verilir. (Kramer 1963).
M.Ö. 2400 yıllarında Sami bir ırktan olan Kıral Sargon Sümer Devletini ele geçirerek bir
Akad Kırallığı kurar. Sonraları Akad krallığı dağılır ve kuzeyde Asur, güneyde Babil
krallıkları oluşur. Sümerlerin siyasi egemenliği MÖ 2000‘lerde sona erer ama, kültürel
etkileri İsa‘nın doğumuna kadar devam eder ve Sümerce dili okullarda okutulur ve Sümer
mitolojisi bir çok kopya halinde yayınlanır.
Babil kıralı Hamurabi‘nin kanunları olarak (M.Ö. 1750‘lerde) tarihte yerini alan ilk
toplumsal ilkeler, Sümer kültürüne dayanarak hazırlanmışlardır.
Sonra Babil Kıralı Nabukadnezzar M.Ö. 604-562 de Filistin‘i ele geçirir ve tüm Yahudi
bilginleri Babile sürgün eder. Bu bilginler Babil kütüphanesini inceleme olanağını bulurlar.
Nitekim Tevrat, Babil sürgününden sonra M.Ö. 5. yy - M.Ö. 8. yy. arasında yazılı hale
getirilmiştir.
Hem Hamurabi, hem Tevrat, hem Sümer kanunlarında bulunan ortak ilkeler arasında
şunlar vardır:
►: ana babaya saygılı olacaksın,
►: kimseyi öldürmeyeceksin,
►: zina yapmayacaksın,

►: çalmayacaksın,
►: yalan tanıklık etmeyeceksin,
►: komşunun karısına ve malına göz dikmeyeceksin.
Bu benzerlikler yanında, Kutsal kitaplardaki yaratılış hakkında verilen bilgilerin Sümer
mitolojisindekilerle çok yakın benzerlikler gösterdiği, araştırmacılar tarafından vurgulanır.
(Kramer 1956,1961, 1963) Örneğin Evrenin oluşumu hakkında Tevrat‘ta şöyle yazılır:
- Tevrat Tekvin 1_2-9: Suların yüzü üzerinde Allahın ruhu hareket ediyordu. Allah
suların ortasında kubbe olsun, sular ayrılsın dedi. Allah kubbeyi yaptı. Altta olan suyu üstte
olan sudan ayırdı ve Allah kubbeye gök- alttaki kuru toprağa yer dedi.
3. Genel Değerlendirme

Biz insanlar kendimizi bilgili ve bilinçli, hücrelerimizi, bakterileri, molekülleri, vs.
bilinçsiz otomatlar olarak görürüz. Biz 3-5 faktörü ancak birbiriyle bağlantı içine sokup, zarzor bir karar alırken, hücrelerimiz on-binlerce faktörü birkaç saniye içinde değerlendirip bir
karar verebiliyorlar. (Beyindeki her bir hücre 50-60 bin veri alır (dendritik girdiler) ve bir
karara varıp, bunu ilgili diğer hücrelere bildirir.) Bilinçsiz-bilgisiz dediğimiz bir taş parçasını
bir ipliğe bağlayıp, bir çekül yaparsak, bu çekül tüm çevresindeki dağların, taşların, ineklerin,
insanların, vs. tüm varlıkların kendine olan uzaklıklarını ve kütlelerini anında algılayıp, her
biri için m1.m2/r2 formülüne göre hesaplayıp, tüm bu hesapların bileşkesini alıp, kendini ona
göre yönlendirir. Örneğin Himalaya gibi yüksek bir dağa yaklaştıkça, yerin merkezine doğru
değil de Himalaya‘nın kütlesi ve kendisine uzaklığı oranında Himalaya‘nın köküne doğru
yönlenir! Bu nasıl bir otomat ki, trilyonlarca faktörü anında hesaplayıp, kendine bir yön
belirliyor. Üstelik yanına biri yaklaşırsa, o yaklaşanı anında algılayıp değerlendirmeye
katıyor? Otomatların çevresindeki değişim-dönüşümleri algılayıp değerlendirenini gördünüz
mü hiç? Otomat, nasıl önceden programlandıysa öyle davranan varlıklara denir. Çevresine
bakıp, değişim-dönüşümleri algılayıp, onları hesaba katıp bir sonuca ulaşan bir varlığa nasıl
otomat, bilinçsiz-bilgisiz varlık dersiniz?
Fizikçiler CERN‘de yıllardır nötronlar, elektronlar, protonlar gibi atom-altı öğelerle
deneyler yapıp, onların özelliklerini saptamaya çalışıyorlar. Ama hala onların özelliklerini
tam saptayamıyorlar, çünkü yaptıkları her deneyde ulaşılan sonuçlar, daha öncekilerden farklı
çıkıyor ve bu nedenle istatistiksel bir değerlendirme yapıp, şu şudur diyemiyorlar. Peki,
neden?
Çünkü, fizikçilerin ölü-cansız varlıklar olarak gördükleri ve bu nedenle de asırlardır
―parçacık‖ olarak düşündükleri bu temel canlılık öğeleri, deney yapanların niyetlerini
algılayıp, ona göre her defasında farklı davranıyorlar. Çünkü onlar cansız bir parçacık değil,
çevrelerinde neler olup-bittiğini anında algılayıp, ona göre tepki veren varlıklardır.
Tüm varlıkların mevcudiyetlerinin (yani şu veya bu şekilde bulunmalarının) tek bir
amacı vardır: daha rahat bir duruma ulaşmak! Bu nedenle, bir su damlası sıcak ortamdaysa
buhar olur, soğuk ortamdaysa buza dönüşür. Sıcak ortamdaki su damlası moleküllerine
ayrışmışken, soğuk ortamdaki su molekülleri birbirleriyle çok belirgin bir kristal şekli
çerçevesinde bir araya gelirler. Bu şekilde daha az enerjiyle geçinebilecekleri bir duruma
kavuşmuş olurlar. Birleşerek daha ekonomik yapısallaşmalara ulaşmak evrensel bir sistemdir.
Bu nedenle atom-altı öğeler birleşerek atomları, atomlar birleşerek molekülleri, moleküller
birleşerek hücreleri, hücreler birleşerek bedenleri oluşturmuşlardır. İnsanlar da gelecekte
mutlaka birleşerek arılar-karıncalar gibi mükemmel işleyen toplumsal birimler
oluşturacaklardır. Bu bir kehanet değil, doğa-bilimsel bir öngörüdür.
Tüm bu birleşme ve yeni bir üst-sistem yapısı oluşturma işlemlerinde, yapıcı-kuvvet
oluşturucu kaynak, en tabandaki kuantsal öğelerdir. Onlar yapıcı veya yıkıcı olarak işlev
görürler, kendilerine nasıl bir hedef gösteriliyorsa, o hedefe göre davranırlar. Bu
yapıcı+yıkıcıların, hangi bedende nasıl davranacağı, hangi organların nasıl çalışacağı, vs. o

bedenlere veya organlara özgü SimKırKölSab özellikleriyle belirlenir. Kuantsal enerji
paketçikleri kendilerine gösterilen amaç ve hedefe göre, ―şu kadar şu yönde yapıcı, şu kadar
şu yönde yıkıcı‖ olacak şekilde davranırlar.
Biz insanlar binlerce yıldır tepeye bağlı, büyüklerin küçükleri yönlendirdiği şeklinde bir
SimKırKölSab etkisi altında yetişe geldiğimizden, sinaps yapısallaşmamız bu şekilde
çalışmaya alıştırılmıştır. Bu nedenle hayatı hücrelerimizin, atomlarımızın bakış açısıyla
görmeyi başaramıyoruz. Biz bilinçliyiz, ama bizlerin besin kaynağını oluşturan bakteriler,
mantarlar, su molekülleri, vs. bilinçsiz otomatlar, öyle şartlandırılmışız. O tek hücreli varlıklar
işlevlerini yapmasalar, açlıktan öleceğimizi biliyor muyuz? Tarım alanı oluşturmak için bir
ormanı ateşe verdiğimizde, bağımlı olduğumuz milyonlarca canlıyı orada öldürdüğümüzü ve
bu şekilde bindiğimiz dalı kesmiş olduğumuzun farkında mıyız?
İşte hatalı bir doğa anlayışına sahip olan atalarımızın yaptıkları tam budur. Bunu bir
örnekle vurgulamak istiyorum.
Efes antik kenti M.Ö. 1000li yıllarda bir liman kenti olarak kurulmuştur. Kurulduğu
zamanlarda deniz kıyısında olan bu eski yerleşim yeri, bu gün denizden yaklaşık 10 km
uzaktadır. Peki, nasıl oldu da, bir-iki bin yılda, denizden bu kadar uzaklaştı?
Efes yöresinde ilk yerleşim yerleri, M.Ö. 6-7 bin yıl önceleri başlar. Jeolojik-arkeolojik
araştırmalar, Efes yöresinin 8-10 bin yıl önceleri tamamen ormanlık olduğunu göstermektedir.
İnsanların bu bölgeye yerleşmeleriyle, ormanlık alanlar yakılıp-yok edilerek ziraat alanına
dönüştürülmeye başlandığını yine jeolojik-arkeolojik araştırmalar ortaya koymaktadır.
Ormanların azalmasıyla çıplaklaşan arazide erozyon öylesine hızlanmıştır ki, Efes‘in
bulunduğu koy gittikçe derelerin getirdikleri kum-çakıllarla dolmaya başlamış ve her yıl 1-2
metre kıyıdan uzaklaşmaya başlamıştır. Ve sonuç bu günkü durumdur.
İnsanları doğa ve dünyayı, özelikle de bitki örtüsünü değiştirmesi sadece Anadolu‘da
değil, dünyanın her yerinde görülmektedir. Avrupa, 5-10 bin yıl öncesine kadar tamamen
ormanlık bir alan iken, bu gün oranları büyük bölümü yok edilmiş durumdadır.
Ormanları yok olması, iklimsel döngüleri çok değiştirmiş ve düzensizleştirmiştir.
Eskiden belli aylarda yağması gereken yağmurlar yağmamaya ve zamansız yağmaya
başlamış, kurak olması gereken zanlarda anormal yağışlar oluşmaya başlamış, yani doğanın
normal denge ve düzeni insanların etkisi nedeniyle bozulmuştur. Ormanları yok edilmesi,
diğer canlı türleri arasındaki dengeleri de alt-üst etmiştir. Bunun sonucu, çekirge istilaları
gibi, insan yaşmanı derinden etkileyen felaketler sıklaşmaya başlamıştır.
İşte atalarımızın başına gelen felaketlerin temel nedeni budur. Onlar atomlara,
moleküllere, bakterilere, vs. bağımlı olduklarını bilmediklerinden, doğayı tahrip etmeye
başlamışlardır. Bunun sonucu iklimsel koşullar anormal değişince de, doğanın tekrar düzenli
şekilde işlemesini sağlamak için varlıkların dışındaki hayali bir güç sisteminden medet
umacak davranışlara girmişlerdir.
Tüm töre oluşumlarının ardında yatan neden, doğadaki ―rahatlama-dürtüsü‖dür.
İnsanlar, daha bol ürün alsınlar, hasta olmasınlar ve daha rahat bir yaşam sürebilsinler diye,
doğal olayları etkileyip-yönlendirdiklerine inandıkları güç sistemiyle bağlantılı-ilişkili
olduğunu varsaydıkları kralları veya tanrı-soyluları memnun etmek için ne gerekirse
yapmışlardır. Ve hala da yapmaktadırlar.
Son yıllarda yapılan biyolojik çalışmalardan birkaç örnek vererek, hücrelerimizin ne
derecede daha temelde olan moleküller-atomlar alemine bağımlı olduklarını göstermek
istiyorum.
Strunk, B. S., Loucks, C. R., Su, M., Vashisth, H., Cheng, S., Schilling, J., Brooks
III, C.L., Karbstein, K. & Skiniotis, G. 2011: Ribosome Assembly Factors Prevent Premature
Translation Initiation by 40S Assembly Intermediates. Science Vol. 333 no. 6048 pp. 14491453.

Essential
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Threonine
Tryptophan
Valine
Histidine
Tyrosine*
Selenocysteine**

Nonessential
Alanine
Arginine*
Aspartate
Cysteine*
Glutamate
Glutamine*
Glycine*
Proline*
Serine*
Asparagine*
Pyrrolysine**

Ribozom, hücre içinde yapılacak
işlemlerin amacına uygun bir şekilde
gerçekleşmesini (yani RNA dizilimiyle gelen
genetik bilgilere uygun olacak şekilde
protein yapısallaşmasını) sağlamak üzere
oluşturulan bir organeldir.
Bu çalışamada, ribozom denilen
organelin yaklaşık 200 adet birleştirme
faktörünü (assembly factors (AFs)) dikkate
alarak çalışmak zorunda olduğu
gösterilmektedir. Bunun anlamı şudur. Biz
insanları da oluşturan çekirdekli hücreler
alemindeki ribozom organeli, daha alt
düzeydeki 200 adet başka molekül sistemine
bağlı olarak işlev görmektedir. Bu temel
moleküller ise, genellikle bakteriler gibi en

temeldeki organizmalarca üretilmektedir.
Buna benzer şekilde, 20 (22) farklı aminoasite ihtiyacımız vardır. Bu aminoasitlerden
―essential‖ denilen 9 (10) tanesi, bedenimizde üretilememektedir. Diğerleriyse gerektiğinde
―adenin-Timin-guanin-sitozin‖ denilen temel nükleotidlerden üretilebilmektedir. Dolayısıyla
bu temel aminoasitlerini diğer bitki veya hayvanlardan almak zorundayız ve onlara
bağımlıyız.
Doğadaki mevcut tüm bu yaşam birimlerinin en temelinde ise, kuant denilen en küçük
enerji birimi paketçikleri bulunmaktadır ve tüm diğer üst-sistemler bu en temeldeki canlılık
öğesine bağımlıdırlar. 10100- 10120 civarında olduğu hesaplanan bu kuantsal enerji öğeleri
ise, bizlerin davranışlarına göre, spinlerini, polarizasyonlarını, vs. değiştirerek, doğadaki
denge ve düzenin Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum İnformasyon Prensibi
(MİP) ilkeleri çevresinde yürütülmesine çalışmaktadırlar.
Her şeyimiz, kaderimiz, geleceğimiz, vs. onların elindedir. Bizler bu değişimdönüşümlerde birer ara-halkayız. Kuantsal sistemin oluşturduğu sistem kurallarına göre
yaşarsak, daha rahat ve huzurlu olacağız, onlara ters davranırsak, rahatsız yaşayacağız.
Günümüz insanlığı tepeye bağımlı SimKırKölSab yapısallaşmamızla, doğanın normal
yönlü akıntısına ters yönde yüzmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız tüm sıkıntıların tek nedeni
budur. Doğa ve dünya olayları hakkında yıllardır elde edilen gözlem sonuçlarını hatalı bir
bakış açısıyla yorumlama alışkanlığımız, bu hatalı SimKırKölSab yapısallaşması nedeniyle
oluşturulan bu mantıksızlık devreleridir.
Doğadaki tüm olaylar olasılık hesaplamalarına göre gerçekleştirilen bilgi oluşumlarına
göre olurken, bilim adamlarının hala ―doğadaki olaylar rasgele oluşup-gelişiyor‖ şeklinde
görüş bildirerek, toplumu yanlış bilgilendirip-yönlendirmeleri, bilim-adamlarının insanlığa
karşı işlediği en büyük suçtur.
Bedenlerimizin tasarımcısı, yapımcısı ve bakıcısı olan hücreler, oluşturdukları
bedenlerin doğadaki gelişimlere uyumluluklarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya
çalışırlar. Bunun için, sık tekrarlanan olayları otomatik davranış sistemi olan bilinç-altına
alarak, anında o olaylara uygun davranabilirler. Çok yeni bir araştırma, hücrelerin çok uzun
süreli davranışları kalıtsal bilgi sistemleri olan genetik bilgilere de aktardıklarını göstermiştir.
DOM-dizini bilgileri böyle bir hücresel davranışı zaten öngörmektedir. 2010 yılı sonlarına ait
bu yayında (Chiao J.Y. and Blizinsky, K. D. 2010: Culture–gene coevolution of
individualism–collectivism and the serotonin transporter gene. Proc. R. Soc. B. 277:529537), 29 ülkeye mensup insanlar arasında bireysel – toplumsal davranış derecelerinin genetik
kayıtlara aktarılıp-aktarılmadığı araştırılmıştır. 17 nolu kromozomdaki serotonin taşıyıcılığı

görevini üstlenen SLC6A4 geni içinde (5-HTTLPR) adı verilen polimorfik bir farklılaşma
olduğu saptanmıştır. Bu farklılık, orada bir kısa bir de uzun allel olduğunu göstermiştir. Uzun
allel daha çok Avrupa‘da, kısa allel ise Asya toplumlarında yaygındır. Araştırmacılar bu
dağılımın, doğu toplumlarının daha toplumsal (kısa allel), batı toplumlarının daha bireysel
(uzun allel) özellikli olmaları şeklinde yorumlamışlar ve adına da kültür geni demişlerdir.
Doğadaki denge ve düzen oluşumu en tabandaki kuantsal öğelerce
gerçekleştirilmektedir. Doğa ise çok, ama çok geniştir, milyarlarca galaksi ve bu milyarlarca
galaksi içindeki milyarlarca yıldız ve onların çevresindeki gezegenler arası bir enerji alış-veriş
dengesi söz konusudur. Bu nedenle dünyamız gibi bir gezegendeki en uygun
yapısallaşmaların seçimi, 3-5 nesil gibi kısa süreçlerde değil, milyonlarca yıllık döngülerde
gerçekleşmektedir.
Bunu şu verilerden çıkartıyoruz.
►1- Rhode ve Muller (2005)‘den alınan şekilde görüldüğü üzere, yazarlar yaptıkları
araştırmada, dünyamızın son 550 milyon yıllık tarihi sürecinde yaşamış ve fosilleşmiş canlı
kalıntılarının cins mertebesinde sayısal artış ve azalışlarını bir diyagram üzerinde göstermişler
ve dağılımlarının yaklaşık 62 milyon yıllık döngüler şeklinde olduğunu ortaya koymuşlardır.
(Şekildeki bol zik-zaklı eğri, gerçek veri değerlerini, düzgün sinüs eğrisi ise 62 milyon yıllık
döngü eğrisini göstermektedir.)
►2- Canlıların çevre faktörlerinden en fazla etkilenen kısımları, ―membran‖ dediğimiz
hücre zarı kesimidir, zira dış dünya ile doğrudan karşı-karşıya gelen kesim orasıdır. Bu
nedenle hücre zarı proteinlerinin yapısallaşmaları, hücrelerin çevrelerinde gerçekleşen
değişim-dönüşümler konusunda önemli ipuçları içerirler.
Ding ve diğ. (2006) paleontolojik verilerden yararlanarak, hangi canlıların yeryüzünde
hangi zamanlarda ortaya çıktıklarını dikkate alarak, bu canlı guruplarının günümüzdeki
temsilcilerinin ―membran proteinleri‖ (Transmembrane Gene Families) yapısallaşmalarını
incelemişler ve birbirleriyle kıyaslamışlardır. (DING, G., KANG, J., LIU, Q., SHI, T., PEI, G.
& LI, Y.: 2006: Insights into the Coupling of Duplication Events and Macroevolution from an
Age Profile of Animal Transmembrane Gene Families. PLoS Comput Biol 2(8): e102. DOI:
10.1371/journal.pcbi.0020102.)
Canlılar âlemindeki en temel yapıtaşlarını Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) ve
Cytosin (C) oluşturur. Bunların 3-lü kombinasyonlarıyla 20 farklı amino-asit paketçiği ortaya
çıkar. Bu amino-asitlerinin kombinasyonlarıyla da belli protein-modülleri oluşurlar ve her bir
protein modülü, doğadaki belli faktörleri algılayan ve onlarla etkileşim olanağı sağlayan
hücre-aygıtları olarak işlev görürler. Dolayısıyla hücreler çevre faktörlerine uyumlarını bu
temel protein-modülleri sayısını artırıp-azaltarak gerçekleştirirler.
Yeryüzünde 3.5 milyar yıldan beri canlı çeşitliliği sürekli artıp geliştiğine göre, farklı
zamanlarda ortaya çıkan canlı guruplarının genetik yapısallaşmalarında bu farklılıklar kayıt
edilmiş olmalıdırlar. Ding ve diğ. (2006) yaptıkları araştırma gerçekten bunu ortaya koymuş
olmasından dolayı çok önemlidir, çünkü hem dünyamızdaki oksijen artışı aşamalarının, hem
61-62 milyon yıllık canlı yok-oluşu dönemlerinin farklı ―Transmembrane Gene Duplicates‖
olarak canlıların kalıtsal bilgi depolarında kayıtlı olduklarını istatistiksel değerlerle ortaya
koymuşlardır. ―Gene duplicates‖ (gen çoğaltımı) teriminin ne anlama geldiğini anlamak için
―transposon‖ denilen bir başka genetik kavramı anlamak gerekir. Barbara McClintock 194050‘li yıllardaki çalışmalarında, mısır (Zea mays) bitkisi üzerine yaptığı deneylerde, stres vs.
gibi çevre faktörlerindeki değişikliklerin bitkinin genetik kayıtlarında belli özelliklerin
tekrarlanması şeklinde etkiler ortaya koyduğunu, belli genlerin kromozomlar üzerinde
taşınarak başka noktalara tekrarlanacak şekilde taşındığını ispatlar (1983te de bu buluşu
nedeniyle Nobel ödülü alır!). Belli genetik bilgilerin kromozom iplikçikleri üzerinde bir
yerden başka bir yere taşınmasında rol alan genetik unsurlara (bir yerden bir başka yere
aktarıcı anlamında) transposon adı verilir. Yani hücreler doğada sorunlarla karşılaştıklarında,

mevcut eski bilgileri, farklı bilgilerle yeni-kombinasyonlar oluşturacak şekilde başka
noktalara aktararak, değişik çözüm formülleri geliştirmeye çalışırlar. Bu şekilde aynı bir gen,
birkaç defa tekrarlanmış olur ki, buna gen çoğaltılması anlamında ―gene duplicates‖ veya
―gene duplication‖ adı verilir.
Ding ve diğ. (2006) yaptığı araştırma, hücrelerin çevre koşullarındaki uzun vadeli
önemli değişikliklere ait çözüm formüllerini kayıt ettikleri ve nesiller boyu bu bilgileri
aktardıklarını göstermesi bakımından son derece ilginçtir.
Bu iki farklı yöntemle elde edilen sonuçların birbirleriyle aynı olmasının ne kadar ilginç
olduğunun takdirini siz okurlara bırakarak, devam edelim.
Kimse ―yoğurdum ekşi‖ demez; demediği için de hep ekşi yoğurt yemek zorunda kalır.
Bu SimKırKölSab faktörünün bir sonucudur. Bizler kafalarımızdaki bilgilerin ne kadar doğal
sistem verileriyle uygunluğunu dikkate alıp, uygun olmayanları devre dışı bırakmaya
çalışmazsak, hep ekşi yoğurt yemeye devam edeceğiz.
Zaman kavramının doğru anlaşılması hayati
önem taşır, çünkü hayat=ömür, zamanın bir
dilimidir. Şimdiye dek insanlık zaman kavramını
tamamen yanlış anlamıştır ve bu anlayış hala da
devam etmektedir. DOM-dizini içinde ayrıntılı
olarak gösterildiği üzere, zaman, varlıkların
bileşimlerinde gerçekleşen değişimardalanmalarından oluşur.
Şekil: Tüm oluşuklar 10100- ila 10120
kuantsal temel öğenin, değişen bilgi düzeyine
göre, değişik kombinasyonlara sokulmasından
oluşur. Bu (bileşim) görüntü ardalanmaları da
zaman dediğimiz yönlü gelişimi verir.
Bununla ne denilmek istenildiğini anlamak
için doğa-ve dünyamızın tarihsel gelişimine
bakalım.
►1- Günümüz ile 65 milyon yılları arasına
Senozoik denir, çünkü o devir içinde günümüz
dünyasında aşina olduğumuz hayvan ve bitkiler
egemendirler.
►2- 65-250 milyon yılları arası döneme Mezozoik denir, çünkü o devir içinde
dinozorlar gibi hayvanlar egemendirler.
►3- 250- 542 milyon yılları arası döneme Paleozoik denir, çünkü o devir içinde
eklembacaklılar gibi hayvanlar egemendirler.
►4- 542 milyon ile 2.5 milyar yılları arası döneme Proterozoik denir, çünkü o devir
içinde tekhücreli canlılar egemendirler.
►5- 2.5 – 3.5 milyar yılları arası döneme Arkeozoik denir, çünkü o devir içinde
arkeobakteriler ve eubakteriler egemendirler.
►6- 3.5 – 4.6 milyar yılları arası dönem henüz adlandırılmamıştır, ama Azoik
denilebilinir, çünkü o devir içinde hiç canlı organizmaya rastlanılmamıştır.
►7- 4.6 – 7(8) milyar yılları arası dönem henüz adlandırılmamıştır, ama Moleküller
devri denilebilinir, çünkü o devir içinde moleküller olduğu bilinmektedir.
►8- 7(8) – 13.4 milyar yılları arası dönem henüz adlandırılmamıştır, ama Atomlar
devri denilebilinir, çünkü o devir içinde H, He, gibi temel kimyasal elementlerin olduğu
bilinmektedir.

Görüldüğü üzere, doğa ve dünyamızda değişen şey madde veya varlıkların (bileşimleri)
görüntüleridir. Zaman bu görüntü değişimleri ardalanmasını yansıtır.
Halbuki atalarımızın zaman anlayışı bir sonsuzluktan oluşur. Onun için ebedi bir ahret
hayatı kavramı oluşturulmuştur.
Kuantsal öğelerin kendilerine gösterilen hedefe uygun olarak yapıcı veya yıkıcı
davranarak, oluşacak üst-yapıların görüntülerini ve işlevlerini belirledikleri önceki
bölümlerde gösterilmişti.
Sonuç olarak şu değerlendirmeyi yapmak gerekir: Atalarımızın
►1- hem zaman (dolayısıyla ömür veya hayat) anlayışı,
►2- hem doğadaki oluşturucu güç-kaynağı anlayışı kökten hatlıdır.
Bu hatalı görüşlerin gelenek ve göreneklere dönüştürülerek, nesilden nesile otomatik
olarak aktarılması, bulaşıcı bir sosyal hastalık etkisi oluşturmuştur. Çünkü dinamik sitemler
fiziği gereği çocukluk evresinde oluşturulan SimKırKölSab faktörünün hatalı yönde oluşması,
bu hatalı sinaps oluşumlarının ömür boyu sürmesine neden olurlar. Yani çocukluk evresinde
oluşturulan mantık-çarpıklığı, tüm hayat boyu etkili olur. Bu sosyal hastalığın bizlere
çocukluğumuzda bulaşmış olması nedeniyledir ki, toplumsal hayatın önemini hepimiz
bilmemize rağmen ona bizzat sahip çıkmayız; ―devletin malı deniz, yemeyen domuz‖,‖sana
ne, babanın malı mı?‖ gibi toplumsal sisteme tam ters düşen davranışlarda bulunuruz veyahut
o tür davranışlarda bulunanlara mani olmaya çalışmayız.

DOM (18)- Hayatın müsveddesi yoktur
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-18-hayatin-provasi-yoktur.html
Önce bir hikâye anlatarak, doğada geri dönüş gibi bir şeyin olmadığını gösterelim: Aynı
kasabada büyümüş, beraber okumuş iki gençten erkek olanı, lise sonrası kasabadan ayrılır,
başka kentlerde okuyup bir meslek edinir ve evlenip çoluk-çocuğa kavuşur. Kasabanın en
güzel kızı olarak bilinen diğer genç, kasabada kalır ve o da zamanla evlenip çoluk-çocuk
sahibi olur. Uzun yıllar sonra erkek, büyüdüğü kasabadaki arkadaşlarını merak ederek
kasabaya geri döner ve kasaba güzeli olan eski arkadaşını arayıp bulur. Kız hâlâ çok güzel ve
alımlıdır, kocası ise şişko, kel kafalı ve yakışıklı denilemeyecek biridir. İki eski arkadaş,
geçmiş günlerin anısını tazelemek için kasaba parkındaki pastanede uzun süre sohbet ederler
ve ayrılmak üzereyken erkek, kıza şu soruyu sorar: ―Sen buraların en güzel kızıydın ve
hepimiz sana âşıktık. Bula bula bu adamı mı eş olarak seçtin?‖
Kız bir süre düşündükten sonra, şöyle der: ―Bak, güzel bir park içindeyiz ve yolun
kenarında bir sürü güzel çiçek var. Şimdi sen şu yoldan başlayarak yürüyeceksin ve en güzel
çiçeği bulup bana getireceksin. Ama bir şartla: Hayatta geri dönüş yoktur, bu nedenle asla
yolda bir adım geri atmayacaksın!‖
Erkek yolda ilerlemeye başlar ve en güzel çiçeği seçmeye çalışır. Çiçeklerin çoğu çok
güzeldir, ama hep ileride biraz daha güzelini bulabilmek umuduyla, yolda yürümeye devam
eder ve yolun sonuna geldiğinde, sadece soluk ve renksiz birkaç çiçekle karşı karşıya kalır.
Ve onlardan birini alarak bayana verir!
İşte, hayat böylesine geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Hayatın provası yoktur. Onu nasıl
yaşıyorsanız, o yaşanmış olur. Yaşayamadıysanız, gözünüz arkada veda edersiniz.
Hayatın müsveddesinin olmayışı, doğadaki sistemin geri dönüşsüz
olmasından, yani zaman denilen faktörün, varlıkların kimyasal bileşimlerine göre
gelişim göstermesinden kaynaklanır. Kuantsal öğeler doğadaki tüm enerjilerin
kökenini oluşturmakta ve enerjinin nerede az, nerede çok depolanacağına onlar
karar vermekte ve hep en ekonomik sistemleri tercih ederek kötülerin
elenmesine yol açmaktadırlar. Bu nedenle doğada evrim denilen sürekli bir
"verimliliğe doğru gidişat" söz konusudur.

Heisenberg‘in ―belirsizlik ilkesi‖ olarak ileri sürdüğü ve fizikçilerin de benimsediği,
doğada belirsizlik sisteminin egemen olduğu görüşü, hatalı bir bakış açısından
kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısının yanlışlığı, şu noktadan kaynaklanır. Heisenberg,
belirsizlik ilkesini öne sürerken şu düşünsel deneye (Gedanken-Experiment) dayanır:
Bir atom-altı-parçacığının konumunu ve momentini ölçmek için belli bir sinyal
göndermemiz gerekir. Ama sinyal parçacığa değdiği anda, parçacığın ya konumu, ya momenti
değişmiş olur. Bu nedenle atom-altı-parçacıkların hem konumu hem de momentleri aynı anda
bilinemez. Her şey bu atom-altı-parçacıklardan oluştuğuna göre, doğa ve dünyada işler
belirsizlik ilkesine göre yürümek zorundadır.
Şimdi, buradaki bakış açısı hatası şudur: Doğadaki tüm işlemler tabandaki (yani
varlıkların içindeki) kuantsal öğelerin (foton, elektron, vs) çevrelerini ölçüpdeğerlendirmesiyle oluşur. Asla, tepedeki veya dıştaki büyük sistemlerin bileşenlerinin
davranışlarını ölçüp-değerlendirmeleriyle değil. Biz asla o parçacığı ölçemeyiz, çünkü temel
öğeler kendileriyle ilişki kurmak isteyen üst-sistemlerin niyetlerini anında fark edip, onun
isteğine göre davranırlar; üst sistem onların momentlerini (kütlelerini) ölçmek istiyorsa,
parçacık gibi davranıp, momentlerini gösterirler; konumlarını öğrenmek istiyorsa (örneğin
hangi delikten geçtiklerini), konumlarını gösterirler. Hem konumlarını, hem momentlerini
belirlememiz ise imkânsızdır, çünkü saniyede zilyonlarca defa değişim-dönüşüme uğrarlar.
Ayrıca bizim tüm işlemlerimizi içten içe, içimizdeki o parçacıklar yaparlar, yani onların
kendileri bizim davranışlarımızı ölçüp-biçmektedirler. Dolayısıyla doğada işler belirsizlik

ilkesine göre yani rastgele değil, bu kuantsal öğelerin hep daha ekonomik, daha ekolojik yeni
yapısallaşmalar oluşturmaları yönünde ilerlemektedir.
Özet olarak şunu vurgulamak gerekir: Saniyede zilyon kere değişim-dönüşüm gösteren,
çevresindeki tüm faktörleri algılayıp-değerlendiren, davranışlarını olasılık hesaplarına
dayandıran, hep en kestirme yolu bulan, engel tanımaksızın hep en ekonomik yapısallaşmaları
seçip, oralara tünel varmışçasına göçen varlıkların, nasıl ölü-cansız olarak kabul edildiklerini
anlamak mümkün değildir, –demeyeceğim; çünkü doğadaki dinamik sistemler fiziği ilkeleri,
böyle bir davranışın doğal olduğunu öngörüyor. Şöyle ki:
1- Kuantsal öğeler tek başlarına olduklarında çok fazla salınıma uğradıklarından çok
fazla enerji tüketirler ve bu nedenle atom > molekül > hücre gibi üst-sistemler içinde birleşip,
daha rahat konuma geçme çabası içindeler;
2- Kuantsal öğelerdeki temel enerji, farklı yeni üst-sistemler içinde depolandıkça, yeni
tür enerji kaynakları ortaya çıkmış olur ve bundan
sonra oluşacak yeni üst sistemler, bu yeni tür enerji
depolanmalarını da kullanacak şekilde yapısal
değişiklikler yapmak zorunda kalırlar;
3- Tüm enerji veya yapma-yıkma gücü
kuantsal sistemde olduğu için, kuantsal sistemin bu
yapıcı veya yıkıcı gücü, üst-sistem
yapısallaşmalarındaki amaç ve hedeflere göre
ayarlanmak zorunda kalınır, yani mevcut
simetrilerinin kırılıp, yeni yapısallaşmanın hedefine
uygun olacak şekilde yeniden örgütlenmeleri
gerekir, ki buna dinamik sistemler fiziğinde ―simetri
kırılması + yeni düzen ölçütü oluşturulması +
sabitleştirme ve köleleştirme‖ işlemleri denir. Bu durum daha önceki bir bölümde
açıklanmıştı.
Hücrelerin beden oluşturma süresince geçirdikleri bu simetri kırılması ve özellik
sabitleştirilmesi olayı, atom-altı-parçacıklardan başlarlar. Onların kombinasyonlarından
oluşan kimyasal elementlerde yeni özellikler ortaya çıkar; bu elementlerin kombinasyonları
ile oluşan moleküllerde, elementlerin özelliklerinde simetri kırılmaları oluşur ve moleküllere
ait yeni özellikler sabitleştirilir. Moleküllerden hücrelere geçişte yine simetri kırılmaları ve
yeni özellik eklenip-sabitleştirilmeleri şeklinde yeni özellikler kazanılır. Hücrelerden çeşitli
hayvan bedenleri oluşumlarına geçişte yine simetri-kırılmaları ve yeni özellik kazanımları
gerçekleşir. Bu şekilde her canlıda farklı duygu ve düşünce sistemleri ortaya çıkar.
4- Tüm varlıklarda, bu simetri kırılması (+sabitleştirme ve köleleştirme) işlemleri,
varlıkların ilk gelişim aşamaları sırasında yapılır. Toplum hayatına uygun insan davranışı
belirleyici eğitimde ise, bu işlem çocukluk evresinde gerçekleştirilir. Yani çocuklarımıza
gerek gelenek-göreneklerle, gerek temel eğitim bilgileriyle, doğadaki oluşturucu ve yapıcı
gücü, varlıkların iç bileşenlerine ait bir yetenek olarak değil de, varlıkların dışında olduğunu
varsaydığınız hayalî bir sisteme aitmiş gibi bilgiler verirseniz, onların simetri kırılmaları
(+sabitleştirme ve köleleştirme) işlemlerini doğadaki sisteme uygun olmayan bir şekilde
yapmış olursunuz. İşte günümüz fizikçilerinin, yaptıkları kuantsal sistem deneylerini ve
olaylarını anlayamadıklarını itiraf edip şaşkınlık içinde olmalarının nedeni budur.
Dolayısıyla hayatın neyle başladığının hâlâ açıklığa kavuşamamasının temel suçu da
fizikçilerdedir, çünkü canlılık (dolayısıyla hayat) kuantsal sistemle başlamaktadır.

Canlılık ve Hayatın BaĢlangıcı
Can-canlılık veya ruh dediğimiz olgu, varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altıöğelerle başlıyor, onlarda var. Ruh bedenlere dışarıdan biri tarafından üflenmiyor

Doğa sürekli değişim dönüşüm içinde ve bu nedenle sabit (dogmatik) hiçbir kural yok.
Dolayısıyla dogmatik tüm bilgiler insanlarda mantık bozulmasına yol açıyor.

Konunun özüne gelecek olursak:
Dünyamızın atom-altı-öğelerden başlayıp, moleküller, mineraller, hücreler, kayaçlar,
dağlar, denizler, vs gibi büyük bir yapısallaşma oluşturabilmesi için küçük hücrelerden,
hayvan gibi büyük canlıların oluşturulmasında kullanılan yöntem uygulanmıştır.
Nedir bu yöntem?
Hücreler birer su baloncukları gibidirler. Birçok hücreyi bir araya getirmek isterseniz,
birbirlerinin ağırlığı altında yassılaşıp, işlevlerini kaybederler. Ama hücrelere iskelet veya
kavkı gibi katı ve sabit bir ―çatı‖ yapma olanağı tanırsanız, hücreler bu iskelet çevresinde
tutunurlar ve birbirlerini ezmeden görevlerini yapacak şekilde çoğu bir arada bulunabilirler,
ortaklıklar yapabilirler, büyüyüp-gelişen üst-sistemler ortaya çıkarabiliriler. (Ve yapmışlardır
da!)
İşte moleküller aleminde de yapılan uygulanan sistem aynen budur. Denizler, atmosfer,
yeryuvarı-mantosu, ve dış çekirdeği akışkan yapılıdırlar. Yani katı bir mineral veya kayaç gibi
sabit yapılı değillerdir.
Mineral ve kayaç gibi katı ve sert yapısallaşmalar ki genelde litosfer olarak
tanımlanırlar, dünyamızın iskeleti görevini görür ve dünyamızın yaşayan bir sistem olarak
gelişmesini sağlarlar.
Doğada cansız-hareketsiz gördüğümüz dağ-taş gibi nesneler, insan bedenindeki iskelete
denk gelirler, onlar doğadaki hayat sisteminin iskeletini (çatısını) oluştururlar. Enerji
dediğimiz canlılık kısmı ise, radyasyonlardan, sinyallerden, vs. oluşur.
Yani bizlerin cansız dediğimiz mineral kayaç gibi maddeler, yeryuvarının yaşaması için
oluşturulan iskelet malzemelerini oluştururlar. Yaşayan bir sistemin ayakta durması içindirler.
Nasıl ki biz bir hayvanı iskeletinden ayrı bir canlı olarak düşünemiyorsak, dünyanın yaşamını
da, taşsız-topraksız düşünemeyiz.
İşte bu nedenlerle, bizim hareketsiz olarak gördüğümüz çoğu nesne, belli görevleri
yerine getirebilmek amacıyla, sabitleştirilmişlerdir.
Sonuç: Fizikçiler varlıkların en temel bileşenleri olan atom-altı-öğeleri küçük bilyeler
şeklinde cansız, ölü varlıklar olarak tasarlamışlar ve bu nedenle onlara ―atom-altı-paçacıkları‖
demişlerdir.
Halbuki fizik deneyleri atom-altı-öğelerin çevrelerini algılayıp, olasılık hesapları
yaparak en ekonomik konumlara göç etme çabası içinde olan, hareketli (yani dinamik=canlı)
varlıklar olduklarını ortaya koymaktadır. Canlılık daha başka nasıl olabilir?
Fizikçilerin bu temel hatayı yapmalarının temel nedeni, SimKırKölSab faktörüdür.
İnsanlık asırlardır ―can = ruh‖ olgusunun harici bir olağan-üstü-güç sistemi (Tanrı, vs.)
tarafından insan bedenlerine üflenildiği, insan haricindeki diğer varlıkların da, birer robot gibi
bu harici güç-sisteminin emirlerine (yaydığı sinyallere) uyacak şekilde hareket ettikleri
şeklindedir. Bu tür bir doğa anlayışına ―statik sistemli‖ doğa görüşü denildiği, halbuki son
asır içinde gerçekleşen araştırmaların doğada dinamik sistemli bir işleyişin geçerli olduğunu
ortaya koyduğu yine önceki bölümlerde ortaya konmuştu.
Özetleyecek olursak, fizikçiler, maddenin en küçük yapı taşları olan atom-altıpaçacıkları cansızdırlar, ölüdürler‖ şeklindeki düşüncelerle insanlığı asırlardır
yanıltmaktadırlar.
►Çevrelerini sürekli kontrol edip, hep en ekonomik yere göç eden;
► Geçtikleri yerlerdeki varlıklarla etkileşip, onlar hakkında bilgi toplayan;
►Çevrelerindeki milyonlarca varlığın enerji-potansiyellerini algılayıp, olasılık
hesaplamaları yapabilen ve en olası olanı seçebilen;

►Kendileriyle ilgilenen biri ―var mı- yok mu?‖ sorusunu hep dikkate alıp, ona göre
davranan varlıklar cansız birer öğe olarak düşünülebilir mi?
En tabandaki kuantsal öğelerin bilgili ve bilinçli davranmaları şeklinde başlayan daha
ekonomik sistem oluşturma yarışları, milyarlarca yıldır sürmektedir.
Toplumsal hayatta işlerin yürütülmesi için kullanılan yöntemlerin başında şantajkorkutma gelir. Şöyle yaparsan/yapmazsan şu cezayı alırsın (veyahut cehennemde yanarsın,
vs.). Doğada şantaj, korkutma vs. gibi usuller yoktur. Her varlığın yapısına, nasıl davranması
gerektiği bilgisi işlenir ve o varlık o (içgüdüsel) bilgiye göre davranmaya başlar. Örneğin bir
su molekülü, hangi sıcaklıkta donması, hangi sıcaklıkta çözünmesi, hangi sıcaklıkta
buharlaşması gerektiğini yapısallaşmasında kayıtlı (içgüdüsel) verilerden çıkartır. Bu
doğadaki tüm diğer varlıklar için de aynen böyledir.
Atmosfer veya hidrosferdeki bir su molekülüne, şu veya bu yönde gitmesi emredilemez,
o su molekülünün kendisi yapısallaşmasına işlenmiş (kalıtsal-içgüdüsel) bilgilere göre
gideceği yönü bulur, çünkü ait olduğu üst sistemi bilir ve o sistemdeki diğer varlıklarla
(moleküllerle) karşılıklı olarak etkileşerek çeşitli türlerde akıntı-döngü sistemleri oluştururlar.
Toplumdaki insanlar için de durum aynı olmalıdır. Her insan ait olduğu üst sistem olarak
toplumsal hayatta kedine ne görev düştüğünü bilip, kendi davranışını, çevresindeki diğer işve-meslek dallarına uyduracak şekilde davranmalıdır. Halbuki geleneksel tüm toplum
modellerinde insanlara neyi yapıp-neyi yapmayacakları, nasıl davranacakları, tepedekilerce
belirlenir, yani insanlar toplum hayatında dış-güdüsel olarak davranmak zorundadır.
İşte bu durum doğal sisteme tamamen terstir. Bu nedenle asırlardır insanlık gerçek bir
toplumsal birlik oluşturamamaktadır. Bunun tek sorumlusu da, bilim adamları başta olmak
üzere, doğadaki güç sistemini tamamen yanlış yorumlamış olan ve hala da bu yanlışlıkta
direnen-ısrar eden liderler, şeyhler, şıhlar, imamlar gibi yönetici ve yönlendiricilerdedir.
Günümüz Türkiye‘sinde 40‘a yakın farklı etnik kökenli insan bir arada yaşamaktadır.
Bunların hepsinin kanlarında (yani gerçekte genomlarında) Anadolu‘da tarih boyunca
yaşamış binlerce farklı ırk ve dinsel görüş sahibinin kalıtsal verileri vardır. Yani bizler tam bir
çorbayız. Dolayısıyla bizler böylesine karmaşık bir ırksal ve dinsel görüş çeşitliliğinin tam
göbeğindeyiz. Öyle bir toplumsal hayat modeli önermeliyiz ki, tüm bu farklı ırksal ve dinsel
öğelerin hepsini kapsasın ve hiç-birine ters gelmesin. Hepsi kabul edebilsin ve ortak bir hayat
görüşü çerçevesinde birleşerek, mutlu bir toplumsal birlik oluştursun ve dünyaya örnek bir
model ortaya koysun.
Toplumsallaşmanın başlangıcı 12-13 bin yıl öncelerine dayanır. Ama bu uzun süreç
içerisinde insanlar hep ―statik sistemli bir doğada yaşadıklarına‖ inanmışlardır.
Statik sistemli doğa görüşünde, doğa cansız varsayılmış, canlılık, yaratıcılık-yapıcılık,
dolayısıyla sahiplenme, varlıkların dışındaki-üstündeki ―süper-insansı efendiye‖ ait olarak
tasarlanmıştır. Bu nedenle doğa ve dünya ―efendilerce‖ paylaşılmış ve devletler (toplumlar)
tepeye bağımlı olacak şekilde yönetilmeye başlanmışlardır. Yani doğa cansız, tepedeki
yaratıcı canlı kabul edildiği takdirde, Tepeye Bağımlı Örgütlenme (TBÖ) sistemleri ortaya
çıkar. TBÖ‘lü sistemler ise tüm toplumsal sorunların kaynağı olmaktadır, bak:
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html
Günümüze dek devletler, bir mafya örgütü gibi, ―ben sizi koruyacağım, buna karşılık siz
de bana vergi ödeyeceksiniz‖ mantığıyla işletile gelmişlerdir. Halk da, kendilerine bir kötülük
gelmesin, rahatları bozulmasın diye, böyle bir koruyucu sistemi kabullenmiştir. Tepeye
yerleşmiş böyle bir koruyucu sistemde, sadece düşmanlara karşı bir koruyuculuk değil, her
türlü doğal felaketlere karşı koruyuculuk da söz konusudur. İnsanlara, doğayı oluşturupyönlendiren ilahi gücün, kutsal soydan geldiklerine inanılan bu asil soylu yöneticilerin
tebaalarına karşı da merhametli davranacağı ve onları doğal felaketlerden koruyacağı inancı

aşılanmaktadır. (Bak: http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/atalarimizin-dogaanlayisi.html )
Halka asla toplumun sahibinin bizzat kendileri olduğu fikri verilememiş, tersine,
toplumun sahipliği hep tepedeki bir asil soyluya aitmiş gibi düşünülmüştür. Zaman içinde
tepedeki asil-soyluların yerini para sahipleri almışlar ve toplumları günümüzde onlar
yönlendirmektedirler.
Günümüz insanlarının davranışlarına bakacak olursak, halk beklemede ve tepedeki
liderlerin karşılıklı kavgalarını seyrediyor. Galip gelenin yanında yaşamasına devam ediyor.
Aynen binlerce yıldır atalarının yaptığı gibi: Süper-insansı krallar savaşır, ve halk kazananın
hizmetine girerek yaşamına devam eder!
Şekil : Dinamik sistemli doğada, canlılık kuantsal (atom-altı) öğelerle başlamaktadır. Ve
onlar atom-molekül-hücre-beden gibi gittikçe gelişen üst sistemler içinde “entegresistemler-teorisi” kuralları çerçevesinde bir-araya gelerek, doğa-ve
dünyayı oluşturup, sahiplenmektedirler.
Bunlara ek olarak kuantsal öğelerin tünelleme özelliğinin
bilinmesi de çok önemlidir, çünkü doğadaki en ekonomik yapıları
seçip, onların gelişmesini, kötü yapısallaşmaların ise, dağılıp-yok
olmaları yine kuantsal sistemin elindedir.
Canlılığın (dolayısıyla Allahın) varlıkların dışında bir sistemde
bulunduğu inancıyla yetişen insanlarda (Yani TBÖ faktörü altındaki)
kişilerde kendine güven duygusu gelişimi engellenir. Çünkü,
hücrelere verilen bilgi, onların kaderlerinin dışarıdaki bir güç sistemi
tarafından belirlendiği yönünde olunca, onların çevrelerini algılayarak
edindikleri bilgilere göre çevreye uyumlu hale gelme yetenekleri
sınırlanmış olunur. Bu nedenle insanlar pasif davranışlı olurlar ve her şeyi tepedekilerden
beklerler. Halbuki, doğada pasif davranışlı hiçbir nesne yoktur ve tüm doğal sistem karşılıklı
etkileşimler üzerine kuruludur.
Kuantsal öğeler,
► çevrelerindeki her şeyi algılarlar.
►örn. Bir insan onları gözlemlemek istiyorsa, onun niyetini hemen algılayıp, onun
istediği şekilde cansız bir madde gibi davranırlar.
►Ama çevrelerinde kendileriyle ilişkiye girmek isteyen bir şey yoksa o zaman bir
mimar-mühendis gibi davranmaya başlarlar: çevrelerindeki tüm varlıkların durumlarını
algılayıp, nereye gitmelerinin (veya gitmemelerinin) daha iyi olacağının hesabını yaparlar ve
ona göre davranırlar.
►Ulaşacakları noktada yapıcı mı, yoksa yıkıcı mı olarak (ve hangi oranda)
davranmaları gerektiğini hesaplayarak davranırlar.
►Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum İnformasyon Prensibi (MİP)
kurallarını uygularlar. (Yani sürekli olarak bilgi oluşturup, bu bilgileri en ekonomik sistemler
oluşturacak şekilde geliştirmeye çalışırlar.)
► Bir üst-sistem oluşturmak için tüm ilgililer ortaklaşa çalışarak, üst-sistemde geçerli
olacak kuralları birlikte karalaştırırlar.
Yani insanlara, toplumsal yaşamda tabi olacakları kuralları kendilerinin koymaları ve
oluşturdukları bu kurallara da bağlı kalmaları gerekliliği bilgisi verilmelidir.
Bedenimizdeki bir hücrenin, bedene giren bir yabancı maddeyi hemen algılayıp, onu
çepeçevre sarıp yok edecek şekilde yapısını-durumunu değiştirmesi gibi, atom-altı-öğeler de,

çevrelerindeki varlıklarla etkileşerek, yapısal-dokusal durumlarını değiştirirler. Yani onlar
bilyeler gibi sabit nesneler olmayıp, çevreleriyle sürekli etkileşim-haberleşme içindedirler.
Sürekli hareket halindedirler, bir atomdan diğer atoma göçerek, atomlar-moleküller
arasında enerji akışını sağlarlar. Hep en ekonomik olan yapıları tercih ederek, iyilerin
gelişmesini, kötülerin ayıklanmasını sağlarlar. Onlar bu şekilde moleküller-hücreler arasında
madde akışını sağlayarak, çeşitli maddelerin birbirleriyle birleşmelerini ve çevrelerindeki
değişim-dönüşümlere uygun yapıların ortaya çıkmasını sağlarlar. Onlar doğa ve dünyamızın
devriyeleridir, tasarımcıları, yapımcıları, oluşturucularıdırlar. Doğanın sahipleri onlardırlar.
İnsanların kuantum fiziği deneylerini anlayamamalarının nedeni, doğayı cansız varsaymalarından kaynaklanır. Kuantsal-öğelerin davranışlarını anlayabilmek için, ―yaratıcı‖
kavramıyla kuantsal öğeler arasında ilişki kurmak gerekir. Çünkü doğal sistemin
oluşturucuları-yaratıcıları kuantsal öğelerdir, ama biz insanların kafasındaki ―yaratıcı‖
kavramı kuantsal değil, ―çok büyük bir şey‖dir. Onun için ―Allah-ü ekber= Allah büyüktür‖
deriz. Halbuki Allah, en küçük sistemdedir, yani kuantsaldır.
DOM-sistemi yazılarında, doğa ve dünyada dinamik sistemli bir oluşum ve gelişimin
geçerli olduğu (yani Allah dediğimiz yaratıcı güç sisteminin kuantsal kökenli olduğu)
gösterilmiş ve insanların bu tür hayat görüşü ile eğitilmeleri durumunda, tüm toplumsal
sorunların ortadan kalkacağı ıspat edilmiştir.

DOM (19)- Din ve Bilim Adamlarının Büyük
Günahı
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/dom-19-fizikcilerin-en-buyuk-gunahi.html
Önce Fizikçilerle başlayalım.
Doğada, düzene doğru mu düzensizliğe doğru mu bir gidiş var? Entropi mi (düzensizlik
mi), negatif-entropi mi (düzenlilik mi)?
Doğa ve dünyamızda bir düzen vardır. Jeolojik bulguların gösterdiği üzere, bu düzen
zaman içinde oluşup gelişmiştir. Hâlbuki fizikçilerin çoğunluğu, doğada ve dünyada
düzensizliğe doğru bir gidiş ve gelişim olduğunu belirtirler ve bu nedenle de bazı fizikçiler
canlılar âlemindeki bu düzen artışını, doğal sistemdeki hastalıklı bir yapısallaşma olarak
görürler. Fizikçilerin çoğunluğunun böyle düşünmelerinin nedeni şudur:
Eskiden fizikçiler doğayı ve dünyayı kapalı bir sistem olarak kabul etmişler ve bu
durumda zaman içinde her şeyin dağılıp, düzensiz bir durumla son bulacağı yargısına
varmışlardır. Halbuki doğada tamamen kapalı olan hiçbir sistem yoktur. Örneğin, galaksideki
herhangi bir yıldızda oluşan nötrino dediğimiz atom-altı-parçacıkları, bizim güneş sistemimizi
delip geçer, bizim dünyamızı delip geçer, örneğin Avustralya‘dan girer, tüm yeryuvarı
katlarını aşar ve Avrupa'da bir ülkeden çıkıp tekrar uzaydaki yolculuğuna devam eder. Bu
parçacıklar o kadar yoğundurlar ki, bir insan bedeninin 1 cm2lik yüzeyinden her saniye
milyonlarca nötrino geçmektedir. Nötrinolar maddelerden transit olarak geçmezler, içinden
geçtikleri ortamın özelliklerine göre, enerji düzeylerini değiştirirler. Dahası, nötrinolar
doğadaki proton-nötron oranlarını değiştirebilirler. Bu ise kimyasal temel element dediğimiz
temel yapıtaşlarının nötrinolar sayesinde değiştirildikleri, yani atomların sabit-değişmez
öğeler olmadıkları anlamına gelir. Bunun sonucu olarak, doğadaki bir element başka bir
elemente veyahut başka bir izotopuna dönüşebilmektedir. Bu ise doğadaki enerji dağılımı ve
kuvvet alanları sistemlerini etkilemektedir. Bu şekilde uzaydaki bir varlıktan gelen bir
parçacık, yeryuvarı içindeki (veya bizim bedenimizdeki) bir kimyasal elementi etkilemiş olur.
Doğa ve dünyada her şeyin olasılık hesaplarına göre oluşup geliştiği, önceki bölümlerde
gösterilmişti. Entropi terimi, bu olasılık hesapları sonucu konusunu irdeleyen ve S = k.log W
formülü ile tanımlanan bir kavramdır. Bu formülde (W) bir sistem içindeki olasılık sayısını,
(k) Boltzman sabiti denilen bir katsayıyı belirtir. S ise entropi olarak tanımlanan sonuçtur.
Çeyrek asır öncelerine kadar, Fizik dünyasında ―information‖ yani ―bilgi‖ denilen bir
faktör hiç yer almamış, varlıklar birer robot-otomat olarak görülmüş ve bu otomatları
etkileyen-yönlendiren faktör, hep varlıkların dışında bir kuvvet alanı olarak düşünülmüştür.
Böyle bir düşünce tarzının sonucu ise, S = k.log W formülü gereği, düzensizliğe doğru kabul
edilmek zorundadır, çünkü otomat olarak kabul edilen varlıkların hiçbirinde bilgi oluşturma
ve depolama yeteneği olduğu bilgisi (o zamanlarda) mevcut değildi. Aptal-bilgisiz öğeler
dünyasının zaman içinde geleceği ise dağınık-düzensiz bir gelecek olmak zorundadır.
Jeolojik bilgiler ise doğa ve dünyamızda her şeyin çok belirgin bir şekilde ‗düzen
artışına‘ doğru ilerlediğini göstermektedir. Şimdi, dünyamızın jeolojik geçmişinden örnekler
vererek (S = k.log W) formülünün anlaşılmasını kolaylaştıralım ve doğadaki gerçek durumu
sergileyelim.
►1- Evrenimiz yaklaşık 14 milyar yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu 14 milyar yıllık
sürecin başlangıcında doğadaki yaklaşık 100 temel kimyasal element henüz oluşmamıştır.
Örneğin, 26 proton, 30 nötron, 26 elektrondan oluşan ve tek bir birim olarak davranan Fe
(demir) 1 adet elementi, daha önceleri (26 +30 +26=) 82 ayrı parça olarak davranıyordu. Evet;
şimdi tek bir demir atomu olarak davranan varlık, önceleri 82 ayrı varlık olarak davranıyordu,
yani çevresiyle etkileşim olasılığı (W= Wahrscheinlichkeit = olasılık) kat be kat fazlaydı.
Dolayısıyla (S) olarak gösterilen entropi değeri de çok fazlaydı.

Dolayısıyla, evrenin başlangıcında tüm varlıkların atom-altı-parçacıkları olarak ayrık
oldukları dönemdeki davranış olasılığı (yani entropi durumları), kimyasal elementlerin
oluşmaya başlamasından sonra muazzam bir azalma göstermiştir.
2- Güneş sistemimizin ve çevresindeki gezegenlerin oluşumlarıyla birlikte, kimyasal
elementler SiO2, H2O, CO2, KAlSi3O8 vs. molekül şeklinde bileşikler oluşturmuşlardır.
Dolayısıyla her bir molekül, tek bir birim olarak davranış göstermektedir. Molekül oluşmadan
önce ise, moleküldeki atom sayısı kadar farklı öğeler olduğundan, o kadar çok farklı davranış
(olasılık) söz konusu idi. Yani, yıldız ve gezegenlerin oluşmasından sonra, doğadaki toplam
entropi miktarı çok daha azalmıştır.
3- Yeryuvarında hayat sisteminin gelişmeye başlamasıyla organik moleküller
oluşmaya başlar. Örneğin fotosentezle,
6CO2 + 6H2O + güneş enerjisi = C6H12O6 + 6O2
formülü uyarınca, mevcut moleküllerden 6 su ve 6CO2 molekülünü değişik bir glikoz
molekülüne dönüştürmüştür ve ortamda fazladan 6 oksijen molekülü ortaya çıkmıştır. Bu
durumda o ortamdaki entropi miktarı azalmış olur, çünkü olay öncesi 6+6=12 molekül
varken, olay sonrası 1+6=7 molekül bulunmaktadır. Dolayısıyla (W) parametresinin değeri
azalmış olmaktadır, çünkü 7 molekül arasındaki karşılıklı etkileşim olasılığı sayısı, 12
molekül arasındaki karşılıklı etkileşim olasılığı sayısından kat be kat azdır.
4- Organik moleküllerin büyüklükleri yüzlerce atom içerirler, dolayısıyla hayat
sistemi geliştikçe ve büyük kimyasal moleküller oluştukça, entropi gittikçe daha azalmıştır.
5- Hücrelerin ortaya çıkmasıyla, birçok molekül tek bir hücre olarak davranmaya
başlamıştır. Bir hücre yapısında milyonlarca molekül bulunduğu dikkate alınırsa, entropinin
ne kadar daha azaldığı anlaşılır.
5- Çokhücreli canlıların oluşmasıyla, milyarlarca hücre bir beden içinde toplanıp, tek
bir hayvan olarak davranmaya başlamışlardır. Bu ise daha önceki duruma göre entropide
muazzam bir azalma daha oluşturmuştur.
Önceki bölümlerde vurgulandığı üzere, doğadaki tüm varlıklar daha rahat bir duruma
geçmek için sürekli olarak birleşerek daha büyük üst-sistemler oluşturma çabası içindedirler.
Bunun anlamı ise doğada düzensizliğe doğru değil, düzen oluşturmaya doğru bir gidişatın
egemen olduğudur.
Bizler, bizim dünyamızda yaşıyoruz ve bizim dünyamızda işler, ―information & selforganisation‖ sistemiyle, yani ―bilgi oluşturula ve bilgilere göre örgütlenile!‖ sloganı uyarınca
gerçekleşmektedir. Bilginin eksponansiyel ve entegratif özellikli olması nedeniyle de, bilgi
oluşturucu dürtü taa kuantsal sistemden kökenlenmektedir.
Dünyamızda entropi artışı (düzensizliğe doğru bir gidiş) değil, entropi azalması, yani
Schrödinger (1945)‘in terimiyle ―negatif-entropi artışı (düzen oluşumu)‖ söz konusudur ve bu
olgu, sinerjetik fizikte maksimum enformasyon prensibinin (maximum information principle)
ortaya konulmasına yol açmıştır.
1- Bizler entropi azalmasının geçerli olduğu, yani düzen oluşturma sisteminin geçerli
olduğu bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Düzen, bilgiye dayanarak oluşturulmaktadır. Bu
nedenle ―information & self-organisation‖ diye özetlenen, ―synergetics‖ adlı yeni bir fizik
dalı oluşturulmuştur.
2- Bilgi oluşumunun eksponansiyel ve entegratif şekilde geliştiği bilinmektedir; bu
olgu, bilgi oluşumunun başlangıç noktasının ‗maddenin en küçük parçacıkları dünyasında‘
kökenlenmesi ve gittikçe çeşitlenerek gelişmesi zorunluluğunu oluşturur. Yani, doğada
evrimleşen ve artarak gelişen tek unsur ―bilgidir‖. Varlıklar bu bilgilere göre sürekli yeniden
re-organize edilerek, tavuk-yumurta ilişkileri çerçevesinde yeniden düzenlenip, yeniden
oluşturulurlar.
3- Bilgi denilen sinyaller, fizikçilerin kuvvet alanlarına denk gelirler. Dolayısıyla
zaman içinde, bilginin eksponansiyel gelişimine uygun olarak, sürekli değişirler.

4- Fizikçilerin ―karşılıklı etkileşim‖ dedikleri olay, rastgele karşılıklı çarpışmalar
sonucu değil, karşılıklı olarak birbirlerinin değer ve potansiyellerini ve birbirlerine olan
uzaklıklarını en hassas şekilde algılama ve çıkan sonuca göre davranma şeklinde olmaktadır.
Yani doğadaki tüm oluşumlar, varlıklar arası karşılıklı mutabakat sonuçlarına göre
olmaktadır.
5- Doğada tavuk-yumurta sistemi geçerlidir ve tavuk-yumurta sisteminde, bilgiler hep
yumurtalara aktarılarak depolanıp-işlenirler. Yani üst-sistemler tamamen alt-sistemlere
bağımlıdırlar. En tabandaki alt-sistem ise şimdilik atom-altı-öğeleri olarak bilinmektedir.
6- Hayat sisteminin temelini oluşturan hücreler ‗mükemmel‘ fizikçi ve
kimyagerlerdirler, tamamen fizik-kimya ilkelerine göre işlem yapmaktadırlar. Bu nedenle,
hayat sistemi, fizik-kimya yasaları devreye sokulmadan anlaşılamaz ve işletilemez.
7- Toplum hayatı insanların oluşturmak zorunda oldukları bir üst-sistemdir. Bu
sistemde geçerli olacak kuralları, yani fizik terimiyle ―kuvvet alanı‖ veya ―düzen-ölçütü‖nü
oluşturacak olanlar, onun bileşenleri olan insanlardır. Haricî bir kuvvet alanı oluşum sistemi
yoktur!
8- İşte, fizikçilerin en temel hataları, bu noktadan kaynaklanmaktadır; çünkü onlar
doğayı oluşturan en temel öğeleri cansız-ölü varlıklar (atom-altı-parçacıkları) olarak kabul
etmişler ve doğadaki canlılık unsurunu varlıkların dışında bir sisteme atfetmişlerdir.
9- İnsanların bu şekilde düşünüp davranmasının nedeni, kendilerine küçük yaşlarda
aktarılan doğal sistem işleyişi hakkındaki bilgilerin yanlışlığından kaynaklanır. Şöyle ki:
İnsanlar doğayı canlı kabul etmezler, can(lılık) (ruh) denilen şeyi, varlıklardan ayırıp, onun
varlıkların haricinde bir şeyden kaynaklandığını düşünürler. Bunun nedeni atalarımızın hücrekuant gibi temelde canlılık gösteren varlıklardan habersiz oldukları dönemde, bedeninde
gerçekleşen hücreler arası etkileşimleri (rüyaları, hayalleri, vs) anlayamayıp, bu olayların
bedene girip-çıktığını varsaydıkları hayali bir varlıklar-üstü canlılık sisteminden
kaynaklandığını varsaymalarından kaynaklanır. Bu nedenle ―ruh ve beden‖ birbirinden ayrı
düşünülmüştür ve bu genel kanı günümüze kadar devam etmiştir.
Bunun böyle olduğunu dünyamıza gelmiş en büyük bilim adamı olduğu savunulan
Newton‘un doğal sistem anlayışından çıkarsayabiliriz:
―In the Newtonian view, God had created, in the beginning, the material particles, the
forces between them, and the fundamental laws of motion. In this way, the whole universe
was set in motion and it has continued to run ever since, like a machine, governed by
immutable laws. = Newton‘cu görüşe göre, Allah başlangıçta tüm madde parçacıklarını, onlar
arasındaki etkileşimleri (onları etkileyen kuvvetleri) ve hareketin temel yasalarını oluşturur.
Bu şekilde tüm evren hareket içine girer ve bu değişmez yasalara uyan bir otomat gibi
ebediyete doğru gider.‖
Günümüz evrimcilerinin ‗Hiçbir maddenin bilinci yoktur… Onlar fizik yasalarının
dikte ettiğinin dışına çıkamaz‘ şeklindeki görüşleri Newton‘cu doğal sistem görüşünden
kaynaklanırlar.
Bu tür görüşe statik sistem anlayışlı doğa görüşü denir. Statik görüşlü doğal sistemde bir
iş veya eylem yapan, planlayan veya düşünen hep varlıkların dışında bir ekstra ―canlı‖, bir
ekstra ―varlık‖ olarak tasarlanmıştır.
Şimdi deneysel gözlemlere dayalı verilere bakarak, doğada iş-eylem yapıcı öğelerin
varlıkların dışında mı, yoksa varlıkların içinde mi olduklarına bakalım.
►1- Bir bedende tüm işlevler, beden içindeki hücrelerce gerçekleştirilir. Hatta bizlerin
serbest irade dediğimiz ve bilinçli olmamıza gerekçe gösterdiğimiz davranışımız bile, bizler
karar vermeden saniyelerce önce, beyindeki hücrelerimizce belirlenir. (Örn. bir deneyde bir
salona 50 kişi konur ve her birinin önüne mavi –yeşil – kırmızı renklerde üç düğme
yerleştirilir. Kişilere dışarıdan hiç müdahale olmadığında, bir düğmeye basmaları istenilen
deneklerin bastıkları düğmeler gelişi güzel bir dağılım gösterir. Beyinde mavi – yeşil –

kırmızı gibi renkleri algılayan hücrelerin hangi frekanslarda bu işlemi yaptıkları
saptanabilmektedir. Yani bir bedene ait binlerce farklı işlemleri yapan özel hücreler
bulunmaktadır ve hangi hücrelerin neler yaptıkları saptanabilinmektedir. Dolayısıyla, mavi
rengi algılayıcı hücrelerin hassas oldukları (ama biz insanların algılayamadığı) bir sinyal
verilip, deneklerden herhangi bir düğmeye basmaları istendiğinde, tüm deneklerin mavi
düğmeye bastıkları saptanır, vs.) Dolayısıyla, bir bedende tüm işlemleri yapanlar, karar
verenler, vs, hep o bedenin içindeki hücreleridir.
►2- Atmosfer veya hidrosferdeki her bir molekül, kendisine komşu en yakın
moleküllerin basınç ve sıcaklık değerlerini algılar ve en düşük değerdeki komşusuna doğru
hareket eder. Rüzgar ve akıntı kuvvetleri ve sistemleri bu şekilde oluşurlar.
►3- Atomlar dünyasına gittiğimizde, orada işleri yapan ve karar alanlar da yine atom
veya moleküllerin bileşenleri olan foton, elektron gibi atom-altı-öğelerdir. Bu konuda ayrıntılı
bilgiler için çift-yarık deneyi, refleksiyon-refraksiyon olayları gibi bölümlere bakılabilinir.
Doğadaki en temel enerji birimi kuantlar olduklarından, ve enerjinin nerede çok, nerede az
yoğunlaşması gerektiğine de onlar karar verdiklerinden, doğadaki tüm işlemlerin yapıcıları ve
planlayıcılarının kuantlar alemi olduğu ortaya konmuş olur.
Kuantların enerji dağıtımı sistemi, varlıkların yapısal-dokusal durumlarındaki
değişimlere göre olur ki, bu da bilgi dediğimiz enerjinin nerden nereye akacağını belirleyen
faktörle tam bir çakışma gösterir. Şöyle ki: Kandel‘in Nobel ödüllü araştırmaları, bilgi denilen
öğrenme olaylarının hücrelerin sinaps yapısallaşmalarında gerçekleşen kimyasal ve fiziksel
değişiklikler şeklinde kayıt edildiğini ortaya koymuştur. Bilgi enerjinin nerden nereye
aktarılması gerektiğini belirleyen faktör olarak tanımlandığına göre, varlıkların kimyasal
formülleri ve fiziksel etkileşim sinyalleri doğadaki olayların nerden nereye ve nasıl olacağını
belirleyici kriter olmuş olur.
Dolayısıyla, doğadaki tüm oluşum ve gelişimler, varlıkların alt-bileşenleri olan öğelerce,
bilgi oluşturularak, yani varlığın kimyasal-fiziksel yapı ve dokusu çevredeki enerji durumuna
göre değiştirilerek, gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde doğa ve dünya sürekli bir değişimdönüşüm içinde olan dinamik bir sistem olmaktadır.
Özetle: Doğa sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistemdir. Doğal sistem,
kendi kendileri arasında sürekli bir iletişim ve haberleşme sistemi içinde olan, kendikendilerini düzenleyen, kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyecek kuralları karşılıklı
etkileşimlerle kendileri oluşturan ve bu şekilde kendi-kendilerini örgütleyen canlı, yaşayan bir
sistemdir.
Buna dinamik sistem anlayışlı doğa görüşü denir
Statik sistemli doğa görüşü ile dinamik sistemli doğa görüşü arasındaki en temel fark,
yapıcılık-oluşturuculuk (yaratıcılık) erkinin, birincisinde varlıkların dışında bir sistemde
tasarlanması, ikincisinde ise varlıkların kendi içlerindeki bileşenlerinde olduğudur. Hayatın
neden ölüm-doğum (tavuk-yumrta) döngüsü içinde olduğunun anlaşılması açısından bu farkın
bilinmesi çok büyük önem taşır.
Fizikçilerin doğada her şeyin düzensizliğe doğru gittiği yönünde bir sabit fikre
saplanmalırın temelinde, şu gözlem de çok etkili olmuştur:
‗Bir mürekkep damlası bir bardak su içine atıldığında, mürekkep tamamen su içinde
dağılır. Bu olay asla geri dönüşümlü olmaz; yani mürekkep tekrar sudan ayrılıp, kendi
bütünlüğüne ulaşamaz! Öyleyse doğada her şey zaman içinde dağılır, düzensizliğe doğru
gider; düzene doğru bir gidiş söz konusu olamaz‘
Böyle bir görüşün sahibi, doğadaki oluşturuculuğun, varlıkların içsel öğelerindendürtülerinden kaynaklandığını bilmeyen biridir. Bir mürekkep damlası suda dağılır; ama o
mürekkep damlasını yapan, o mürekkepi tekrar yapabilir; hem de daha kaliteli bir biçimde!
Yani doğada her maddenin oluşturulması, bir ihtiyaçtan doğar ve o maddeye gereksinim
duyan varlık o maddeyi tekrar yapabilir.

Doğadaki oluşum ve gelişim sistemi yukarıda özetlendiği şekilde iken, fizikçilerin
―doğada işler düzensizliğe doğru gider‖ şeklinde bir fikir ileri sürmelerindeki mantıksızlığı
tekrar gözden geçirmeleri dileğimi, insanlık adına tüm bilim adamlarından rica ediyorum.
Daha dünyamızdaki ve güneş sistemimizdeki olayları ve oluşumları tam anlayıp-çözemeden,
evrenimizin kapalı bir sistem olduğunu iddia etmek ve buna dayanarak da doğada
düzensizliğe doğru gidiş vardır demek, acaba ne kadar mantıklı?
Fizikçilerin diğer bir büyük yanılgıları ise, zaman kavramını enerji+madde+bilgi
faktörlerine bağlı olarak gerçekleşen değişim-dönüşüm göstergesi olarak algılayamadıkları
gerçeğidir. Fizikçiler zamanı hala ebedi bir yaratıcının verdiği tik-taklara göre işleyen maddebileşimlerinden bağımsız bir süreç olarak algılamaktadırlar. Böyle algılayınca da maddebileşimlerine göre değişen kuvvet-alanları kavramı havada kalmaktadır. Bu nedenle de
evrensel oluşumlar hakkında akıl ve mantığa sığmayan teorik varsayımlarda bulunarak
insanlığın kafasının karıştırılmasında en büyük negatif etkiyi oluşturmaktadırlar.
Şimdi de canlılar alemindeki oluşum ve gelişimlerin, bilgili ve bilinçli davranışlara göre
değil de, rastgele mütasyonlara göre gerçekleştiğini savunan evrimcilerin büyük günahını
görelim.

Evrimcilerin büyük günahı
―Her toplum layık olduğu sisteme göre yönetilir‖ diye bir söz vardır. Bunun anlamı
şudur: Her şey, kişilerin (toplumun) sahip olduğu bilgiye göre gerçekleşir. Toplumun bilgisi,
yöneticilerin uyguladıkları politikalarla belirlendiğine göre, politikacılar-yöneticiler ne
ekmişlerse, o biçilmektedir.
Teokratik sistemlerle yönetilen toplumlar doğal olarak tepeye-bağımlılık esas alınarak
eğitilmişlerdir ve toplumsal sistemin sahipliği tepedekilere bırakılmıştır. O tür toplumlarda
kişilerde bir kendi-kendini-yönetme, toplumsal sistemi sahiplenme gibi demokratik düşünce
ve davranış tarzı yoktur.
Tepeye bağımlı sistem bilgileriyle eğitile gelmiş bir topluma, tepeye bağımlı bir sistemin
doğada mevcut olmadığı, doğal sistemde her şeyin tabana dayalı olarak geçekleştiği şeklinde
doğabilimsel bilgiler verilmeden demokratik sistem kuralları uygulamaları istenirse, ya
Türkiye‘de olduğu gibi, yıllar süren yarı demokratik denemelerden sonra tekrar teokratik
sisteme dönüş yoluna gelinir, veyahut da, anomi denilen karmaşa sistemi ortaya çıkar ki, bu
da Irak, Afganistan gibi ülkelerde yaşanan durumdur. ―Arap ülkelerine demokrasi getirmek‖
gibi bir düşünce, kökten hatalı demektir, çünkü, halka tepeye-bağımlıkla tabana bağımlılık
sistemleri arsındaki fark hiç öğretilmemiştir.
Türkiye Cumhuriyet‘le birlikte teokratik sistemi terk etmiş ve ―hayatta en hakiki mürşit
bilimdir‖ temeline dayalı bir yaşam sistemine geçemeye çalışmıştır. Ama bilim adamlarının
doğal sistemi gerçeklere uygun şekilde yorumlayamamaları nedeniyle, sanki ―doğada bir
denge-düzen yokmuş, her şey düzensizliğe doğru gidecekmiş‖ şeklinde çok hatalı bir
termodinamik-fizik-yasası yorumu nedeniyle, insanlık bir manevi boşluğa düşmüştür.
Evrimciler de bu kervana katılmışlar, ve canlıların bilgiye-bilince dayalı olmayan (rastgele)
mutasyonlar sonucu oluştuğunu, dolayısıyla, ―insan ne yapsa boşuna; doğa bildiğini okur‖
gibi bir hayat görüşünün okullarda öğretilmesine öncülük etmiştir ve hala da o yoldadır.
Dinamik sistemler fiziği + kuantum fiziği konularında temel bilgilere sahip olmayan
hocalar senelerdir, varlıkların, bilgi ve bilinçsiz şekilde, tesadüfi davranışlarla oluşupgeliştiklerini ve ―doğal seçilim‖ dedikleri hayali bir seçici sistemle iyilerin seçilip, kötülerin
ayıklandığı şeklinde bir evrim bilgisiyle gençliğimizi yetiştirmişlerdir. Bu tür yanlış bir doğal
sistem görüşü ile yetişen gençlik ise, dinamik sistemler ve kuantum fiziği gibi çağdaş bir
bilim anlayışına göre oluşturulmuş DOM-sistemi gibi insanlığın tüm sorunlarının tek bir

nedenden kaynaklandığını gösteren bir hayat görüşüne körü-körüne saldırmakta ve çamur
atmaktadırlar. Bilgi ve mantık bir varlığın sorunlarına çözüm bulma yeteneğidir. Her
(mantıklı) varlık kendisi için neyin iyi-yararlı, neyin kötü-zararlı olduğunu bilir. Bir varlık
kendisi için neyin yararlı - neyin zararlı olduğunu ayırt edemiyorsa, onun mantıksal
değerlendirme sisteminin doğru çalıştığı söylenemez. DOM-sisteminde, insanlığın tüm
sorunlarını tek bir nedene indirgendiği, dolayısıyla bu nedenin ortadan kaldırılmasıyla da tüm
sorunlarının çözüleceği gösterildiğine (ve buna kimse itiraz edemediğine) göre, DOMsistemini tenkit edenler veya çamur atanlar sağlam mantıklı olduklarını nasıl iddia edebilirler?
Evrimcilerin DOM- sistemine karşı bu yaptıkları, Köy Enstitüleri projesine karşı
karalamalar yaparak Türkiye Cumhuriyetinin en az 50 yıl geri kalmasına neden olan yobazlık
girişimlerden daha vahimdir.
-A- İnsanlar doğayı canlı kabul etmezler, can(lılık) (ruh) denilen şeyi, varlıklardan
ayırıp, onun varlıkların haricinde bir şeyden kaynaklandığını düşünürler. Bunun nedeni
atalarımızın hücre- kuant gibi temelde canlılık gösteren varlıklardan habersiz oldukları
dönemde, bedeninde gerçekleşen hücreler arası etkileşimleri (rüyaları, hayalleri, vs)
anlayamayıp, bu olayların bedene girip-çıktığını varsaydıkları hayali bir varlıklar-üstü canlılık
sisteminden kaynaklandığını varsaymalarından kaynaklanır. Bu nedenle ―ruh ve beden‖
birbirinden ayrı düşünülmüştür ve bu genel kanı günümüze kadar devam etmiştir.
Ruhla bedenin birbirinden ayrı düşünülmesinde bilim adamlarının çok büyük günahı
bulunmaktadır. Şöyle ki: Dünyamıza gelmiş en büyük bilim adamı olduğu kabul edilen
Newton‘un doğal sistem anlayışı şöyledir:
―In the Newtonian view, God had created, in the beginning, the material particles, the
forces between them, and the fundamental laws of motion. In this way, the whole universe
was set in motion and it has continued to run ever since, like a machine, governed by
immutable laws. = Newton‘cu görüşe göre, Allah başlangıçta tüm madde parçacıklarını, onlar
arasındaki etkileşimleri (onları etkileyen kuvvetleri) ve hareketin temel yasalarını oluşturur.
Bu şekilde tüm evren hareket içine girer ve bu değişmez yasalara uyan bir otomat gibi
ebediyete doğru gider.‖
Newton‘un evrensel gravite yasası, ve ―the three laws of motion = hareketin üç yasası‖
gibi doğa-bilimlerinin temel taşlarını oluşturan çok önemli buluşları onu o kadar meşhur
etmiştir ki, yukarıda zikredilen ―yaratıcılık-canlılık vericilik‖ hakkındaki görüşleri de bilim
dünyasını derinden etkilemiştir ve hala da etkilemektedir.
Günümüz evrimcilerinin ‗Hiçbir maddenin bilinci yoktur… Onlar fizik yasalarının
dikte ettiğinin dışına çıkamaz‘ şeklindeki görüşleri Newton‘cu doğal sistem görüşünden
kaynaklanırlar.
Bu tür görüşe statik sistemli doğa görüşü denir. Statik sistemli doğa görüşünde, bir iş
veya eylem yapan, planlayan veya düşünen hep varlıkların dışında bir ekstra ―canlı‖, bir
ekstra ―varlık‖ olarak tasarlanmıştır.
Şimdi deneysel gözlemlere dayalı verilere bakarak, doğada iş-eylem yapıcı öğelerin
varlıkların dışında mı, yoksa varlıkların içinde mi olduklarına bakalım.
Önce bilim adamlarındaki şartlanmışlığı gözler önüne sereceğim. Şu adresteki bir videofilminde,
http://www.youtube.com/watch?v=IwicOvKvKUg
fizikte çift-yarık deneyi olarak bilinen deneyler anlatılmakta ve foton elektron gibi
kuantsal öğelerin ya bir madde (parçacık) gibi, ya da dalgalanma gösteren bir öğe gibi
davrandıkları belirtilmektedir. Ne zaman madde (parçacık), ne zaman dalga şeklinde
davranacağının ise şu faktörlere bağlı olduğu gösterilmektedir:
►1- Kuantsal öğelerin önünde tek bir seçenek varsa, öğe madde (parçacık) davranışı
gösteriyor;

►2- Kuantsal öğeler takip edilmek-izlenmek-gözlenmek istendiklerinde, madde
(parçacık) davranışı gösteriyorlar;
►3- Kuantsal öğelerin önünde fazla seçenek varsa, veyahut kendilerini gözlemekizlemek isteyen yoksa, dalga özelliği gösteriyorlar. (Yani dalga-boyları ile çevre faktörlerini
ölçüp-biçerek bir olasılık hesabı yapıyorlar ve çıkan sonuca göre davranıyorlar ki buna
fizikçiler girişim yapma = interference diyorlar.)
Filmde belirtilmeyen bir noktayı burada özellikle vurgulamak gerekirse, o da şudur:
Kuantsal öğeleri izlemeye-gözlemeye çalıştığınız detektör bozuksa, kuantsal öğe bu
bozukluğu dahi çok hassas bir şekilde algılıyor ve o oranda bir dalga veya madde davranışı
sergiliyor. Örneğin detektör %60 bozuksa, elektron %60 dalga, %40 madde (parçacık)
davranışı sergiliyor.
Sonuçta fizikçiler şu saptamayı yaparlar:
―Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı. … Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga
fonksiyonunu çökertti‖
Şimdi su soruya yanıt vermeye çalışalım.
►- Elektronun dalga şeklinde veya parçacık şeklinde davranması olayını gerçekleştiren,
biz insanların yaptığı bir (alet) detektör mü, yoksa elektronun kendisi mi?
Bu soruyu yanıtlarken, detektörümüzün ne kadar sağlam veya bozuk olduğunu
saptayanın da elektron olduğunu unutmayın!
Sorunun cevabı basittir: Dalga veya parçacık şeklinde davranması olayını
gerçekleştiren elektronun bizzat kendisidir!
―Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı.‖ Bu cümledeki ―sanki‖ sözcüğü bir
şartlanmışlık ürününden başka bir şey değildir. Elektron izlendiğinin farkındadır!
Olaylar deneylerde gözlemlendiği şekilde gerçekleştiği halde, fizikçiler neden hala
―Elektron sanki izlendiğinin farkındaydı. … Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga
fonksiyonunu çökertti‖ şeklinde bir yanıltıcı ifade kullanmaktadırlar?
Bunun nedeni şudur: Doğadaki oluşturucu güç sisteminin en tabandaki kuantsal öğelerle
başladığı gerçeğinin deneylerle ıspatlanmış olmasına rağmen, geleneksel tepeye bağımlılık
şartlanmışlığı nedeniyle, insanlar bir türlü bu gerçeği kabul edemiyorlar.
Peki, doğadaki bu sistem nasıl böyle bir durum oluşmasına olanak tanıyor? İnsan da
doğal sistemin bir parçası ve doğal sistem kurallarına göre davranmak zorunda olduğuna göre,
doğadaki oluşum mekanizmasına ters davranış nasıl oluşuyor?
Doğa ve dünya dinamik bir sistemdir ve bu dinamik sistemde hiçbir şey sabit değildir,
her şey sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir. Doğadaki bu dinamik sistemin nasıl işlediği,
fizikçilerce son 15-20 yıldır açıklanabilir olmuş ve ―information & self-organisation‖ olarak
özetlenen dinamik sistemler fiziğinin temelleri atılmıştır.
Kuantum fiziği deneylerinin gösterdiği üzere, varlıkların en temel bileşenleri olan atomaltı-öğeler ölü-cansız varlıklar değil, tam tersine, cıvıl-cıvıl sürekli hareket halinde olan ve
çevrelerini sürekli kolaçan edip, olasılık hesapları yaparak, neyin neye dönüştüğünü algılayıp,
gelecekte hangi sisteme yatırım yapacaklarına karar veren varlıklarıdır.
Pozitif-negatif değerleri arasında bir dalgalanma hareketi
içindedirler. Bu hem yapıcı, hem yıkıcı işlev görebilme anlamını
taşır. Ne oranda yapıcı veya yıkıcı davranacakları kendilerine
gösterilen hedefe bağlı; hedef gösterilmiyorsa, yapacakları olasılık
hesabı sonucuna bağlıdır.
Tüm kuvvet ve enerjiler kuantsal sistemden kökenlenirler.
Bunun böyle olduğu nükleer enerji sistemlerinin hayatımızda yer
almalarıyla, yani kuantum fiziğinin ortaya çıkışı ve Einstein‘ın
(E=mc2) ilişkisini keşfiyle anlaşılmaya başlanmıştır.

Kuantsal enerji önce atom dediğimiz kimyasal elementlerin yapılarına aktarılmıştır. Biz
bu gün H-He veyahut Uranyum gibi elementlerde depolanmış kuantsal enerji paketçiklerini
ayrıştırarak nükleer enerjiden yararlanırız.
Daha sonra canlılar aleminin gelişmesiyle, güneşten gelen kuantsal enerji paketçikleri
(fotonlar), fotosentez yapan organizmalar tarafından şeker gibi büyük moleküller içinde
depolanmaya başlanmışlardır. Fotosentezle oluşan bu şeker molekülleri başka organizmaların
hedefi olmuş, onlar bu maddeyi başka şekillerde moleküllere dönüştürerek, yeni enerji
depolanma türleri ortaya çıkarmışlardır (çeşitli böcekler, bitkiler, hayvanlar, vs ortaya
çıkmıştır.)
Ve bu şekilde, kuantsal enerji atomlar, moleküller, makromoleküller, vs şeklinde sürekli
yeni tür yapısallaşmalara büründürülmüştür.
Enerji sürekli olarak yeni yapısal modüllere bağlanmakta ve bu şekilde farklı şekillerde
depolanmış olmaktadır. Bu nedenle, bir gün önce (A) tipi bir yapısallaşma içinde depolanan
enerji, 2. gün (B) tipi bir yapılanmaya aktarılmış olabilmektedir. Bu şekilde sürekli bir
değişim-dönüşüm sistemi ortaya çıkmaktadır. En temeldeki canlılık birimi olan kuantsal
öğeler ise, sürekli en ekonomik yapısallaşmalara göç ettiklerinden, dinamik bir doğal sistem
ortaya çıkmaktadır.
► Her şey enerjiyle yapılabildiğinden, dinamik sistemli doğada tüm varlıklar (özellikle
canlılar) enerjinin nerde depolandığını ve onlardan nasıl yararlanacağını takip etmek
zorundadırlar.
►Her şey bilgi ile yapılabilindiğinden, tüm varlıklar hangi tür enerjinin hangi tür
yöntemlerle en ekonomik şekilde yapılacağı bilgilerini toplayıp, bu bilgileri depolamak
zorundadırlar.
1- Bir bedende tüm işlevler, beden içindeki hücrelerce gerçekleştirilir. Hatta bizlerin
serbest irade dediğimiz ve bilinçli olmamıza gerekçe gösterdiğimiz davranışımız bile, bizler
karar vermeden saniyelerce önce, beyindeki hücrelerimizce belirlenir. (Örn. bir deneyde bir
salona 50 kişi konur ve her birinin önüne mavi –yeşil – kırmızı renklerde üç düğme
yerleştirilir. Kişilere dışarıdan hiç müdahale olmadığında, bir düğmeye basmaları istenilen
deneklerin bastıkları düğmeler gelişi güzel bir dağılım gösterir. Beyinde mavi – yeşil –
kırmızı gibi renkleri algılayan hücrelerin hangi frekanslara duyarlı olarak bu işlemi yaptıkları
saptanabilmektedir. Yani bir bedene ait binlerce farklı işlemleri yapan özel hücreler
bulunmaktadır ve hangi hücrelerin neler yaptıkları saptanabilinmektedir. Dolayısıyla, mavi
rengi algılayıcı hücrelerin hassas oldukları (ama biz insanların algılayamadığı) bir sinyal
verilip, deneklerden herhangi bir düğmeye basmaları istendiğinde, tüm deneklerin mavi
düğmeye bastıkları saptanır, vs.) Dolayısıyla, bir bedende tüm işlemleri yapanlar, karar
verenler, vs, hep o bedenin içindeki hücreleridir.
Bizler deriyle kaplı bedenlerin içlerini göremediğimizden, beden içinde gerçekleşen
―koşuşturmayı, hücreler arası sinyal alış-verişlerini, bu sinyalleşmelere dayalı olarak
gerçekleşen ve bir-birlerini takip eden binlerce kimyasal reaksiyonu, vs‖ hiç fark edemeyiz.
Hele hele moleküller ve atomlar içinde sürekli var olan koşuşturmayı hiç tasarlayamayız.
2- Atmosfer veya hidrosferdeki her bir molekül, kendisine komşu en yakın
moleküllerin basınç ve sıcaklık değerlerini algılar ve en düşük değerdeki komşusuna doğru
hareket eder. Rüzgar ve akıntı kuvvetleri ve sistemleri bu şekilde oluşurlar.
3- Atomlar dünyasına gittiğimizde, orada işleri yapan ve karar alanlar da yine atom
veya moleküllerin bileşenleri olan foton, elektron gibi atom-altı-öğelerdir. Bu konuda ayrıntılı
bilgiler için çift-yarık deneyi, refleksiyon-refraksiyon olayları gibi bölümlere bakılabilinir.
Doğadaki en temel enerji birimi kuantlar olduklarından, ve enerjinin nerede çok, nerede az
yoğunlaşması gerektiğine de onlar karar verdiklerinden, doğadaki tüm işlemlerin yapıcıları ve
planlayıcılarının kuantlar alemi olduğu ortaya konmuş olur.

Kuantların enerji dağıtımı sistemi, varlıkların yapısal-dokusal durumlarındaki
değişimlere göre olur ki, bu da bilgi dediğimiz enerjinin nerden nereye akacağını belirleyen
faktörle tam bir çakışma gösterir. Şöyle ki: Kandel‘in Nobel ödüllü araştırmaları, bilgi denilen
öğrenme olaylarının hücrelerin sinaps yapısallaşmalarında gerçekleşen kimyasal ve fiziksel
değişiklikler şeklinde kayıt edildiğini ortaya koymuştur. Bilgi enerjinin nerden nereye
aktarılması gerektiğini belirleyen faktör olarak tanımlandığına göre, varlıkların kimyasal
formülleri ve fiziksel etkileşim sinyalleri doğadaki olayların nerden nereye ve nasıl olacağını
belirleyici kriter olmuş olur.
Dolayısıyla, doğadaki tüm oluşum ve gelişimler, varlıkların alt-bileşenleri olan öğelerce,
bilgi oluşturularak, yani varlığın kimyasal-fiziksel yapı ve dokusu çevredeki enerji durumuna
göre değiştirilerek, gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde doğa ve dünya sürekli bir değişimdönüşüm içinde olan dinamik bir sistem olmaktadır.
Yani, doğa sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistemdir. Doğal sistem,
kendi kendileri arasında sürekli bir iletişim ve haberleşme sistemi içinde olan, kendikendilerini düzenleyen, kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyecek kuralları karşılıklı
etkileşimlerle kendileri oluşturan ve bu şekilde kendi-kendilerini örgütleyen canlı, yaşayan bir
sistemdir. Buna dinamik sistemli doğa görüşü denir.
Statik sistemli doğa görüşünde madde ve onu oluşturan bileşenleri hep cansız, katı-sert
varlıklar olarak düşünülmüştür. Bu nedenle atom dediğimiz en temel elementler de minik
birer bilye gibi tasarlanmışlardır.
Hâlbuki atom dediğimiz temel elementler bir bilye gibi sabit-sert şeyler değildirler.
Onlar cıvıl cıvıl hareketli ve çok belirgin kurallara göre davranan ve çevrelerinde ne olupbittiğini sürekli gözlemleyip, o değişimlere göre kendilerini ayarlayan, sürekli bir değişim
içinde olan varlıklardır. Yani canlı davranışı gösterirler, dolayısıyla canlı kabul edilmelidirler.
Ama bilim adamları şartlanmışlıkları nedeniyle onları cansız varsaymaya devam
etmektedirler.
İnsanların doğa ve dünyayı, dinamik sistemli değil de, statik sistemli olarak kabul
etmelerindeki en önemli faktörlerden birisi zaman kavramının anlamını yanlış yorumlamış
olmalarıdır.
Zaman kavramı atalarımız tarafından, doğa ve dünyanın varlıkların içsel bileşenlerinin
karşılıklı etkileşimleri sonucu, yapısal-dokusal durumlarını sürekli değiştirmeleri sonucu
gerçekleşen bir enerji-madde kombinasyon farklılıkları görüntüleri olarak değil de, varlıkların
dışında olduğu varsayılan bir kuvvet uygulayıcısının ömrüne endeksli bir ebediyet olarak
düşünmüşlerdir. Doğadaki varlıkların ―information & self-organisation‖ sistemine göre kendi
kendilerince değil de, harici bir ekstra varlıkça oluşturulup-yönlendirildiği kabul edilince, bu
yaratıcı varlığın ebedi olmasının tasarlanması kaçınılmazdır. Yoksa doğa kendi kendine nasıl
varlığını sürdürebilir ki?
Zaman kavramının anlamı ilk defa Gedik 1998 yayınıyla değişim-dönüşüm sistemli
olarak tanımlanmış ve delilleriyle ıspatlanmıştır. Bu nedenle
GEDİK, İ. 1998: Dünyanın Oluşumundan İnsanlığın Gelişimine: Değişimler ve
Dönüşümler. Jeoloji Mühendisliği, Sayı 52, s. 75-139. Ankara.
yayını bilim tarihinde çok önemli bir dönüm noktası oluşturur.
Varlıklar hücre > molekül > atom > proton-nötron-elektron gibi daha küçük
bileşenlerine ayrıldıkça, bu bileşenlerin davranışları ve çevreleriyle etkileşimlerinde de çok
büyük değişiklikler olur. Örn. bir insan 3-5 faktörü ancak birbirleriyle ilişkili hesaplamalar
yapabilirler (3 bilinmeyenli denklemlerden sonrasını çözmek için matrix hesaplamaları
gerekir ve bunu çoğu insan yapamaz). Beynimizdeki hücreler 10 000den fazla farklı faktörün
birbirleriyle ilişkili hesaplamalarını yapabilirler. Bir çekül veyahut pusula iğnesi, dünya
üzerindeki tüm diğer varlıkları dikkate alıp, karşılıklı olarak ilişkilerini hesaplayabilirler. Bir

elektron ise evrensel ölçekte tüm varlıkları değerlendirip karşılıklı ilişkilerini hesaplayabilir.
Bu nedenle atom-altı-öğeler dünyası, evrensel sistemle bütünleşiktir.
Bu nedenle kuantum fiziği atom-altı-öğeler dünyasının evrensel ölçekte bir ilişki ağı
içinde olduğuna işaret eder. ―In sub-atomic-world, classical concepts like ‗elementary
particle‘, ‗material substance‘ or ‗isolated object‘, have lost their meaning; the whole universe
appears as a dynamic web of inseparable energy patterns. … therefore, they cannot be seen
as an isolated entity, but has to be understood as an integrated part of the whole.‖ (Atomaltılar dünyasında ‗temel parçacık‘, ‗maddi varlık‘ veyahut ‗izole nesne‘ gibi kavramlar
anlamsızdırlar; tüm evren birbirlerinden ayrı olmayan dinamik bir enerji ağı yapısı olarak
karşımıza çıkar. … Bu nedenle onlar izole –ayrık birimler değil, birbirleriyle entegrasyon
içinde olan bir bütündürler.)
Bizler maddeleri passif ve hareketsiz olarak düşünürüz. Ama bu varlığın iç-yapısına
büyülterek baktığımızda, onun atomlarının birbirleriyle bağlantılı ve çevrelerindeki enerjidüzeyi değişimleriyle bağlantılı sürekli bir titreşim içinde olduklarını görürüz.
Bu nedenle doğa ve dünya, birbirleriyle karşılıklı enerji alış-veriş-ağı içinde olan
tümleşik (entegre) bir sistemdir. Madde (kütle) dediğimiz şey, enerjinin bir yoğunlaşma
türüdür. Bunun böyle olduğu E=mc2 formülüyle ıspat edilmiştir. Diğer taraftan ―zaman
kavramı‖ enerjinin hangi tür madde-türleri ardışımlarından oluştuğuna bağlı bir enerji-madde
dönüşüm göstergesidir. Mekan dediğimiz uzay sistemi de madde dağılımlarına dayalı bir
ortam olduğuna göre, uzay ve zaman birbirleriyle bağlantılı olmuş olur. (Einstein‘in rölativite
teorisi).
Atomlar, atom-altı-öğelerden oluşurlar, ama bu atom-altı-öğeler bir madde (parçacık)
değil, karşılıklı olarak birbirlerine dönüşen farklı enerji paketçikleridir. Onları gözlemleyenler
onların bir madde olarak değil, sürekli farklı dans figürleri yapan enerji-paketçikleri şeklinde
olduğunu görürler.
Atom-altı-öğeler dünyasında sürekli bir enerji dansı oynanır. Örneğin çekirdek içinde
proton-nötronlar arası sürekli bir değişim-dönüşüm gerçekleşir, meson denilen sanal öğeler
sürekli oluşup – tekrar yok olurlar ve bu şekilde aynı elektrik yüküne sahip protonların
birbirlerini itmelerini önleyerek, onların çekirdek içinde bir arada bulunmalarını sağlarlar.
Uranyum gibi radyoaktif elementler sürekli daha hafif diğer elementlere parçalanırlar ve
He + e- + gamma-ışınları şeklinde radyasyonlar yayarlar.
Çok enerjik fotonların çarpışmasıyla elektron-pozitron çiftleri oluşur.
Gerek güneşten, gerek diğer uzay cisimlerinden gelen kozmik ışınlar dünyamız
atmosferine girdiğinde, atmosferdeki moleküllerle etkileşmeye başlarlar ve bir sürü değişimdönüşüm geçekleşir. Daha önce var olan kimyasal elementler, proron-nötron sayılarında
değişikliklere uğrarlar ve başka kimyasal elementlere dönüşürler. Örneğin karbon atomundan
azot atomu oluşur, vs.
Benzer olaylar bir şimşek çakması olayında da yaşanır ve dünyamızın kimyasal bileşimi
sürekli değişir!
Yani doğa ve dünyada sürekli bir oluşum ve yok oluş ardalanması birbirini takip eder
gider. ―Modern physics has shown us that movement and rhythm are essential properties of
matter; that all matter, whether here on Earth or in outer space, is involved in a continual
cosmic dance. = çağdaş fizik ritim ve hareketin maddelerin en temel özelliği olduğunu
göstermektedir; ister dünyamızdaki, ister uzaydaki tüm maddeler sürekli bir kozmik dans
içindedirler‖
Günümüz bilgileri, varlıkları oluşturan, hücre, atom gibi bileşenlerin canlı-hareketli
olduklarını ve kendi aralarında karşılıklı olarak haberleşip-etkileşerek, doğadaki üst-sistem
oluşumları gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Bu tür sisteme de dinamik doğal oluşum
sistemi denilmekte ve ―information & self-organisation‖ olarak özetlenmektedir.

►2- Dinamik sistemlerin, ―Information & self-organisation‖ olarak özetlenen dinamik
sistemler fiziği kurallarına göre işleyip-geliştiği son çeyrek asır içinde ortaya konulmuştur.
►3- Buradaki ―Information=bilgi‖ sözcüğü, enerjinin nerden nereye akacağını gösteren
faktör olup, varlıkların yapısal-dokusal durumları ile belirlenir. Yani varlıklar sürekli olarak
yapısal-dokusal durumlarında değişiklikler yaparak, enerjiyi nasıl kullanacaklarını belirlerler.
Örn. SiO2 piezoelektrisite özelliğine sahiptir, uçlarına alternatif akım bağlanınca, titreşmeye
başlar ve bu şekilde saatlerimizin, radyolarımızın çalışmasının temelini oluşturur. H2O sıfır
derecede donup, 100 derecede buharlaşarak ve bu olaylar sırasında gram başına 80 kalori
vererek veyahut 539 kalori alarak doğadaki enerji dağılımı düzenlenmesinde önemli rol
oynar. Yani doğadaki tüm varlıklar çevre koşullarını dikkate alarak yapı ve dokularını sürekli
değiştirirler. Bu durum bizlerin bedenlerinde de sürekli gerçekleşir. Biz bir şey
öğrendiğimizde, sinaps yapıları ve dokuları değişir. Kötü bir haber aldığımızda, bir dakika
önceki şen-şakrak durumumuz aniden kaybolur ve üzüntü dolu bir hal alınır, çünkü
hücrelerde bir sürü kimyasal değişiklik olmuştur. Hücrelerdeki bu değişiklikler, onların
içindeki moleküllere ve atomlara kadar geri yansır; atomların spin ve polarizasyonları değişir;
spindeki değişim, elektrik akımlarını değiştirir; bunlar sonucu bedendeki tüm (biyo-fizikokimyasal) elektromanyetik alan sistemlerinde değişiklikler olur. Ve ruhsal değişiklik
dediğimiz durum ortaya çıkar. İşte ―ruh‖ böyle bir karşılıklı etkileşim ürünüdür.
►4- Doğadaki kuvvet denilen faktör ise, enerjinin bir yerden bir yere akmasıyla oluşur.
Dünyamızın kimyasal ve fiziksel yapısında değişiklikler oluşur, buna uygun olarak enerji akış
güzergahları değişir ve sonrası doğadaki olaylar zinciri! Denizlerdeki akıntılar, atmosferdeki
rüzgarlar, deprem oluşturan fay hareketleri hep böyle oluşurlar.
►5- Klasik evrimciler doğadaki olayların ―Information & self-organisation‖ ilkelerine
göre, yani varlıkların bilgili ve bilinçli davranışlarına göre olduğundan habersizdirler. Bu
nedenle hala dinamik sistemde değil, statik sistemde düşünen klasik fizikçilerin izinden
giderek, ―doğada ve evrende her şeyin düzensizliğe doğru gittiği ve gideceği, evrimde bir
amaç ve hedef olmadığı, dolayısıyla varlıkların bilgi ve bilinçle bir amaç veya hedefe doğru
gitmelerinin söz konusu olamadığını iddia ederler. Varlıkların doğa yasalarına uyduklarını ve
otomatik-robotlar olarak hareket ettiklerini söylerler.
►6- Ancak şu soruları kendilerine sorup, bir cevap
aramazlar:
-Doğa dediğiniz varlık nelerden oluşuyor? Atomveya moleküllerden oluşmayan bir doğa mı var?
-Doğa yasaları nerden geliyor? Gökten zembille
mi indirildi?
- Yasalar bir bilgi manzumesidir. Peki, bu doğa
yasaları bilgileri nerde depolanıyorlar?
Kendisine bu soruları sorup, cevabını aramamış
evrimcilerin doğal sistem işleyişi hakkındaki görüşleri
(yani evrimden anladıkları) kökten hatalı olmak
zorundadır.
►7- Bilginin eksponansiyelliği –ki varlıkların en küçük bileşenlerinin bilgili-bilinçli
davranmalarını gerektirir- sadece Gedik (1998, 2006, 2008) tarafından ileri sürülmüş değildir.
Chaisson (2001 ve 2010) da, ―Energy Rate Density as a Complexity Metric and Evolutionary
Driver‖ adlı yayınında, ‗enerji oranı yoğunluğu=bir varlığın bir gramında bir saniyede
kullanılan enerji (erg)‖ adlı bir kavram oluşturarak, doğadaki gelişimlerde bilgi faktörünün
sayısal bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlayan bir yöntem ortaya koymuştur. Bu yöntemi
uygulayarak, evrensel düzeyde bilgi faktörünün eksponansiyel şekilde geliştiğini göstermesi,
Gedik‘in buluşunu destekleyen ve tam bir uyum gösteren çok önemli bir araştırmadır.

Dolayısıyla, bilgili-bilinçli davranış insana özgü bir özellik değil, varlıkların en küçük
bileşenleriyle başlayan bir özelliktir.
►8- İnsanların kendilerini bilinçli, ama kendilerini oluşturan bileşenlerini bilinçsiz
sayması tam bir mantıksızlık+kendini-beğenmişlik + bilgisizlik göstergesidir. Bilinçsiz bir
varlıktan bilinçli bir varlık nasıl oluşabilir? Çoğu insan bunu ―Birleşikler, parçalarının ayrıayrı özellikleri toplamından daha fazla özelliğe sahiptir‖ genel bilgisiyle açıklarlar.
Evet bu doğrudur ve ―Theory of integrated levels= Tümleşik sistemler teorisi‖nin
ilkelerinden biridir.
- Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taşır.
Ama bu teorinin şu ilkeleri de bulunmaktadır ve onlar da doğada aynen geçerlidir:
-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
Bu maddelere göre de, bir şey oluşturma yeteneği (bilgisi) o varlığın bileşenlerindedir.
Dolayısıyla, bilinçli denilen (insani) bir varlığı oluşturan bileşen bilgisiz-bilinçsiz olamaz. O
hücreler insan bedenini, kendilerine gösterilen hedeflere uyacak şekilde oluşturmuşlardır. O
hedef de, doğada her şeyin sürekli değişim-dönüşüm içinde olduğu, bu nedenle mümkün
olduğunca çok senaryo üreterek, gelecekte nelerin neye dönüşeceğine yönelik olasılık
hesapları yapılması gerektiğidir.
- İnsan denilen varlık tam anlamıyla dinamik sistemler fiziği ilkelerine uygun olarak,
az sayıda birkaç veriden yararlanarak, muazzam senaryolar üretebilecek bir yapısallaşmaya
sahiptir.

Bilgi oluşturmaya verilen önem:
Şekilde duyu organlarına tahsis edilen beyin hücreleri topluluğu kahverengi ile, hareket
organlarına tahsis edilenler mavi renkte, ve yorumlamaya tahsis edilen beyin hücreleri
topluluğu ise beyaz renkte gösterilmiştir. Bir kedinin beyninde hareket, koku, işitme, görme
gibi organlara tahsis edilen beyin hücreleri sayısının yorumlamaya tahsis edilen hücre
sayısına oranı çok fazladır, bu nedenle insandan hızlı koşabilirler, insandan fazla
zıplayabilirler, insandan daha iyi görebilirler ve insandan iyi koku alırlar. İnsanı oluşturan
hücreler ise, yorumlama konusuna o kadar önem vermişlerdir ki, bunun sonucu koklama,
zıplama, görme, vs gibi yetenekleri körelmiştir. Ama buna karşın yorumlama, senaryolar
üretme yeteneği son derece gelişmiştir.
Şekil: Memeli hayvan beyinlerinde korteks yapısı farkları. Fare, kedi gibi hayvan
beyinlerinde (kahverengi) duyu ve (mavi) hareket organlarına ayrılan kesim, beynin çok
büyük bir kesimini kapsamaktadır. Beyaz renkte gösterilen
“yorumlama” yeteneği bölgesi ise maymunda kısmen
gelişmiş, insanda ise, anormal şekilde büyütülmüştür.
Bunun sonucu, az sayıda veriden, muazzam senaryolar
üretecek bir beyin yapısı ortaya çıkmıştır.
―Dilin kemiği yoktur‖ deriz. Bu durum, bir-kaç küçük
veriye dayanarak muazzam senaryolar üretebilecek bir
yapısallaşmaya sahip olan insan beyninin bir özelliğidir.
İnsanlar binlerce farklı düşünce geliştirebilir. Geliştirilenoluşturulan bu fikirlerin işe-yararlı olup olmadığı ise şu
kriterle belirlenir:

Bizlerin oluşturacağı fikirler biz insanların sorunlarını çözmeye yönelik olmak
zorundadır. Oluşturduğumuz bilgiler-düşünceler sorunlarımızın çözümünde işe yarıyorlar mı,
yaramıyorlar mı?
►9- Dinamik sistemler fiziği + kuantum fiziği + Theory of integrated levels (tümleşik
sistemler teorisi) konularında temel bilgilere sahip olmayan hocalar senelerdir, varlıkların,
bilgi ve bilinçsiz şekilde, tesadüfi davranışlarla oluşup-geliştiklerini ve ―doğal seçilim‖
dedikleri hayali bir seçici sistemle iyilerin seçilip, kötülerin ayıklandığı şeklinde bir evrim
bilgisiyle gençliğimizi yetiştirmişlerdir. Bu tür yanlış bir doğal sistem görüşü ile yetişen
gençlik ise, dinamik sistemler ve kuantum fiziği gibi çağdaş bir bilim anlayışına göre
oluşturulmuş DOM-sistemi gibi insanlığın tüm sorunlarının tek bir nedenden kaynaklandığını
gösteren bir hayat görüşüne körü-körüne saldırmakta ve çamur atmaktadırlar.
Bilgi ve mantık bir varlığın sorunlarına çözüm bulma yeteneğidir. Her (mantıklı) varlık
kendisi için neyin iyi-yararlı, neyin kötü-zararlı olduğunu bilir. Bir varlık kendisi için neyin
yararlı - neyin zararlı olduğunu ayırt edemiyorsa, onun mantıksal değerlendirme sisteminin
doğru çalıştığı söylenemez. DOM-sisteminde, insanlığın tüm sorunlarını tek bir nedene
indirgendiği, dolayısıyla bu nedenin ortadan kaldırılmasıyla da tüm sorunlarının çözüleceği
gösterildiğine (ve buna kimse itiraz edemediğine) göre, DOM-sistemini tenkit edenler veya
çamur atanlar sağlam mantıklı olduklarını nasıl iddia edebilirler?
Evrimcilerin DOM- sistemine karşı bu yaptıkları, Köy Enstitüleri projesine karşı
karalamalar yaparak Türkiye Cumhuriyetinin en az 50 yıl geri kalmasına neden olan yobazlık
girişimlerden daha vahimdir.
►10- Klasik evrimci hocalar ve onların yetiştirdiği şartlanmış öğrencilerin
toplumumuza verdikleri zararlar, Köy Ensitülerinin kapatılmasıyla ülkemize verilen zarardan
daha büyük boyuttadır.
Bu gün ülkemizde Atatürk‘ün temellerini attığı, halkın söz sahibi olmasına (yani tabana)
dayalı Cumhuriyet rejiminin rayından çıkartılıp, dinsel ağırlıklı, yani tepeye bağımlı bir
sisteme doğru dönüştürülmeye başlandıysa ve bu dönüşüm de demokratik denilen halk
oylamaları sayesinde gerçekleştiriliyorsa, bu gidişin tüm sorumlusu ―klasik evrimci‖ görüş
savunucularıdır. Bu iddianın nedeni ise şudur:
Klasik evrimciler,
1- Hem doğada her şeyin tesadüflere bağlı olarak geliştiği, olayları yönlendirici, doğa
ve dünyayı sahiplenici- koruyucu bir güç sistemi olmadığı, doğa ve dünyanın düzensizliğe
doğru gittiği, yani hayatın bir anlamı olmadığı şeklinde bir görüşü savunurlar,
-hem de doğa dedikleri bir şeyin en iyi olanları seçtiğini ileri sürerler.
Bu düşünce sistemi içinde bir çelişki vardır. İyi olanların seçildiği bir durum söz
konusuysa, o iyi olanları seçen-onları koruyan bir şey de mevcut olmak zorunda değil midir?
2- İşte bu çelişkiyi içgüdüsel olarak fark eden halk kesimi, doğada denge ve düzen
oluşumunu sağlayan bir (sistem) şey olduğu düşüncesiyle, evrimcileri hiçbir zaman inanılır ve
güvenilir bulmamıştır. Bu durum karşısında, doğada bir denge ve düzen oluşturucu sistem
olarak karşılarında sadece dinsel görüşler kalmıştır. Dolayısıyla, toplumumuzdaki Cumhuriyet
dönemiyle başlayan ilerici gidişatın özellikle son 50-60 yıldır geriye doğru gitmeye
başlamasının tek sorumlusu evrimi hatalı yorumlayan klasik evrimciler olmuştur. Ne yazık ki,
DOM-sistemine karşı en acımasız şekilde saldıran ve çamur atanlar da yine bu evrimcilerdir!
►11- DOM‘u eleştirenler genellikle molekül, hücre, karınca, vs. de bizim gibi bilinçli
mi? onlar da sever mi? Ah hata yaptım, der mi? gibi sorular sormaktadırlar. Yukarıdaki (►8)
nolu başlık altında açıklandığı üzere, insanlar bilinçli olmalarını bir üst-sistem yapısallaşmalı
beyne sahip olmalarıyla açıklıyorlar. Peki, atomdan moleküle, molekülden hücreye, hücreden
hayvana, vs, geçişlerde yeni özellikler ortaya çıkacağına göre, atomun molekül gibi,
molekülün hücre gibi, hücrenin insan gibi düşünme-ve davranmasının söz konusu
olamayacağını neden düşünemiyorlar?

Su (H2O), H ve O elementlerinden oluşur. (H) yanıcıdır, (O) yakıcıdır, su ise
söndürücüdür. ―Karıncalar benim gibi hayal kurabilir mi?‖ şeklindeki bir bakış açısıyla,
karıncaların bilinçsizliğini düşünen biri; (H) veya (O) da ateş söndürebilir mi? demiş olur.
Çünkü bilgi ve bilinç yukarıdaki Chaisson grafiğinde görüldüğü üzere tamamen göreli bir
kavramdır, doğadaki tüm sistemlerde vardır, ama düzeyi değişiktir.
Bir demir Fe-atomu 26 proton + 26(±8) nötron +26 elektrondan oluşur ve 1538°C de
ergir 2862°C‘de buharlaşır. Halbuki bir proton (p) veya nötronun (n) bu tür özellikleri yoktur.
1p, 2p, 3p, 4p gibi artışlarla oluşturulan her yeni element, çok farklı özellikler
gösterirler. Kuantsal sistemin sıçramalı (basamaklı) yapısallaşması önce doğadaki farklı
türlerde temel element oluşumuna, sonra bu elementlerin kombinasyonlarıyla farklı
moleküller (farklı hücreler, faklı hayvanlar, vs) oluşumlarına, ve her defasında da yeni
özellikler ortaya çıkışına dayalı olarak gelişen bir doğal sistem söz konusudur.
Yukarıdaki (►8) nolu başlık altında açıklandığı üzere, insanlar çok daha karmaşık bir
beyin yapısallaşmasında olduklarından, binlerce hayali senaryo üretip, en abuk-sabuk soruları
soracak şekilde davranırlarken, daha basit bir yorumlama sistemiyle yetinen diğer varlıklar,
tüm enerjilerini doğadaki binlerce faktörü değerlendirip, kendisi için en uygun olanı seçecek
şekilde davranmaktadırlar. Abuk-sabuk sorular-yorumlar oluşturmaya harcayacak enerjileri
yoktur.

Din adamlarının günahlarını ise, Ģu Ģekilde özetleyebiliriz.
Bir tanıdığıma şöyle bir doğum günü mesajı göndermiştim:
―Doğum gününüzü kutlarken, deneyimlerime dayalı bir görüşü sunmak istiyorum. Hayat
daha rahat bir duruma ulaşabilme çabalarından oluşur. Daha rahat durumlara ulaşabilmenin
tek yolu da birleşerek ortaklıklar oluşturmaktır, ki demokrasi denilen yönetim temelde böyle
bir ortaklık sistemi oluşturma girişimidir. ―Bana nasılsınız? dendiğinde, "hepimiz iyi olursak
daha iyi olacağım" derim, çünkü toplum ortaklıktır; ortaklardan bazıları iyi olmazsa, o
alandaki hizmet kötü olur ve bu herkesi rahatsız eder. Bu nedenle toplum olarak dengeli
şekilde hep birlikte iyi olmanın bir yolunu-yöntemini bulmak zorundayız. Ve bunun formülü
de bulunmuştur. DOM-sistemi dediğimiz bir sistemle bu mümkün. Bak:
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html ―
Şu cevabı aldım:
K. B.: Hocam şu an Kabe'de umredeyim. Doğum günümü kutladığınız için teşekkür
ederim. Allah size de hidayet buyursun, gönlünüzü Muhammedi bir aşkla İslam'a gark etsin.
Umarım hidayet ve huzur yolunu bulabilenlerden olursunuz. Zira kimse için henüz vakit geç
değildir.
Yanıtım şu oldu:
Doğadaki denge ve düzen oluşturucu bir güç sistemi olduğuna inanıyorum. Atalarımızın
―Allah‖ kavramı ile doğadaki bu güç sistemini anlatmak istediklerinden dolayı, ―Allaha
inanıyorum‖ diyorum. Evet ben Allaha inanıyorum.
Dindar olduğunu söyleyen insanlar Allah‘ın kendisine değil de, Allah‘ı süper-insan gibi
algılayıp, onunla bağlantı kurduğunu söyleyen bir insana inanıyorlar. Allah‘ı bir insanın
görüşüne göre yorumlayınca, Tepeye Bağımlı Örgütlenme (TBÖ) sistemlerin ortaya çıkması
kaçınılmaz olur. (TBÖ) sistemlerinin tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğu
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html sayfasında delilleriyle gösterilmiştir.
Şimdi soru şu: Allah‘ın bizzat eserlerine ve eylemlerine bakarak onu anlamak ve
sistemine uymak mı mantıklıdır, yoksa onunla bağlantı kurduğunu söyleyen insanların
görüşlerine uyarak toplumsal sorunlar yumağı içinde yaşamak mı daha mantıklıdır?
Cevap şu idi:

K. B.: Hocam niyetimi zatınız hakkında yineleyeceğim. Sizin gibi ilminde üst noktada
bulunan birinin İslam'ı daha iyi anlaması gerekir halbuki. Keşke ilminizi İslam ile
şereflendirebilseniz.
Sizden ricam lütfen bana böyle Ģeyleri bir daha göndermeyin. Zira sizin ile ilmi ve dini
tartışma ortamımız olması için şahsımın sizin kadar bilim ilmi, şahsınızın da benim kadar
İslami ilmi olması gerekir.Umarım Allah'ı keşfetme yolunda başarılı olursunuz hocam.
Saygılarımla.
Sorun İslam‘ın (veyahut Hıristiyanlık veya Museviliğin) şöyle veya böyle olması değil,
sorun, her türlü peygamberli sistemin tepeye bağımlı örgütlenme gerektirmesi nedeniyle,
toplumsal sorunlara neden olmasıdır. Ama kişiler bunu fark edemeyecek derecede
şartlanmışlık içindedirler.
Dikkat ederseniz kişi ―Sizden ricam lütfen bana böyle şeyleri bir daha göndermeyin.‖
demekle soruya cevap vermekte zorlanmış, aklı-başka, gönlü-başka çıkmazına düşmüştür.
Buna benzer durumlarla sık sık karşılaştım. DOM-sisteminin insanlığın tüm sorunlarını
çözen bir formül olduğunu, bu yazıyı okuyarak değerlendirmelerini ve görüşlerini
bildirmelerini istediğim bir çok arkadaşım-tanıdığım, ―İsmet, ben bunları okuyamam, beni
rahatsız ediyorlar, vs. ― gibi yanıtlar vermişlerdir.
Peki insanlar, tüm toplumsal sorunlarını çözecek, dünyamızı ―cehennem‖e değil
―cennet‖e çevirecek bir sistem hakkındaki bir yazıyı okumaktan neden çekiniyorlar? Neden
böyle bir mantık-dışı davranışta bulunuyorlar?

Dinamik sistemli doğa hakkında bilinmesi gereken en önemli birkaç noktayı
tekrar vurgulayarak, nerede yanlış işlem yapılmaya başlanıldığını göstermek gerek.
►1- Hayatın-Yaşamın anlamı
Doğa ve dünyamız sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir ve hayatın-yaşamın anlamı bu
değişim-dönüşümlerde hep daha ekonomik bir oluşum-yapı ortaya koymaya yöneliktir.
Dolayısıyla hayat anlamsız bir zaman doldurma olayı değil, ―nasıl daha rahat bir yaşam
sistemi oluşturabiliriz?‖ sorusuna yanıt arayıcı süreçtir.

►2- Canlılık atom-altı-öğelerde başlar ve hep daha rahat bir konuma
ulaşma çabaları şeklinde atom > molekül > hücre > beden gibi üst sistemler
oluşturmaları şeklinde devam eder.
►3- Biz bir şey yaparken veya düşünürken, bu düşünme veya eylem işlemi
bedenimizdeki hücrelerce yapılmaktadır.
O sırada hücrelerde binlerce kimyasal ve fiziksel reaksiyon olmakta, moleküller
birbirlerine dönüştürülmektedir. Bizlerin yaptığı her işlemde o işlemi yapan hücrelerin
içlerindeki moleküllerde ve atomlarda yine binlerce spin – polarizasyon - elektrik-yükü, vs.
değişimi olmakta, moleküller - atomlar birbirlerine dönüşmektedirler. Atomlardaki
dönüşümler onların içlerindeki e, p, n‘larda değişim dönüşümlere yol açmakta ve onlar
arasında birçok etkileşim olmaktadır. Bu şekilde bizlerin yaptığı en ufak işlemde, içimizde bir
sürü iç-içe girmiş kaynayan kazanlar çalışmaktadır.
►4- Bilgisiz (ignorant) bir insan, bir şey düşünürken veya yaparken, bu düşünmeyi
ve işi, sanki içindeki hücrelerin bir yönlendirmesi ve işlevi olmaksızın, kendisi yaptığını
sanır. Cahillik dediğimiz tam budur! Kendini beğenmişlik (arroganz) ise, her şeyi yapanın
bedeni içindeki hücreleri olduğu halde, hücrelerinin önemini fark edemeyip, kendini önplana çıkarmaktır.

►5- Hücreselliğini ve kuantsallığını bilmeyen ve de öğrenmek istemeyen,
dolayısıyla arrogant (kendini beğenmiş) ve ignorant (bilgisiz) insanlardan oluşan bir
toplumda “bilgi sahibi olunmadan fikir üretilmeye” devam edilmektedir.
ġimdi tam bir bilgi sahibi olmadığımız bazı konuları sergilemek istiyorum.
Bunun için DOM-15 dosyasından bazı alıntılar vereceğim:

►6- Cennet Neresi?
Kutsal kitaplara göre,
— Allah önce ışığı (geceyi gündüzü) yaratır (1. gün);
— sonra gök kubbeyi yaratarak, gökteki tatlı sularla yerdeki tuzlu suları birbirinden
ayırır (2. gün);
— sonra yeryüzünde karaları denizlerden ayırır ve karalardaki bitkileri yaratır (3. gün);
— sonra güneşi, ayı ve diğer ışık kaynaklarını (4. gün);
— sonra denizlerdeki hayvanları ve havalardaki kuşları, (5. Gün);
— ve en son olarak da, dünyadaki tüm bu yaratıklardan yararlanması için insanı yaratır
(6. Gün).
Görüldüğü üzere kutsal kitaplarda anlatılan tüm bu olaylar yeryuvarının ve hayat
sisteminin oluşumunu açıklamaya çalışan görüşlerdir ve hepsinin Dünyamız üzerinde olduğu
belirtilmektedir. Dolayısıyla Âdem‘le Havva‘nın ilk yaratıldığı yer dünyamızda bir yerdir.
Dünyamızdaki bu ilk yaratılış noktası Cennet olarak tanımlandığına göre, o Cennet,
dünyada bir yerde olmak zorundadır. Daha sonra, Âdem‘le Havva bir "günah" işledikleri için,
Cennetten kovulurlar. Peki, Cennet neresiydi? İnsanlar nereyi terk edip, nereden nereye
geldiler?
Bu soruya verilebilecek mantıklı bir yanıt geçmişimizi doğru yorumlamamıza yardımcı
olacaktır. Bu sorunun yanıtı ise 10 -15 bin yıl öncelerinin coğrafik görüntüsünün
tasarlanabilmesinden geçer:
—Buzul devri süresince dünyanın diğer yerleri soğuk ve kuraklık içindeyken, ―BasraHürmüz Ovası― diye adlandırdığımız bu 10–15-bin-yıl-önceleri-ovası üzerindeki yaşam
koşulları diğer bölgelere göre çok daha iyidir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar bu ılıman
ve verimli ortamın çevredeki soğuk ve kısır yörelerden farklı olduğunun bilicindedirler.
—Buzul devrinin sona ermesiyle, hem sel felaketleri başlar, hem de deniz seviyesi
yükselmeye başlar.
—Deniz seviyesi yükseldikçe insanlar ovadaki yükseltiler, tepeler üzerine çekilirler; ama
bu yükseltilerin deniz içinde bir adaya dönüşeceğinden habersizdirler. Bu adalar üzerindeki
yaşam 3–4 bin yıl kadar sürer. Doğa ve dünya hakkında çok az bilgi sahibi olan bu insanlar
için, üzerinde yaşadıkları ada ―dünya‖ olarak kabul edilir, çünkü binlerce yıldır çevrelerinde
başka bir kara parçası olduğundan habersiz olarak bu ada üzerinde yaşamaktadırlar.
—Buzul devrinin sona ermesi sonucu başlayan ve her yıl sürekli tekrarlanan sel
felaketlerine karşı adalarının çevresine duvarlar örerek yıllık taşkınlardan kendilerini
korumaya başlarlar. Zaman geçtikçe sel felaketleri azalır. Ama deniz seviyesi yükselmesi,
~12–13 bin yıl öncelerinden başlayarak, ~6–7 bin yıl öncelerine kadar sürekli devam eder
(yılda 1cm kadar).
—Yaşadıkları bu dünyanın (adanın) neden suya gömüldüğünü anlayamayan insanlar,
―bir günah işledikleri için dünyalarının tanrı tarafından ceza olarak sulara gömüleceği‖
inancındadırlar.
—Gelecek bahardaki taşkınla birlikte adalarının tamamen suya gömüleceğini fark eden
insanlar sal, kayık vs. gibi vasıtalar yaparak, bilinmeyen bir geleceğe kendilerini terk ederler.
—Dalgalar ve akıntılar tarafından günlerce bu şekilde deniz üzerinde sürüklenen
insanlar, kıyıya çıktıklarında, eski dünyalarından kovularak bu yeni dünyaya geldiklerini
sanırlar; vs..

—Yeni geldikleri bu yer parçasının eski yaşadıkları ortama hiç benzememesi ve
insanların ―cennet dedikleri bir yerden‖ günümüz dünyasına gelmiş olmaları, işte böyle bir
olayın sonucudur.
Sümerlerin, ―denizden iki ırmak ülkesine geldik‖ şeklindeki yazılı belgelerinin
arkasındaki gizem bu noktadan kaynaklanır.
Olaylar bu şekilde yorumlanırlarsa, her şey anlamlı bir duruma gelir. Görüldüğü üzere,
kutsal kitaplardaki cennet ve yaratılış hakkındaki sayfalar, jeolojik ve arkeolojik bulgulara
göre ortaya konulan çağdaş bilimsel görüşlere genelde ters düşmemektedir; sadece
atalarımızın neleri nasıl yorumlamış oldukları konusunda gerçeklere uygun çağdaş bir
yorumlama gerekmektedir.

►7- Bir ikinci alıntı daha: “Kıyamet günü” gibi bir kavram nasıl oluĢtu?
Tarihsel bilgiler atalarımızın yaşadıkları ve gördükleri olaylar dizininden oluşurlar. Bu
bilgiler arasında ―kıyamet günü‖ diye bir kavram da mevcut olduğuna göre, hangi yaşanılmış
olaydan kaynaklandığının bilinmesi önem taşır.
Yukarıdaki paragraflarda verilen bilgiler, atalarımızı etkileyen en önemli olayların
başında, tufan olayının bulunduğunu göstermektedir. Tufan olayının jeolojik nedenleri
yukarıda açıklanmıştı. Sümerler tatlı su olan yağmur suyunun, acı su olan deniz suyundan ayrı
olduğu ve gök kubbe dedikleri camsı bir fanusla gökyüzü okyanusunda tutulduğu şeklinde bir
dünya görüşüne sahiptiler. Bu gök kubbede kapılar açılmasıyla yağmurun yağdığına
inanılırdı. Tufan olayında yaşadıkları adaların tamamen sular altında kalmasına yetecek kadar
büyük bir yağmur felaketinin olması, gök kubbenin tamamen açılması veya (kırılması)
şeklinde kıyamet olarak yorumlanmıştır. Ve gelecekte insanlığın yine bu tür felaketlere
uğrayacağı, kıyamet günü geleceği, vs. gibi inançlar böyle bir geçmiş deneyimden
kaynaklanmaktadır.

►8- Ġnsanların bilgi düzeyi zaman içinde geliĢmektedir.
4 – 5 bin yıl öncelerinin insanları, dünyamızın ne kadar büyük veya küçük olduğunu
bilmiyorlardı. Tüm hayvan, bitki ve insanların "hücre" denilen ve gözle görülemeyen minicik
canlılardan oluştuklarını da bilmiyorlardı! Dünyamızın yuvarlak ve güneş etrafında dönen
küçük bir gezegen olduğundan da habersizdiler. Dünyamızın sürekli bir değişim-dönüşüm
içinde olduğunu da bilmiyorlardı; karasal alanların jeolojik olaylar sonucu, deniz suları altına
girebileceğini veya zamanla deniz sularının çekilerek, eskiden deniz altındaki bölgelerin kara
haline dönüşebileceği gibi jeolojik bilgilerden de yoksundular! Binlerce yıl küçük bir adada
yaşayan bu tür insanların ―dünyaları‖, üzerlerinde yaşadıkları bu adadır! (Eski zaman
insanlarının böyle düşündüklerine ait yaşanmış bir örnek vardır: Kolomb Amerika‘ya
seyahatlerinden birinde, Karayib Denizindeki bir adaya uğrar ve tercüman vasıtasıyla yerli
halktan yaşadıkları adanın adının ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Aldığı cevap çok ilginçtir:
Dünya!!! Çünkü binlerce yıldır o adada yaşayan insanlar için, ―dünya‖ yaşadıkları o adadır,
onlar başka yaşam ortamlarından habersizdirler!)
Binlerce yıl tekrarlanan sel felaketleriyle boğuşan bu bilgisiz insanların, yaşadıkları
adanın nihayet sulara gömülmesi karşısında, tanrının kendilerini cezalandırdığı sonucuna
ulaşmaları ve batan adalarını ―kovuldukları bir cennet (Eden, Adn) bahçesi‖ kabul etmeleri
anlaşılır bir durumdur. Sallarla veya başka araçlarla deniz sularından kurtularak (ve başka
insanlarla mücadele içinde yaşamak zorunda oldukları) bir yeni ortamı başka bir dünya olarak
görmeleri de yine normal bir gelişimdir.
Dolayısıyla, insanların ―ilk yaratıldıkları ve kovulduktan sonra geldikleri yerlerin
dünyada olmak zorunda‖ olduğu olgusu, bu çerçevede ele alınmalıdır.

►9- Zaman kavramının anlamı, dolayısıyla Hayatın neden doğumölüm döngüsü üzerine oturtulduğu da bilinmeyen en önemli konulardandır.
Sümerlerin doğa ve dünya görüşü günümüz bilgilerinden çok farklıdır. Onlara göre,
dünya sabit ve değişmez olarak oluşturulmuş ve evrenin merkezinde ters dönmüş bir tabak
şeklindedir. Üzerinde ―gök‖ denilen camsı bir kubbe vardır. Bu camsı kubbenin üstünde tatlı
su okyanusu bulunmakta ve kubbede kapılar açıldığında yağmur yağmaktadır. Tabak
şeklindeki düz dünyanın altında ise yer-altı dünyası (cehennem) bulunmaktadır. Tüm bu
oluşumları yapanlalar ise, bu sistemlerin sahibi olan ölümsüz Tanrılardır. Zaman ise tanrıların
ebediliğine dayalı bir sonsuzluktur.
Böylesine ebedi bir sonsuzluk sistemi içinde, insanlar neden kendilerinin ölümlü
olduklarını anlayamamışlar ve ebedi bir hayat sistemi tasarlamışlardır. Bu şekilde ― ahiret =
öteki dünya‖ diye bir kavram oluşturmuşlardır.
(Önemli Not: Sümerler doğa ve dünyayı, gerçekte olduğu gibi, sürekli değişim-dönüşüm
içinde olan dinamik bir sistem olarak yorumlamış olsalardı, ―ahiret=öteki dünya hayatı‖ diye
bir kavram oluşturmayacaklardı!)
Kısacası, Sümerler doğa ve dünyayı, sürekli bir değişim-dönüşüm içinde (yani doğumölüm döngülü) dinamik bir sistem olarak düşünememişlerdir. Bu nedenle de insanları da iki
farklı kökenli olarak tasarlamışlardır. Biri tanrı-soylu, uzun ömürlü asil insanlar, diğeri ise bu
asil soylulara hizmet etmek için çamurdan yaratılmış köle insanlar. (Sümerlerin krallar
listesinin yazıldığı bir tablette yirmi-otuz bin yıl yaşayan krallardan söz edilir. Kutsal
kitaplarda da, ilk on peygamberin dokuz yüz küsur yıla ulaşan ömürleri olduğu yazılıdır.)
Yani sözün kısası, toplumsallaşmayı ilk defa başlatan toplum, toplum hayatının sevk ve
idaresini, asil-soylu olduklarına inanılan kişilere bırakmışlardır. Sıradan insanlar ise bu asil
soylulara hizmet etmek üzere yaratılmış köleler olarak kabul edilmişler ve ticari mal gibi
alınıp-satılmışlardır.
Bu şekilde başlayan toplumsal hayat yönetimi, orta çağa kadar ufak değişikliklerle
sürmüştür. Nitekim bizde de 1-2 asır öncesine kadar padişahlık vardı. Ülke ve topraklar
padişahın mülküydü ve padişah bu mülkünü ağalık- beylik gibi belli unvanlar verdiği kişilere
bir fermanla veriyor ve o ağalar-beyler fermanda belirtilen tüm toprakların ve de üzerindeki
tüm canlı-cansız varlıkların sahibi oluyorlardı. Dolayısıyla, o topraklarda yaşayan insanlar da
o ağanın uşakları-hizmetçileri oluyorlardı. Böyle bir toplumsal hayat sisteminde bürokrasi
çarkı tüm malların sahibi olan kişi (padişah, kral, sultan, vs.) için çalışıyorlar, tüm işlemleri
onun çıkarları doğrultusunda yapıyorlardı. Bu nedenle devletlerin adları da bu sahip-ailelerin
adlarını taşıyordu: Frank-Reich (Frank‘ın egemenlik bölgesi), Osmanlı-İmparatorluğu, vs.
gibi.
Yukarıda açıklandığı üzere, doğadaki bağımlılık yönünün hatalı yorumlanmış olması
nedeniyle toplumsal hayat sisteminin temeli, tepedeki bir kişi veya zümreye bağımlılık içinde
oluşturulacak şekilde atılmış olunur ve günümüze kadar hep bu şekliyle devam eder.
Tepedekilerin biri gelir, diğeri gider; tepedekilerin görüşlerindeki değişikliklere göre, çeşitli
toplumsal hayat modelleri ortaya atılır: çeşitli teokratik hayat görüşleri, çeşitli …izmler
birbirini takip eder ve günümüze gelinir.
Hepsinin ortak noktası, doğa ve dünyanın harici bir sahibi olduğu yönündedir. Bu
sahiplik, yaratılış görüşünde ―Allah‖, evrimci görüşte ise ―doğal seçici‖ olarak kabul
edilmiştir
Doğa ve dünyanın sahibi olarak harici bir varlık (harici bir güç sistemi) ve zaman da bu
harici varlığın ömrüne endeksli bir sonsuzluk kabul edilince, bireysel hayatların neden doğum
ve ölüm üzerine oturtulduğu çözülemez bir sorun olmuştur. Bu nedenle insanlık hayata bir
anlam veremez duruma düşmüş ve başka dünyalarda ebedi yaşam senaryoları üretmeye
başlamıştır.

Gerçek doğada varlıkların sahipleri ve oluşturucuları, onların bileşenleri iken, insanlığın
geleneksel düşünce sisteminde bu sahiplik ve yönlendiricilik, varlıkların dışında-üstünde
olduğu sanılan hayali bir şeye atfedilmiştir.
Böyle olunca, içlerimizdeki ve çevremizdeki hücrelere ve diğer küçük öğelere karşı
duyarlı davranmak yerine, (hayali) harici bir seçici veya yaratıcı güç sistemi öğretilerine göre
davranmaktadırlar. Bunun sonucu, doğadaki varlıklar arası ilişkilerde eskiden beri süregelen
doğal denge bozulmakta ve bu bozukluklar iklimsel bozulmalardan tutun, toplum sağlığının
ve kişisel sağlığımızın bozulmasına kadar tüm alanlarda kendini göstermektedir.

Değerlendirme Sonucu
Şimdi insanların mantıksız davranışlarda bulunmalarının nedenini açıklayalım.
Sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik sistemli doğada yaşıyoruz. Dinamik
sistemli doğada her şey ―information & self-organisation‖ temeline dayandığından, insanı
oluşturan hücreler de bilgi oluşturmaya çok önem vermişler ve birkaç küçük veriden, türlü
senaryolar üretebilen bir beyin yapısı oluşturmuşlardır. Hücrelerimizin bizleri donattığı bu
hayal kurma ve çeşitli senaryolar üretme yeteneğinin temel amacı, toplumsal sorunlarımızın
çözümüne yöneliktir. Oluşturulan senaryolar, toplumsal sorunlarımızın çözümüne bir katkı
sağlamıyorsa, hiçbir önemleri yoktur ve boş hayallerden ibarettirler.
Dinamik sistemlerde her şey bilgiye göre oluşur. ―Ne ekersen onu biçersin + ağaç
yaşken eğilir‖ özdeyişleri dinamik sistemler fiziğinin SimKırKölSab faktörü olarak kısaltılmış
ilkelerinin atalarımız tarafından ortaya konmuş özetlemeleridir. Çocuklarımızın akıl ve
mantığı ilk 10 -11 yıllık evrede onlara verilen bilgilere göre sabitleştirilir. Yani insanların
düşünce ve davranışlarının temel çatısı çocukluk evresinde atılır.
Peki insanlarımıza bu çocukluk evresinde ne tür bir hayat görüşü veriliyor?
Bunu hepimiz iyi biliyoruz: Statik sistemli bir hayat görüşü veriliyor. Bunu anlamak için
DOM-sistemi dosyalarının ―Giriş‖le başlayıp, DOM-23 dosyasına kadar okunması yeterlidir.
Statik Sistemde
Dinamik Sistemde
Yaratıcı varlıklardan ayrıdır ve çok
büyüktür.
Doğum bu dünya hayatına başlangıç,
ölüm öteki dünyaya geçiştir.
Zaman yaratıcının ömrüne endeksli
sonsuzluktur.

Yaratıcı varlıklarla iç-içedir ve
kuantsaldır.
Hayat doğum-ölüm döngülerine dayalı
ergonomik yapılar oluşturma yarışlarıdır.
Zaman varlıkların bileşimlerindeki
değişim aşamalarıdır.

Etkileme tepeden tabanadır, yani
kararlar tepede alınır.

Karşılıklı etkileşim söz konusudur,
yani kararlar ortaklaşa alınır.

Yaratıcı süper-insansı olup, sadece
peygamberlere görünür.

Yaratıcı evrensel ölçekli kuantsal
enerji sistemidir.

Bilgi peygamberlerle gönderilen
Bilgi her varlığın kimyasal bileşimine
kitaplarla duyurulur
kayıt edilerek sürekli yenilenir ve aktarılır.
Can (Ruh) varlıkların dışındaki
Can (Ruh) her varlığın içindeki
yaratıcıdan kaynaklanır.
bileşenlerindedir.
Tabloda görüldüğü gibi, statik sistemle, dinamik sistem taban-tabana birbirlerine
zıttırlar.
Toplumuzda statik sistemli bir hayat görüşü verildiğinden, insanlarımızın mantığı
otomatik olarak bozulmuş olur. Ondan sonra bu bozuk mantıklı kişiler, dinamik sistemli
hayatın gerektirdiği karşılıklı anlaşıp-uzlaşmalarla yararlarına olan en ekonomik toplumsal

sistem yapısallaşmalarını yapamazlar, çünkü onlar anlaşıp-uzlaşmaya değil, kendilerine küçük
yaşta empoze edilmiş verileri dayatma çabası içindedirler.
Peygamberli dinler tepeye bağımlı örgütlenemeler (TBÖ) gerektirdiğine ve TBÖlü
sistemler tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğuna göre, hala böyle bir dinsel görüşü
savunan insanların mantığının sağlamlığı nasıl mümkündür? Ama gel gör ki, toplumumuzun
çoğunda bu mantıksızlık egemendir.
İnsanlık, Allah‘a değil, bir peygambere inanır
kılınmıştır. Allah dinamik sistemli bir doğal düzen
oluşturmuşken, peygamberler statik sistemli bir doğada
yaşandığına inanmışlardır.
Allah deyince, ben, doğadaki olayları yönlendirici
güç sistemini anlarım. Çoğu insan da benim gibi anlar.
Doğadaki Oluşum Mekanizması (DOM) ise fizik-kimyabiyoloji-astrofizik-jeoloji gibi doğa bilimlerince
araştırılıp ortaya konulmaktadır. Bu araştırmalar doğada
―information & self-organisation‖ olarak özetlenen
dinamik sistemli bir oluşumun var olduğunu
göstermektedir. Halbuki peygamberlerin görüşlerine göre,
doğa statik sistemli bir güçle tepeye bağımlı olacak şekilde yönlendirilmektedir.
Tepeye bağımlı örgütlenmeler (TBÖ) tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğundan,
peygamberli sistemler insanlığın sorunlarını çözememiştir. Gittikçe artan sorunlar yumağı
karşısında, insanlar, yeni kurtarıcı arayışları içinde sorunlarının çözümünü hep tepedeki
birilerinden beklemişlerdir.

Ruh nedir?
İnsanların Kafsını karıştıran kavramların başında ―ruh‖ kavramı yer alır. Bunun nedeni,
ruh kavramının ―yaratılış‖ kavramıyla bağlantılı olmasındandır. Kutsal kitaplarda verilen
bilgiler statik sistemli hayat görüşüne dayanır. Statik sistemli hayat görüşünde canlılık
varlıkların içsel bileşenlerinde değil, varlıkların dışında-üstünde olduğuna inanılan süperinsansı bir varlıktan kaynaklanır. Allah‘ın insanı kendi görüntüsünde yarattığı görüşü bu
nedenledir, yani Allah süper-insansı bir varlık olarak tasarlanmıştır. Nitekim tarih kitaplarında
eskiden Tanrı kavramının nasıl anlaşıldığı konusunda ilginç bilgiler vardır: Xenophanes‘in
―Eşekler konuşabilselerdi, Tanrıyı büyük eşek (Süper-eşşek‖ olarak nitelerlerdi‖ şeklinde bir
bilgi verdiği yazılıdır (H. J. Muller, 1961, s. 156.)
Yani atalarımız canlılık kazandıran ―ruh‖ kavramı hakkında hiçbir şey bilmemektedirler.
Nitekim Kutsal kitaplarda ―ruh‖ konusunun sadece Allah katında bilindiği, insanlara bu
konuda hiç bilgi verilmediği belirtilir. (Bak: 17. Sure (İsrâ Suresi), 85. Ayet: “Ve sana ruh
hakkında soru soruyorlar. De ki “Ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim
verilmiştir.”)
―Ruh‖ kavramın nasıl anlaşıldığı konusunda bilgiler vermesi açısından Kuran‘da bu
kavramın geçtiği şu ayetlerin hatırlanması gerekir:
15. Sure (Hicr Suresi), 28. Ayet
Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan
yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile
eğilin" demişti.
17. Sure (Ġsrâ Suresi), 85. Ayet
Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az
ilim verilmiştir."

32. Sure (Secde Suresi), 9. Ayet
Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını
yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
38. Sure (Sâd Suresi), 72. Ayet
"Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin."
39. Sure (Zümer Suresi), 42. Ayet
Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne
hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır.
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
39. Sure (Zümer Suresi), 42. Ayet’indeki “Allah (ölen) insanların ruhlarını
öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar,
diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır.‖ şeklindeki ifadesi ruh
kavramının hareket etme yeteneği ile sınırlı olduğunun açık delilidir.
Statik sistemli hayat görüşünde yaratıcı, toplumda düzeni sağlamak için ebedi bir
hayatın egemen olduğu bir öteki dünyada cezalandırma (veya mükafatlandırmalar)
öngörmüştür.

Ebedi bir öteki dünya hayatı neden mümkün değildir?
İnsanların ölümden sonra öteki dünya diye bir yerde ebedi olarak yaşadıklarını
düşünelim. İnsan olarak Homo sapiens sapiens türünü dikkate alalım. Bu insan türü yaklaşık
120 000 yıldan beri vardır. İnsanların yaklaşık 20-25 yılda bir evlenerek nüfuslarının yeni
doğumlarla arttığını ve yaklaşık 60 yıllık bir ömürden sonra da öldüğünü ve öteki dünya gibi
bir yerde ebedi hayatlarına devam ettiklerini düşünüp, şimdiye dek kaç kişinin orada birikmiş
olduğunu hesaplarsak, 10 üzeri 100 den büyük devasa bir sayı ile karşılaşırız. Bu kadar sayıda
insanı evrenimiz bile barındıracak bir boyutta değildir. Bu nedenle doğada ebediyet diye bir
Ģey yoktur ve her Ģey atom-altı öğelerin salınım-düzlemleri, salınım adımları, spinleri,
elektrik-manyetik alanları vs. gibi özelliklerinin değiĢtirilmesiyle yeni madde
kombinasyonları oluĢturulması döngülerinden oluĢan bir değiĢim-dönüĢümlü sistemi
söz konusudur. Yani doğada belli sayıda (yaklaĢık 10 üzeri 80, yani öteki dünyada
birikmiĢ olabilecek insan sayısından çok-çok az!) atom-altı-öğesi vardır, ve bu öğeler
canlı olup, değiĢik kombinasyonlara girerek, sürekli değiĢim-dönüĢüm içindeki dinamik
doğayı oluĢturmaktadırlar.
Ebedi bir öteki dünya hayatını savunanlar öteki dünyada sadece ruhların var olacaklarını
savunarak, yukarıda öne sürülen olanaksızlığa karşı koymaya çalışırlar. Ama bu karşı-çıkışları
tamamen dayanaksızdır, çünkü öteki dünyadaki cezalandırmalar arasında şu tip hükümler
bulunmaktadır.
―Başlarından da kaynar sular dökülür. Bu kaynar su ile karınlarında olanlar ve
derileri eritilir‖ (Hacc 19, 20)
―Derileri yanıp eridikçe, acıyı tatsınlar diye derilerini yenileyeceğiz‖ (Nisa 56)
Bu ayetler bedenlere uygulanacak cezalardır. Dolayısıyla öteki dünya hayatı canlı
bedenler için tasarlanmışlardır.
Hayatın doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuş değişim-dönüşümlü bir sistem olduğu
bilinmediğinden, ebedi bir hayatın var olduğu öteki-dünya diye bir başka dünya tasarlanmış
ve ruhların bu öteki dünyada ebediyen yaşayacakları düşünülmüştür. Beden ruhtan ayrı
olamayacağından öteki dünyada bedenlerin de ebediyen var olmaları gerekir.
Dinsel bilgilere göre Allah Adem‘i çamurdan yoğurarak yapar ve içine ―ruh‖ üfleyerek
canlılık kazandırır. Bu nedenle insan ruh sahibidir, diğer canlılar ruhsuzdur.
Halbuki doğa dinamik sistemlidir ve bu dinamik sistemde dinamizm denilen hareketliliği
başlatan şey kuantsal enerji paketçikleridir. Çünkü her olay, her hareket enerjiyle
oluşabilmektedir ve enerji E=mc2 formülü uyarınca varlıkların yapılarına (madde-

bileşimlerine) aktarılarak, sürekli yeni madde kombinasyonları şeklinde değişip-dönüşüme
uğramaktadır. Bu nedenle her varlık, ihtiyacı olan enerjiyi hangi tür değişim-dönüşüm
ürünlerinden sağlayabileceği konusunda veriler-bilgiler
toplayarak doğadaki information & self-organisation olarak
özetlenen dinamik sistemli doğayı oluşturmaktadır.
Chaisson (2001 ve 2010) yayınlarında
―Energy Rate Density = Enerji Oranı Yoğunluğu‖ dediği bir
kavram oluşturarak, doğadaki basitten başlayarak karmaşık
yapısallaşmalara doğru gelişen evrimleşmenin, bilgi oluşturma
potansiyeline bağlı olarak, yapısal bileşimlerin değiştirilmesiyle
enerji-akış-sistemlerini daha verimli bir biçimde kullanacak bir
değişim-dönüşüme doğru ilerlendiğini sayısal değerlerle gösteren
güzel bir çalışma ortaya koyar.
Yani doğada gelişmeye-ilerlemeye yönelik bir gidişat vardır.
Bu gidiş bilgi + zaman+ madde-bileĢimi + enerji-yoğunluğu
değiĢimi faktörlerinin karşılıklı etkileşimleriyle ortaya çıkmaktadır ve ―ether‖ dediğimiz
etkileşim ağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla ―ether‖ sürekli gelişmekte olan bir etkileşimhaberleşme ağıdır.
Şekil: Chaisson diyagramı doğada evrensel ölçekte bir gelişme-ilerleme olduğunu
göstermektedir.
Dinamik sistemli doğada, canlılık kuantsal (atom-altı) öğelerle başlar. Onlar atommolekül-hücre-beden gibi gittikçe gelişen üst sistemler içinde ―entegre-sistemler-teorisi‖
kuralları çerçevesinde bir-araya gelerek, doğa-ve dünyayı oluşturup, sahiplenmektedirler
Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taşır ve üst düzeylere doğru
karmaşıklık derecesi artar. (Bu nedenle atomun ruh düzeyi farklı, hücrenin ruh düzeyi farklı,
insanın ruh düzeyi farklıdır.)
Herhangi bir düzeyde oluşan bir bozukluk, ilişkili tüm diğer düzeyleri de etkiler.
Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; karar erki alt düzeydedir; üst düzey
hedef göstermekle yükümlüdür.
Bir hedefe gidip-gitmeme kararının alınma yetkisi kuantsal öğelerin elinde ve
denetimindedir. Kuantsal öğeler evrensel ölçekte hesaplama yaparlar ve en ekonomik
sistemleri tercih ederler. Bir varlığın arzuladığı bir şeyin, evrensel ölçekteki hesaplamalara
uygun olup olmadığı konusunda karar kuantsal öğelere kalmıştır.

Ġnsanlara hangi temel “bilgi” verilmeli ki, dünyamızı cehenneme
çevrimesinler?
Süper-Organizma şeklinde işleyecek bir toplumsal sistem oluşturabilmek için çok
belirgin Uzlaşma-Tartışma İlkeleri oluşturulması gerekir. Bu ilkeler şunlar olmalıdır:
Organizasyonu tepeden tabana örgütlenmiş tüm toplumlarda insanlar toplumsal sistemin
kurallarının tepedeki bir zümre tarafından belirlenmesine alışmışlardır. Bu edenle bu tür
toplumlarda insanlar arasında anlaşıp-uzlaşmaya götürücü tartışma adabı gelişmemiştir.
Tersine, insanlar, ya kendi oluşturdukları veyahut da kendilerine empoze edilen bir görüşü
savunma amacıyla tartışmalara girerler. Amaç baştan böyle olunca da, tartışmalar genellikle
anlaşmayla değil, kavgayla-savaşla sonuçlanır, çünkü ana hedef ortak bir uzlaşma sağlanması
değil, savunulan görüşü, karşı tarafa empoze etme yarışıdır. İnsanları bu tür bir davranışa
yönlendiren temel neden ise, doğadaki oluşum (veya yaratılış) sisteminin tepeden tabana
doğru olduğu şeklindeki geleneksel hayat anlayışıdır. Doğa bilimlerindeki son gelişmeler ise,
Doğadaki Oluşum Mekanizmasının (DOM- sisteminin), tepeden tabana değil, tabandan
tepeye doğru ve de tüm öğelerin karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan bir düzenölçütüne (order parameter) uyulması şeklinde işlediğini ortaya koymuştur. Information &

self-organisation (bilgi oluşumuna dayalı kendi-kendine örgütlenme) şeklinde özetlenen bu
sinerjetik fizik bilgisi henüz insanlar arasında
bilinmediğinden, sorunlarının çözümü için bir araya
gelen insanlar hala geleneksel ―kendi görüşlerini
karşısındakine dayatma‖ yarışını devam
ettirmektedirler.

►1.konu- Hayatı, neden yaşadığımızı, neden
öldüğümüzü (ruhun ne olduğunu, vs.) anlamamız, bu
konularda bir görüş, bir fikir sahibi olabilmemiz için
belli konularda tam bir bilgi sahibi olmamız gerekir.
Çünkü bir konuda bir fikir sahibi olabilmek için, önce
o konu hakkında temel bir bilgiye sahip olunması
gerekir.
―Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar = gerçekler fikirlerin çarpışmasıyla ortaya
çıkar‖ şeklinde bir özdeyiş vardır. Doğrudur, gerçeklere ancak karşılıklı tartışmalar sonucu
ulaşabiliriz. Ancak tartışmalarda ileri sürülecek fikirlerin ―bilgiye dayalı‖ olması şarttır. Bilgi
sahibi olunmadan ileri sürülen fikirler, çevre koşulları dikkate alınmadan ekilmiş tohumlar
gibidirler, yeşerip-gelişmeleri olanaksızdır. Dolayısıyla, bilgi sahibi olunmadan ileri sürülen
fikirlerin, toplumsal sorunlarımızın çözümüne hiçbir katkıları olamaz. Zararları ise çok olur,
çünkü zaman kaybı oluşmasına yol açarlar.
Fikirlerin bir ―bilgiye‖ bağlı olması, bilgilerin ise, doğadaki koşullara uygun olması şart
ve gereklidir.
Dinamik sistemlerde her şey karşılıklı etkileşimler sonucu oluşturulduğundan, ileri
sürülen fikirlerin, objektif olması, yani kimsenin itiraz edeceği bir unsur içermemesi gerekir.
Yani fikirlerin bilimsel bir temele dayalı olması da şart ve gereklidir. Bilimsel fikirler
objektiftirler, örn. Fizik, kimya, jeoloji vs. bilgileri her ulus tarafından aynen kabul edilir ve
uygulanılır. Ama dinsel bilgiler subjektiftirler, yani her peygamberliğin bilgileri farklıdır,
kimse diğerinin dinsel bilgilerini kabul etmeye yanaşmaz. Bu nedenle toplum hayatında
laiklik denilen bir uygulama oluşturulmuş ve din ile devlet (toplum) işleri ayrılmıştır.
Sorunların ancak ve ancak karşılıklı ilişkiler ve etkileşimlerle çözebileceğine inanan ve
bu amaçla bir araya gelen bizler, geleneksel düşünce ve davranışımızda gerekli düzeltmeleri
yapmadıkça, asla hedefe ulaşacak olumlu bir tartışma ortaya koyamayız.
►2- Şimdi ikinci konuya ve aşamaya geçelim.
#a) Herkesin kafasında bir görüşü var, ama toplum oluşturma konusunda ortak bir
görüş mevcut değil. İşte bu nedenle insanlık arılar, karıncalar gibi mükemmel işleyen
birliktelikler oluşturamıyorlar. Üstelik bu bilgisizliklerini (yeteneksizliklerini) kendilerini
insan, o toplum oluşturan canlıları ise ―hayvan‖ gibi aşağılayıcı bir terimle ifade eden kendini
beğenmişlik içine girerek katmerleştiriyorlar. Yani hem bilgisizler (ignorant) hem kendini
beğenmişler (arrogant) yani ukaladırlar..
#b) Doğada ―information & self-organisation‖ ilkeleri geçerli; yani hangi bilgiye
sahipseniz, ona göre davranıyorsunuz. Bu nedenle ―her toplum layık olduğu sisteme göre
yönetilir‖ denilmiştir. İnsanlar ise bir önceki paragrafta gösterildiği üzere hem bilgisiz hem de
ukala olduklarından, bu güzelim dünyada rahat bir toplumsal sistem oluşturmaktan çok
uzaklarda hayali senaryolarla uğraşıp-duruyorlar.
►3- Şimdi üçüncü aşamaya geçelim. Peki ne yapılmalı?
Dinamik sistemli doğada her şey ―bilgi‖ oluşturmaya bağlı olarak gerçekleştiğine ve de
bilgi eğitim sistemimizle verildiğine göre, toplum hayatımız eğitimde verilecek bilgilere
bağımlı olmaktadır. Eğitimde verilecek bilgileri küm saptayacak? İşte her şeyin temeline
dönüyoruz: Bir sistemde geçerli olacak kuralları kimler koyacak?

Bu konuda dinamik sistemler fiziği son sözü söylemiştir: Her sistemde bileşenler,
oluşturulacak üst sistemde geçerli kuralları ortaklaşa olarak
kendileri belirler. (Bunun nedeni, varlıkların karşılıklı olarak
birbirlerine sahip oldukları enerji türünü çeşitli sinyaller
olarak bildirmeleri ve bu sinyallere göre varlıkların
birbirlerini çekmeleri (veya itmeleri)dir. Bunun için fizik
yasaları şöyle der: ―Her varlık çevresindeki diğer varlıkların
potansiyellerini algılar ve F= q1*q2/r2 formülü uyarınca
birbirlerini iter veya çeker‖ Buna basitçe ―çevrendekilerce ne
kadar çekilip, ne kadar itildiğini dikkate alarak davranışlarını belirle‖ ilkesi diyebiliriz.
Bu nedenle, insanlar toplumun kendilerinin ortaklıklarına bağlı olduğunun ve
kurallarının da kendi aralarındaki etkileşimlerle oluşacağının bilincinde olmalıdırlar! Çünkü,
Allah‘ın evrensel ölçekte geçerli temel kuralı ―yaptıklarının çevrendekilerce ne kadar
beğenilip, ne kadar beğenilmediğini dikkate alarak davranışlarını belirle‖ şeklindedir, ve
insanlar buna göre davranarak, toplum-hayatını oluşturmak zorundadırlar.
►İşte bizlerin farkına varmamız gereken ilk olgu bu olmalıdır.
►Bilgi sahibi olunması gereken diğer çok önemli bir konu, zamanın ne olduğudur.
Çünkü ömür denilen hayat dilimi zamanın bir parçasıdır. Zamanın ne olduğunu bilen hayata
anlam verebilir.
►Zaman kavramıyla bağlantılı diğer bir konu, hayatın doğum-ölüm döngüsüne dayalı
olması ve atalarımızın bunu da anlayamayıp, ahret hayatı diye bir kavram oluşturmalarıdır.
―Öteki dünya‖ diye bir kavramın neden ortaya çıktığını bilmeyen insanların hayatı anlamaları
da mümkün değildir.
►Bu temel konuların hepsi üst üste gelince insanların kafası allak-bullak olmaktadır.
►Bu konularda temel doğa-bilisel bilgiler insanlara verilmediğinden insanlar bu
konularda doğru bir fikir oluşturamamaktadırlar.
Çocuklarının-torunlarının geleceğini göz göre-göre cehenneme çeviren TBÖ
hastalıklarına yol açan bir hayat görüşünü, henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklarına
aşılayarak, şartlandırılmış insanlar yetiştiren din adamlarının günahını artık sizler takdir
ediniz. Cennete gitme hayaliyle, gerek insanların toplumsal düzenini, gerek ekolojik doğal
sistemi cehenneme çeviren insanlar yetiştiren din adamlarının günahı acaba ne kadardır?
Hayatı dinamik sistemli olarak düşünüp, canlılığımızı (ruhumuzu) içimizdeki hücrelere
borçlu olduğumuzu anlayıp, ―bir ben vardır, bende benden içeri‖ veyahut ―Ene‘l Hak‖
diyerek, Allah‘ı içimizde algılayarak, tüm toplumsal sorunlardan kurtulup, doğa ve dünyayı
―cennete‖ çevirme fırsatı varken, statik sistemli bir hayat görüşünde direnerek hayatımızı
―cehennem‖e çevrmek, mantıksızlık değil de nedir? Bu suç topluma karşı işlenmiş en büyük
bir suç değil midir?

DOM (20)- Bir Toplumun Hayat Standardı şu
parametrelerce belirlenir
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/anayasann-temeli.html

Şekil 20.1:
Toplumsal hayat
standardını
etkileyen pozitif ve
negatif faktörler

1- Meslek Çeşitliliği Faktörü:
Bir toplumun kalkınmışlık düzeyi, çeşitli alanlara dağılmış iyi uzmanlara sahip olması
ile belirlenir. Bir işin yapılmasında zamanlama çok önemlidir. Bir şey yapabilmek için
uzmanlaşmış bir insanın hizmetine gerek duyulduğunda, o uzman hemen yakınınızda değilse,
hizmetin size ulaşması gecikir ve yapmanız gereken ürünü zamanında yapamazsınız veyahut
kalitesiz yaparsınız. Hayat bir yarış olduğundan, o ürünü sizden önce yapan yarışı kazanır, siz
kaybedersiniz. Bilgisayar, uçak, uydu gibi ürünler çok çeşitli uzmanlık alanlarının ortaklığını
gerektirir. Bu uzmanlık alanlarında elemanınız yoksa o ürünleri üretemezsiniz. Günümüzde
gelişmiş toplumlarda 10 000‘in üzerinde meslek çeşitliliği varken, geri kalmış toplumlardaki
meslek çeşitliliği bir-kaç-yüz veya bir-iki-bini ancak bulmaktadır.

2- Uzmanlaşma Derecesi Faktörü:
Liderli bir sistemde, amirinden gelecek bir emirle eylem yapmaya güdülenmiş bir beynin
oluşturacağı ―bilgi kapasitesi‖ ile kendi-kendini yönlendirmeye alışmış bir beynin
oluşturacağı ―bilgi kapasitesi‖ farklıdır. Bu nedenle bireye saygı duyulan toplumlarda, üretim
daha verimli olmakta, çünkü beyinler daha iyi bilgi oluşturabilmektedir. Geri kalmış
toplumlarda bir kilo şeker 75 kuruşa üretilirken, gelişmiş ülkelerde bunun üçte-bir fiyatına
üretilebilmektedir. Kısacası, gelişmiş bir ülkedeki bir işçi bir haftalık emeğiyle, geri kalmış
bir toplumdaki bir işçinin bir yıllık emeğini takas edebilmektedir!
Bilgi, kişilere kendine güven duygusu veren ana unsurdur. Geri kalmış ülkelerdeki anababa ve öğretmenlerin kendilerine güven duyguları zayıftır. Kendisine güven duygusu
olmayan insanların, yetiştirecekleri yavrulara gösterecekleri hedefler de düşük olmakta,
―bizden adam olmaz‖ görüşünün egemen olduğu insanlar yetiştirilmektedir. Her varlık
kendisine gösterilen hedefe uygun davrandığından, ―bizden adam olmaz‖ duygusu ile
yetiştirilen insanlar başarısız olurlar.

3. -Çalışan – Çalışmayan Oranı:
Toplum bir ortaklık olduğundan, çalışan sayısının artması, çalışmayan sayısının
azalması hayat düzeyini etkileyen diğer bir faktördür. Çalışmayan insan grubuna sadece
işsizler, dilenciler değil, toplumda herhangi bir hizmet üretmeden yaşayan tüm insanlar
dâhildir. Atalarından kalan mirasın geliriyle (veya faizcilikle) geçinenler de bu gruba
dahildirler! Birbirine eşit iki ada düşünün: adanın birinin sahipleri var ve bunlar adaya işçi
çağırarak mülklerini kiralayıp, aldıkları gelirle yaşıyorlar; diğer adada ise herkes kendisi
çalışarak geçimini sağlıyor. Hangi adada yaşam düzeyi daha iyi olur?

4. Koordinasyon ve Bağımlılık Oranı
Zamanlama bir hizmetin sunulmasında en önemli faktördür. Bir ürünün ortaya
koyulmasında, birçok hizmet sektörü uyumlu şekilde çalışır. Karşılıklı bağımlılık duygusunun
eksik olduğu toplumlarda zamanında yapılması gereken bir ürün zamanında hizmete
sunulmadığı için alıcı bulamaz, veya değerinin altında satılır.
Şeker komasına giren biri için hizmet ilk yarım saat içinde sunulabiliyorsa anlamlı olur;
daha sonra sunulan bir hizmetin yararı olmaz çünkü hasta ölmüştür.

5. Geri kalmışlık çemberini kıracak mucizevi faktör 1:
Sorunlarının Çözümünü Tepedekilerden Bekleyen İnsan Sayısını Sıfırlamak!
Gelişmiş olan toplumlar gelişmişliklerini
(a) meslek çeşitliliği,
(b) uzmanlaşma düzeyi,
(c) koordinasyon oranı faktörlerini
artırarak başarmışlardır.
Hayat bir yarış olduğundan, bu hayat yarışında, yukarıdaki a, b, c, faktörlerini iyi
kullanan toplumlar hep bu avantajlarını kullanarak daha ileriye gidecekler ve geri kalmış
toplumlar asla onları yakalayamayacaklardır, çünkü ―bilgi‖ faktörü patent hakkı olarak sürekli
bir sömürü aracı olacaktır.
Bu kısır döngü çemberi içinde, az gelişmiş bir ülkenin, gelişmiş toplumların düzeyine
çıkabilmesi için, yeni bir faktörü devreye sokarak, refah düzeyini yükseltmesi ve bu sayede
―bilgi üretip‖ patent hakları kazanır duruma gelmesi gerekmektedir. Yeni bir faktör ise,
gelişmiş toplumların bile henüz devreye sokamadıkları - sorunların çözümünü tepedekilerden
bekleyen insan sayısı- faktörünü devreye sokmaktan geçmektedir. Bu devreye sokulduğu
anda, diğer a, b, c, faktörleri otomatik olarak yükselmeye başlar, çünkü, sorunlarının
çözümünü başkasından beklemeyen insanlar, bilgi oluşturmanın gerekli tek faktör olduğunu
anlayıp, sınıf-geçme, kopya çekme, diploma peşinde koşma, yağcılık, vs. gibi hedeflere
kendisini yöneltmeyip, sadece ve sadece ana hedefe kilitlenecektir: Bilgi edinerek bir şey
üretmek ve ürününü diğerleriyle takas ederek yaşamak!!!
İşte ideal toplumsal hayat sistemi bu şekilde oluşacak ve dünya ölçeğinde geçerli bir
sistem olarak, tüm toplumların yararına bir hayat modeli oluşacaktır.

6. Mucizevî etki yapacak faktör 2:
Demokrasinin Doğa Bilimsel Tanımı: Hayat biyo-fiziko-kimyasal bir olay olduğundan,
toplumsal hayat da doğa bilimsel kurallara uygun olarak oluşturulup işletilmek zorundadır.
Doğada karşılıklı etkileşim olmadan hiçbir şey oluşturulamaz, çünkü kuvvet denilen
yönlendirici alan ancak ve ancak varlıkların karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan düzen
ölçütlerine (informator) göre ortaya çıkarlar. Bu temel doğa yasası toplumsal sisteme
uygulanıldığında
demokrasinin mutlaka gerekli olduğu anlaşılır, çünkü: Toplum insanlar arası hizmet alışverişlerine dayalı bir ortaklık olduğundan, her insan doğal yeteneklerine uygun bir iş ve
meslek dalında yetiştirildikten sonra, meslek grupları içinde örgütlenirler ve meslek grupları
birbirleriyle etkileşerek toplumsal sistemde geçerli olacak kurallar saptanır ve insanlar da bu
kurallara uyarak karşılıklı hizmet alışverişleri içinde yaşarlar
Demokrasinin nasıl uygulanacağı konusunda ise, yine doğa bilimleri yol gösterici
olmaktadır. Doğada bir şeyi değerlendirmek için iki farklı bakış açısı yeterli olmaktadır. Bir

insan tek gözle doğadaki varlıkların gerçek şekillerini 3 boyutlu olarak tasarlayamaz. Ama
iki-gözle bu mümkündür. Ama daha fazla sayıda göze de gerek yoktur, çünkü doğayı
oluşturan temel öğelere hep en ekonomik olan sistemleri teşvik ederler. 3 adet göz ekonomik
değil, israftır.
Doğada her şey olasılık hesaplarına göre gerçekleştiğinden ve bu nedenle hiçbir şey
önceden belli olmadığından, olayların ve geleceğimizin tahmininde farklı bakış açıları
oluşturulması gereklidir. Diğer taraftan doğada en ekonomik şekilde yapısallaşma şart
olduğundan, gereğinden fazla yapısal unsur oluşturulmaması gereklidir. Bu nedenle iki-farklı
bakış açısı üç-boyutlu (veya çok boyutlu) tasarımlar yapabilmek için yeterli olmaktadır. Onun
için doğadaki canlılarda 2şer tane (sağ-sol) duyu organı bulunur. Bu nedenle bazı meslek
odalarının sağ-sol şeklinde iki farklı bakış açısını temsil eden şekilde örgütlenmeleri
gerekmektedir. (Doğada her şey karşılıklı zıtlıklar üzerine kuruludur: Madde-antimadde,
elektron-pozitron, anyon-katyon, erkek-dişi, vs.. Bu nedenle çok hücreli canlılar yeni bir birey
oluşturmak istediklerinde erkek-dişi gibi karşılıklı iki bireyin genetik bilgilerini alır ve bunları
harmanlayarak, yeni bireyi oluşturacak bilgi bileşimini oluştururlar. Toplumsal sistem
oluşumu için de karşıt fikirli iki grubun fikirlerinin harmanlanması bu nedenle doğal sistemin
bir gereğidir.)
Toplumun en üst yönetsel biriminde, toplumdaki sağ-sol örgütlenmelere yönelik karar
merkezi çapraz şekilde işlemelidir. Bu aynen bizlerin bedeninin sol tarafının sağ-beyin, sağtarafının da sol beyin tarafından yönlendirmesi şeklinde olmak zorundadır. Dolayısıyla, en üst
meclis oluşturulması seçimlerinde, sağcı meslek odası mensupları sol-kanat meclis üyelerini,
solcu meslek odası mensupları sağ-kanat meclis üyelerini seçerler. Bu şekilde toplum
hayatının tüm mensupları karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı olduklarını bilerek davranmak
zorunda kalırlar. Aynen bedenimizi oluşturan hücrelerin uyguladıkları yöntemi uygulayarak!
Görüldüğü üzere, doğa ve dünyamız, varlıkların kendi aralarında karşılıklı etkileşimlerle
oluşturdukları bilgilere (kuvvet alanlarına) göre oluşturulup, şekillenmektedir. Önceden
belirlenmiş bir davranış belirleyicilik, vs. söz konusu değildir. Hâlbuki atalarımızın tasavvur
ettikleri oluşturucu güç sistemi değişken bir kuvvet alanı değil, tersine sabit, değişmez, ebedi
bir güçtür. 3-4 bin yıl önceki atalarımızın kil tabletlere yazılı olarak bıraktıkları bilgilerden,
onların bu gücü nasıl tasarladıklarını anlayabiliyoruz. Onlara göre, doğada görülen her güç
türünü oluşturan bir tanrı vardır: Rüzgar tanrısı, Deniz tanrısı, Güneş tanrısı, vs.. Bu güçlerin
sahipleri insan görünüşündedir ve insanlarla evlenmelerinden asil soylu ve çok uzun ömürlü
yarı-tanrısal krallar doğarlar. Zaman içinde insanların bilgi düzeyleri geliştikçe, doğadaki bu
güçlerin tasarım şekli de değişir. Doğadaki tüm farklı kuvvet çeşitlerinin tek bir güç sistemi
tarafından oluşturulup-uygulandığı görüşü oluşturulur. İnsansı surette olan bu güç sahibinin
sadece belli insanlara görünüp, onlar vasıtasıyla ait oldukları toplumlara ilahi mesajlar
gönderdiği görüşü yaygınlaşır. İnsanlar onun elçileri vasıtasıyla gönderdikleri mesajlara
uyarak yaşarlarsa, öteki dünyada mutlu bir ebedi yaşam süreceklerdir.
Hâlbuki:
Doğa ve dünya (çevre koşulları) sürekli değişmektedir
Bedendeki hücrelerin bu değişen koşullarla rezonansa girmesi gerekiyor
Sabit-değişmez düzen ölçütüne göre şartlanmış beyin hücreleri, düzen-ölçütünde
değişiklik yapamadıkları için rezonansa girecek amino-asit değişimlerini yapamıyorlar.
Bu durumda beden çevreye uyumsuz olarak kalıyor ve kendisini huzursuz-rahatsız
hissediyor.
Doğada değişim-dönüşüm sürdükçe, beyinlerdeki hücreler bu değişim-dönüşümleri
algılayıcı yeni sinaps-devreleri oluştururlar. Yeni sinaps devreleri oluşturmak yeni düşünce
sistemleri oluşturmak anlamına gelir. Hâlbuki eskiden oluşturulmuş geleneksel hayat
görüşleri değişim-dönüşümsüz bir sistem varsayımına göre olduğundan (örn. Kutsal kitap

bilgilerinin tek doğru oldukları ve değiştirilemez olduğu inancı), bu dogmatik bilgilerin
değişen yeni-doğa ve dünya koşullarına uygun olmamaları durumu ortaya çıktıkça, eski
kitaplarda tahrifatlar yapılmış olması gerektiği gibi çözüm yolları oluşturulmuştur. Hâlbuki en
eski kitaplar kil tabletler üzerine yazılmış çivi-yazısı belgelerden oluşmaktadır ve bu
tabletlerde değişiklik-tahrifat yapılması söz konusu değildir. Değiştirilen şey, beyinlerdeki
sinaps yapıları (yeni amino-asit-dizilimleri) ve bu yeni amino-asit dizilimlerine dayalı olarak
gelişen yeni sinyal sistemleri, yeni düşüncelerdir.
Düşünceleri sabit, değişmeyen düzen ölçütlerine göre ayarlanan insanların değişen
dünya koşullarına uymaları olanaksızlaşır.
Geçmiş bölümlerde gösterildiği üzere, doğadaki düzen varlıkların kendi aralarındaki
karşılıklı etkileşim sonuçlarına göre oluşmaktadır. İnsanlık ise toplumsal düzenini, tepeye
yerleştirdiği (seçtiği veya seçildiğine inandığı) kişilerin insiyatiflerine bırakmaktadır.
Doğadaki temel sistem gereği tek bir varlığın yönlendirmesine göre düzen ve denge oluşumu
olanaksız olduğundan, toplumsal denge bir türlü oluşturulamamaktadır. Bu dengesizliklerden
rahatsız olan insanlar da, sık sık ihtilaller, isyanlar, demokratik seçimler, vs. ile tepeye
gelecekleri sürekli değiştirmeye çalışarak, dengeli bir toplumsal hayat sistemi oluşturmaya
çalışmakta, ama bir türlü başarılı olamamaktadır.
Tek bir çözüm vardır, o da doğadaki sisteme uygun davranmaktır. Bunun yöntemi ise,
insanların çevreleriyle ilişkilerini kendi gözlem ve deneyimlerine uygun olarak bizzat
ayarlamalarıdır. Dolayısıyla toplumda düzen ve denge oluşturmak için, tepeye yerleştirilecek
insanları değil, kendi bedeni içindeki yapısallaşmaları değiştirmesi gerekmektedir. Bu da
tamamen yeni bir hayat görüşü oluşturmak ve ona uygun davranmak demektir.
 Bizler sorunlarımızı ancak kendimiz çözebiliriz. Kimse uzaydan veya başka devletten
gelerek sorunlarımızı çözemez.
 Sorunları çözebilmek için akıl ve mantığımızın sağlam olması gerekir.
 İnsanların akıl ve mantığı, ana hatlarıyla çocukluk evresinde şekillenir. (Ağaç yaşken
eğilir prensibi = simetri kırılması ve solidifikasyon)
 Bu nedenle sorunlarını çözmekte başarılı olamayan toplumların (ki sorunu olmayan
hiçbir toplum da yok zaten), eğitim sistemlerinde ve gelenek- göreneklerinde köklü
yanlışlıklar var olmak zorundadır çünkü akıl ve mantık sorunlarımızı çözmemiz için vardır;
çözemiyorsak, hatalı bir sabitleştirme yapılmış demektir.
Eğitimde veyahut akıl-mantık sistemi yapısallaşmasında yapılan temel yanlışlık nedir?
Hangi yanlış sabitleştirme (solidifikasyon) yapılmaktadır?
En büyük yanlışlık, doğadaki oluşum ve gelişim sisteminin nasıl olduğu, yani bir şeyi
yapma-oluşturma erkinin, dolayısıyla oluşacak yapının sahipliğinin kime ait olduğu
konusunda yapılmaktadır. Şöyle ki:
Geleneksel hayat görüşlerinin hepsinde, doğa ve dünyamızda bir şeyi yapma-oluşturma
erkinin veyahut sahipliğinin beden dışında bir varlığa ait olduğu yönünde bir eğilim vardır.
Bu nedenledir ki, bedenlerimizin sahibi olarak hücrelerimizi değil, bedenimiz dışında hayali
bir şey tasarlarız ve ne olduğunu tarif etmekten de aciziz. Kafamız bu konuda tamamen
karışık bir duygu içindedir.
Şekil : Doğa ve dünya sürekli bir değişim dönüşüm
içindedir ve her şey tavuk-yumurta döngüsü içinde,
doğum ve ölümlü bir sistemde gerçekleşir. Böyle
bir sistemde düzen ölçütü denilen toplum-hayatı
kuralları ilgililerin (meslek sahiplerinin) karşılıklı
etkileşimleriyle oluşturulur. Bireyler değişimdönüşümlü bir doğal sistem içinde yaşadıklarını
bildiklerinden, sürekli olarak doğadaki değişim-

dönüşümleri takip ederler ve düzen ölçütlerini sürekli olarak düzeltirler.
Bu temel hata nedeniyle, toplum dediğimiz yapının sahipliği konusunda da kafamız
karma karışık duygular içindedir. Hem toplumun sahibi olarak insanların olması gerektiğini
düşünürüz, hem toplumsal sisteme her yönüyle sahip çıkıp, ona zarar verecek her türlü
eyleme karşı çıkmayız. ―Devletin malı deniz, yemeyen domuz‖ gibi bir deyişin oluşmasına
olanak tanırız.
Bu hatalı hayat görüşünün nedeni, atalarımızın doğa ve dünyadaki oluşum ve gelişimleri
hatalı yorumlamış olmalarından ve bu hatalı yorumlarını geleneklere dönüştürerek, nesilden
nesile aktarmalarından kaynaklanmaktadır.
Çözüm basittir: Bedenlerimizin sahipliğini hücrelerimize, toplumun sahipliğini de
insanlarına havale ettiğinizde, tüm sorunlar çözülecektir, çünkü kimse sahibi olduğu bir şeyin
kötü duruma düşmesini istemez.
Görüldüğü üzere, eğitim sistemimizde gerçekleştireceğimiz kökten bir değişiklikle, tüm
sorunları ortadan kaldıran bir yapısallaşmaya geçilecektir.
Toplumsal hayatta düzen ve dengenin sağlanması için liderleri değil beynimizdeki
amino-asit dizilimlerini değiştirmemiz gerekir. Bu değiştirme
işlemini ise ancak ve ancak hücrelerimiz yapabilirler.
Tüm canlılar değişim-dönüşüm sistemi içindeki bir
doğa ve dünyada oluşup geliştiklerinden, davranışlarını
bunlara uygun olacak şekilde ayarlarlar. Ayarlama işlemleri
hücreler tarafından aminoasit dizilimlerinin yeniden
düzenlenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Şekil : Günümüz toplumlarında toplum piramidi tepesi
üzerinde (yani bir lidere dayanılarak) dengede tutulmaya
çalışılmaktadır. Piramitlerin tepesi üzerinde durması
olanaksız olduğu için, 3-F denilen (Futbol, Fete (bayram),
Fiesta (eğlence)) gibi hedef – dikkat dağıtıcı faktörler devreye sokularak kritik durumlarda
denge sağlanılmasına ve toplumun bir arada tutulmasına çalışılır. Durum dayanılmaz
olunca liderler değiştirilerek devam edilir. Ama gerçek ve kalıcı çözüm, toplum piramidini
tabanı üzerine oturtmaktan geçer.
Biz insanlar sorunlarımızı çözemiyorsak, bedenimizdeki amino-asit dizilimlerinde hatalı
bir dizilim gerçekleşmiş demektir. Bu hatalı dizilim de, bizlerin hücrelerimizi yanlış
yönlendirmiş, onlara doğa ve dünyayı yanlış tanıtmış olmamızdan kaynaklanırlar. Çünkü
hücreler duyu organlarından gelen verilere göre bedenlerin işleyiş şekillerini düzenleyecek ve
doğadaki tüm değişim-dönüşümlere uyabilecek yapısallaşmalar oluşturacak temel yeteneğe
sahiptirler.
Doğadaki düzen ve denge ancak ve ancak tüm varlıkların karşılıklı etkileşimleri ile
oluşturula bilinmektedir. Toplumsal hayattaki düzen ve denge de tüm insanların çevreleri ve
kendi aralarındaki karşılıklı etkileşimleri ile mümkün olacaktır. Etkileşimler ise karşılıklı
anlaşma ve uzlaşmalar (mutabakatlar) şeklinde olmaktadır.
Bir yapının sağlamlığı bileşenleri arasındaki bağların sağlamlığına bağlıdır. Toplumların
sağlamlığı da, insanları arasındaki karşılıklı mutabakatların sağlamlığına bağlıdır. İnsanlar
arasındaki en güvenilir bağlanma şeklini ise, karşılıklı hizmet alış-verişleri oluştururlar, çünkü
hayat denilen sistem karşılıklı ortaklıklar üzerine oturtulmuştur.
Yönetici ve yönlendirici durumumuz bizlere ailede ebeveyn, okulda öğretmen ve
bürokratik çarkta çeşitli yöneticiler olarak sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluk hedef

belirleyicilikten daha öteye gitmemelidir, çünkü ―Theory of integrative levels‖ gereği, üst
sistemler sadece hedef gösterirler, yapma erki alt-sistemlere aittir.
Fert olarak temel sorumluluğumuz ise, toplum hayatının bir ortaklık olduğu ve bu
ortaklık sisteminin tüm sahipliğini üstlenmemizi gerektirmektedir.
Ekolojik sorunlar ve çevre kirliliği doğadaki dengenin biz insanlar tarafından
bozulmasının bir sonucudur. Bizlerin bu dengeyi ve harmoniyi korumamız, bozmayacak
tedbirleri almamız asli görevlerimiz arasında gelmektedir. Çünkü hücrelerimiz yaşamları için
gerekli birçok amino-asitini kendileri üretemiyorlar ve onları doğadaki başka varlıklardan
almak zorundalar. Bu durumda o varlıkların durumlarının korunması ve sağlıklı olmaları
bizlerin bedenlerinin de sağlıklı şekilde oluşturulabilmelerinin ön koşulu olmaktadır. Aynı
şekilde toplumsal sorunlar da biz insanların hatalı davranışlarının bir sonucudur.
Dengeyi korumak hem toplumsal hayatta, hem ekolojik sistemde çok önemlidir. Denge
ise, ancak ve ancak varlıkların karşılıklı etkileşimleriyle oluşturula bilinmektedir. Bunun
bilincine vardığımızda hem fert olarak hem de yönetici, yönlendirici olarak alttan yukarı
doğru yapılaşmaya geçmemizin gerekliliğini anlamış oluruz.
Hepimiz aynı dünya gemisindeyiz ve doğadaki denge ancak ve ancak tüm varlıkların
karşılıklı etkileşimleriyle mümkün oluyor. Dolayısıyla global (küresel) toplum hayatı da
ancak tüm toplumların karşılıklı olarak anlaşıp-uzlaşmalarına dayandırılmak zorundadır.
Doğa ve dünyada değişmeyen hiçbir şey yoktur ve bu nedenle dinamik sistemler ortaya
çıkmaktadır. Dinamik sistemlerde her şey ―information & self-organisation‖ = ―bilgi
oluşturula ve bu bilgilere göre örgütlenile‖ ilkesine göre oluşmaktadır. Bu nedenle de zaman
içinde bilgi düzeyi ve derecesi sürekli gelişmekte ve maksimum bilgi oluşturma dürtüsü tüm
varlıkları etkilemektedir. Bu durum insan genomuyla tam belirginleşmiştir. Diğer hayvan
genomları duyu organlarından gelen verilere bire-bir tepki verecek beyin yapısallaşmalarına
ağırlık vermişlerken, insan genomu, duyu organlarına az yer ayırıp, bu az sayıda veriden
muazzam yorumlamalar yapacak bir beyin yapısallaşmasına önem vermişler, yorumlayıcı
korteks bölgesini yaklaşık 100 kat büyütmüşlerdir.
Bu şekilde yapısallaşan insan beyinleri de gerekeni yapmışlar ve az sayıda veriden,
gerçek dünyada karşılığı bulunmayan binlerce hayali tasarım ortaya koymuşlardır. Gerçek
doğada karşılığı bulunmayan, ama dogmatik geleneksel bilgilere dönüştürüldükleri için
nesilden nesile kolayca aktarılan bu hayali tasarımlar insanların karşılıklı anlaşıp-uzlaşmasını
engelleyen ana faktördür.
Varlıkların bir araya gelmeleri ve birleşmeleri, karşılıklı bilgi alış-verişleri ile
olmaktadır. Hangi varlıklar karşılıklı rezonans = uyum içine girebilecek ortak bir mutabakat
bilgisinde (düzen-ölçütünde) birleşebiliyorlarsa ve bu düzen-ölçütü tüm diğer sistemlerle daha
iyi uyum içinde ise (yani onların da rahatlamasına olanak sağlıyorsa) o düzen-ölçütleri devam
etmekte, diğerleri dağılmaktadır.
İnsanlık yaklaşık 10-12 bin yıl önceleri karşılıklı ilişkilerinin kritik değere ulaşması
sonucu toplumsal hayata geçmiş, ancak doğadaki oluşum ve gelişim sistemini yanlış
değerlendirdiği için, toplumun sahipliğini tepedeki bir kişi veya zümreye bırakmıştır. Bu
yanlışlık günümüzde hala devam etmekte ve toplumlarda sürüyle sorun ortaya çıkmaktadır.
Tek çözüm yolu, insanlara toplumun sahiplerinin kendileri olduğu gerçeğini çocukluk
evresinde aşılamaktan geçmektedir.
Evrenimiz aynı miktarda temel bileşenlerden oluşmaktadır ve bu temel bileşenler
çevreleri hakkında bilgi edinerek davranışlarını belirlerler; yani canlıdırlar-bilgiye göre
hareket ederler. Zamanla değişen ve gelişen tek unsur ―bilgi‖ düzeyidir. Varlıklar yeni bilgi
düzeylerine göre zaman içinde sürekli olarak yeniden düzenlenirler. Hayat bu nedenle doğum
ve ölüm üzerine oturtulmuştur ve tavuk-yumurta döngüsü içinde gelişmektedir.

DOM (21)- Devletlerin yönetim-yönlendirme
şekillerinin tarihsel aşamaları
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/toplumlarn-hayat-standart.html
Günümüzde ülkemizde demokrasi denilen bir yönetim var. Kimse kimsenin kulu olarak
görülmüyor ve kimse başkasının hizmetçisi olarak çalışmıyor. Herkesin az veya çok bir mal
ve mülkü, örn. bir evi veya küçük bir bahçe veya tarlası var. Ama çok değil, 1-2 asır
öncelerine kadar durum hiç de böyle değildi. Sıradan insanların ne malları-mülkleri vardı, ne
de özgürlükleri. Tüm mal-mülkler baronların, düklerin, sultanların, ağalarındı; sıradan
insanlar ise, bu efendiler grubunun uşakları-köleleriydi. (Ülke ve topraklar padişahın
mülküydü ve padişah bu mülkünü ağalık- beylik gibi belli unvanlar verdiği kişilere bir
fermanla veriyor ve o ağalar-beyler fermanda belirtilen tüm toprakların ve de üzerindeki tüm
canlı-cansız varlıkların sahibi oluyorlardı.) Böyle bir toplumsal hayat sisteminde tüm
bürokrasi çarkı tüm malların sahibi olan kişi (padişah, kral, sultan, vs.) için çalışıyorlar, tüm
işlemleri onun çıkarları doğrultusunda yapıyorlardı. Bu nedenle devletlerin adları da bu sahipailelerin adlarını taşıyordu: Frank-Reich (Frank‘ın egemenlik bölgesi), Osmanlıİmparatorluğu, vs. gibi.
Devlet denilen bu toplumsal sistemlerde, belli bir ülkenin, yani belli bir toprak
parçasının sahiplenilmesi söz konusudur. O toprak parçasının sahibi de, o devletin sahibi olan
bir hanedanlıktır. Dolayısıyla tüm bürokrasi çarkı, yasa-yönetmelikler bu hanedanı ve onun
çıkarlarını korumaya, kollamaya yöneliktir. Halk öyle bir gelenek görenek etkisi altında
yetişir ki, ―Yaşasın Kral, Padişahım çok yaşa‖ diye dua edecek şekilde programlanmıştır.
Herkes kulluğu, efendisinin bir kölesi, hizmetkârı olduğunu kabul etmiştir. Yani geleneksel
devlet kavramı yapısallaşmasında halk hiç önem taşımamaktadır. Her şey kral veya sultan
içindir. Bu tür yönetim sistemleri, 2-3 asır öncesine kadar tüm dünyada egemendirler ve
monarşi olarak tanımlanmışlardır. (Yönetimde tek bir kişi değil de belli bir asil soylular
kesimi varsa, yönetim oligarşi veya aristokrasi olarak adlandırılmıştır. Tepedeki yönetici
kesim gücünü ilahi bir kaynaktan aldığını, ilahi güç adına yönetimi sürdürdüğünü belirtiyorsa,
yönetim biçimi teokrasi olur.)
Bu tür monarşik veya oligarşik yönetimler Fransız İhtilaline kadar tüm dünyada sürer.
Fransız İhtilaliyle birlikte insanlar arasında ―özgürlük, eşitlik, kardeşlik‖ (Liberté, Égalité,
Fraternité) olduğu görüşü oluşturulmaya başlanır ve bu görüş yavaş yavaş dünyaya yayılır. Bu
görüşün yayılmaya başlamasıyla, devlet yönetiminin tepedeki bir hanedanlığın çıkarlarını
savunacak şekilde değil de, halkın çıkarlarını dikkate alacak şekilde olması gerektiği
anlamında ―res publica = halk için‖ anlamında ‗republik=cumhuriyet‘ sistemi yaygınlaşmaya
başlar. Cumhuriyetlerde yöneticiler (parlamento, başkan, vs.) halkın yararını ön planda
tutacak şekilde yönetimi sürdürmeye çalışırlar.
Cumhuriyet sistemlerinde yöneticiler genellikle halk arasındaki aydın, saygın kişilerden
oluşturulur, ancak doğrudan halkın sandık başına giderek meclise göndereceği temsilcilerini
bizzat kendilerinin seçmesi alışılagelmiş bir yöntem değildir. Dolayısıyla, bir süre sonra,
halkın kendi yöneticilerini kendisi seçmesine dayalı sistem olan ‗demokrasi=halk idaresi‘
sistemi ortaya çıkar. Ancak başlangıçta sadece erkekler seçme hakkına sahip olarak görülür ve
kadınlara seçme-seçilme hakkı yaklaşık bir asırdan beri yaygınlaşmaya başlar.
Bu tarihsel gelişim aşamalarından şu sonuca varılır: Devlet denilen toplumsal yaşam
sistemleri, belli bir toprak parçasının belli kişilerce sahiplenilmesi olarak başlamış ve hala da
aynı mantıkla devam edilmektedir. Tarihsel süreç içinde değişen tek şey, söz konusu toprak
parçasının sahipliği ve yönetimini kimlerin yürüteceği olmuştur. Bu nedenle günümüz
demokrasilerinde yönetime gelen her siyasi gurup, hazine ve kamu mallarının yönetimini ele
geçirme sevdasıyla yönetime talip olurlar. Kısacası, insanlık tarihi boyunca devlet yönetimi
şeklinde değişen tek şey, devlet (vatan) sahipliğinin önceleri tek bir kişiye, sonraları bir gruba,

demokrasilerde ise halkın seçtiği belli bir gruba teslim edilmiş olmasıdır. Devlet denilen
toplumsal sistemin sahipliği tepedeki birilerine teslim edilince, halk denilen taban kesimi
toplumsal sistemin kendisine ait bir sistem olduğunu fark edemez duruma düşmektedir. Her
türlü toplum dışı davranış bu bilinçsizlikten kaynaklanır: sokaklara tükürme, çöp atma, her
türlü işte sahtekârlık yapılması, vs. bunun zorunlu sonuçlarıdır.
Her şeyin en iyisini büyüklerin (tepedekilerin) bildiği ve her şeyi onların yönlendirmesi
gerektiği gibi yanlış bir önyargı, devlet dediğimiz toplumsal sistemimizin sevk ve idaresinin
tepeye yerleştirilen bir kişi veya zümreye bırakılmasına yol açmıştır. Günümüz
demokrasilerinde eskiden kralların yürüttüğü bu görevi parti liderleri almışlardır. Tek fark şu
olmuştur: Krallıklarda oğul babanın yerini alırken, demokrasilerde, halk ―kralı‖ seçmektedir.
Başka bir fark yoktur. Toplum binlerce farklı iş-ve-meslek mensubundan oluşan halkın
karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşmuş olduğundan, tepedeki bir liderin bu kadar çok farklı işve-meslek arası karmaşık ilişkileri düzenlemesi olanaksızdır. Bu nedenle tarih boyunca, kralın
biri gitmiş, diğeri gelmiştir; hükümetlerin biri düşürülmüş, bir başkası getirilmiştir. Ama
insanlık hala bir karınca kolonisindeki gibi düzgün işleyen bir sistem oluşturamamıştır, çünkü
tepeye bağımlılık DOM sistemine hiç, ama hiç uymamaktadır.
İnsanlık bir arayış içindedir
Tepe-taban ilişkileri denilince, tepedekilerin bilgili-güçlü-akıllı, tabandakilerin bilgisiz,
güçsüz, cahil olduğu gibi bir yaklaşım ilk akla gelen şey oluyor. Çoğu insanın düşündüğü
gibi, liderler kendilerini diğer insanlardan üstün (bilgili-akıllı) görürler. Bu binlerce yıldır
süren şartlandırmanın bir ürünüdür. Sıradan insanlar (halk) kendilerini bilgisiz-cahil, liderleri
bilgili-akıllı görmeye şartlandırılmışlardır. Bu şartlandırma (kutsal) asil-soylu, adi-soylu
ayrımından beri vardır. (Sümerlerin yaratılış görüşünde, asil soylu insanlar binlerce yıl
yaşayan kutsal özlü insanlardır, sıradan insanlar ise bu kutsal soylulara hizmet etmek için
çamurdan yaratılmış adi soylu kesimi oluşturur. Bak DOM-dizini bilgileri.) Dolayısıyla,
binlerce yıldır, halk kendisini emir-kulu olarak görmeye alıştırılmıştır. SimKırKölSab
faktörünü göz önüne alırsanız, bu şartlanmışlığın ne derece etkili olduğunu daha iyi
anlarsınız.
(Toplumun yaşam standardı, en yavaş (veya kötü) hizmet veren iş-koluna bağlıdır; zira,
toplumla saat işleyişi bir-birine benzer. Bir saat en yavaş çalışan dişlisinin hızına göre çalışır,
ona bağlıdır. Toplumlarda da, tüm hizmetler birbirlerine bağlı ve birbirlerinden
etkilendiklerinden, bir meslek dalındaki verimsizlik, tüm diğer dallara da etki yapar ve hayat
standardı düşer.)
►Her bir insan bedensel yapısına ve donanımına en uygun bir iş-veya meslek edinip, o
mesleği en iyi şekilde yaparsa,
►ve diğer insanlara da aynı yöntemi uygulamalarını tavsiye edip, karşılıklı olarak
hizmet-alış-verişi içinde yaşarsa,
► meslekler arası eşgüdümü sağlamak için de, ―meslekler arası ilişkiler‖ konusunda
eğitim görmüş meslektaşlar arasında bir meclis oluştururlarsa,
liderlere ihtiyaç kalmaz.
Her varlığın içinde içgüdü dediğimiz bir hareketlilik – eylemcilik dürtüsü vardır.
Genetik -veyahut yapısal-dokusal durumlara işlenmiş- bu içsel dürtü ile tüm varlıklar
kendilerini yönlendirirler. Bir çekül, bir pusula iğnesi bu içsel dürtü ile kendilerini
yönlendirirler. Moleküllerin en yakın koşularının basınç ve sıcaklık değerlerini algılayarak, en
düşük değerdekiler yönünde hareketlenmeleri şeklinde denizlerdeki ve atmosferdeki akıntılar
oluşurlar.
İnsanların içlerinde de bu dürtü vardır. Her insan belli bir dereceye kadar belli bir baskı
altında bir yönlenmeye tabi tutulabilir. Ama belli bir dereceden (belli bir zamandan) sonra
insanlar, içlerindeki bu doğal içsel dürtüye uygun davranmaya başlarlar. Bu dürtü de, kendi

davranışlarını kendi içsel dürtülerine göre belirleme istemidir. Özgürlük bu içsel dürtünün bir
tezahürüdür. Onun için, doğal sisteme uygun olan yönetim sistemi, ―information & selforganisation = bilgi edin ve o bilgilere göre davranışlarını belirle‖ olarak özetlenen dinamik
sistem ilkeleri uyarınca oluşturulmak zorundadır.
Tepeye bağımlı olunduğu görüşü doğadaki sisteme tamamen ters olduğu için insanların
toplumsal birlik ve bütünlük oluşturma çabaları hep başarısız olmuş, insanlık gittikçe aratan
sorunlar yumağı içine itilmiştir. 10-12 bin yıl önce sapılan yol doğal bir çıkmaz sokak
olduğundan, tepeye-bağımlılık sisteminin oluşturduğu bu çıkmazdan kurtulmak için insanlık
bir sürü farklı yollara sapmış, bir çok parçaya bölünmüştür. Yaratılışçılık, evrimcilik,
kapitalizm, komünizm, liberalizm, sosyalizm, şeriatçılık, vs. gibi bir sürü farklı görüş
taraftarları birbirleriyle kavga ederek veya savaşarak toplumda egemen olacak bir düzen
ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Ama tüm bu farklı görüş yandaşlarının kafalarındaki temel
hayat görüşü tepeye bağımlı bir güç sistemi öngördüğünden, hepsi bir çıkmaz sokak oluşturur
ve hiçbiri tüm toplumsal sorunları çözecek bir formül oluşturamaz. Liderli sistem tepeye
yerleştirilecek kişi (veya parti) konusunda toplum içinde bölünmeye yol açar. Taraflar arası
acımasız mücadeleler başlar. Bu kavga ve savaşlar toplumsal hayatı felç eder. Ergenekon,
balyoz, vs. davaları, Libya, Mısır, vs. ayaklanmaları, vs hep bu nedenle olmaktadır.
Bir arada yaşamanın kurallarını, yani toplumsal sistemi ayakta tutmanın yolu ve
yordamını binlerce yıldır aramaktayız. Devlet yapısallaşmasında değiştirilmesi gereken en
önemli şey, halka verilecek temel doğal sistem işleyişi bilgisidir. Şimdiye dek, ya evrimci, ya
yaratılışçı bir hayat görüşü verilmektedir ki ikisi de doğadaki sistemi yansıtmamaktadır.
Çünkü doğa ve dünya dinamik bir sistemdir ve dinamik sistemlerde her şey sürekli bir
değişim-dönüşüm içindedir. Neyin, neye, ne zaman, hangi faktörlere bağlı olarak değişeceği
gibi bilgiler hep varlıkların bileşenlerinde depolanıp-işlenmekte, tüm bilgiler varlıkların
bileşenlerinde kayıt altına alınmaktadır. Bunun en güzel delilini hücreler sunmaktadır.
Bedenlerimizin tasarımcıları ve bakımcıları olan hücreler, gelecek nesillere sadece ve sadece
"bilgi" miras bırakmaktadırlar, çünkü önemli ve ebedi olan tek şey bilgidir; çünkü bilgi ile
doğadaki enerji türleri birbirlerine dönüştürülebilinmektedir. Fiziğin yeni gelişmekte olan
dinamik sistemler dalının ıspatladığı üzere, bilgi zaman içinde gittikçe gelişmekte ve
artmaktadır (maximum information principle). Bilgi varlıkların yapısal-dokusal durumlarına
işlenerek gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bu nedenle varlıkların yapısal-dokusal durumları
zaman içinde değişimlere uğratılmaktadır. Geçmişle günümüz arasındaki tek fark bilgi
düzeyindeki değişimlerdir. Örneğin dinozorlar dönemindeki varlıklar o dönemdeki bilgi
düzeyine göre birleştirilmişlerdir, günümüzdeki canlılar ise, günümüzdeki bilgi düzeyine göre
düzenlenmektedirler.
Öğrenmek demek, bedendeki hücreler arası haberleşmede kullanılan kimyasal
moleküllerde değişiklikler yapmaktır. Bir şey öğrendiğimizde, hücrelerimizin yapısında bir
değişiklik yapılmış olunur, davranışımız değişir. Kendimizi sürekli değiştiripyenileyebiliyorsak, bir şeyler öğreniriz. Değişimlere açık olmazsak, yani katı (dogmatik)
bilgilerle eğitildiysek, hücreler değişim-dönüşüm kanallarını kapatmış olacaklarından dolayı,
yeni bir şey öğrenemeyiz.
Geçmişimizde insanlara hatalı bir hedef gösterilmiştir: vatanın, yani toprak parçası ve
malların savunulması. Çoğu savaşlar bunun için yapılmıştır ve insanlar hayatlarını bu uğurda
feda etmişlerdir.
Yaşamın amacı insanlığın ve diğer varlıkların daha rahat bir yaşam düzeyine
ulaşmasıdır. Eğitim sistemimizde insanlara hedef olarak ―birbirleriyle karşılıklı-hizmet alışverişlerine dayalı bir birleşme ve ortaklık oluşturmayı, yani toplumsal bir bütünleşmeyi
gösterecek bir değişiklik yaparsak, çocuklarımıza en güzel mirası bırakmış olacağız.
Demokrasi halkın kendi kendini yönetme şeklidir. Halk kendi kendini nasıl yöneteceğini
bilirse bu işi yapabilir. İşte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan en büyük kötülük o

noktada başlar: Halk kendi kendini nasıl yönetmesi gerektiği bilgilerine sahip kılınmadan,
demokrasiye geçilmiştir. Köy Enstitüleri halka bu temel bilgiyi kazandırmak için
oluşturulmuşlardı. Ama tepedeki ağalar - liderler zümresi tarafından kapatılmışlardır. Bu
nedenle demokrasi işletilememiştir. Yani padişahlık-krallık gibi liderliğe dayalı tepeden
tabana yönetim şekli, ―kralın halk tarafından seçilmesi‖ şeklinde bir demokrasi anlayışına
dönüştürülerek, halkın kendi-kendilerini yönetme hak ve bilgisine sahip olacak duruma
getirilmesi engellenmiştir.
Bu noktadan giderek şunu belirtmek çok önemlidir: Krallık, sultanlık, vs. gibi,
tepedekilerin efendi, tabandakilerin pasif-halk (kul) olduğu otoriter sistemlerden, demokrasiye
geçiş için önce halkın, doğal sistem bilgileriyle eğitilmesi şarttır. Bu doğal sistem bilgileri,
doğa ve dünyamızın sürekli değişim-dönüşüm içindeki dinamik bir sistem olduğu, dinamik
sistemlerin ―information & self-organisation‖ yani ―bilgi edin ve o bilgilere göre örgütlen‖
prensibi içinde gerçekleştiği şeklindeki çağdaş bilgileri mutlaka içermelidir.
Bu konunun bilinmesi özellikle günümüzde çok önemlidir. Çünkü günümüzde
―demokratikleştirme‖ sloganı altında, çeşitli ülkelerde ayaklanmalar olmakta, toplumlar iç
çatışmalara sürüklenmektedir. Otoriter şekilde, pasif-davranmaya alıştırılmış bu tür
toplumların, demokratikleşmeleri (yani kendi kendilerini yönetecek bir hayat sistemine
ulaşmaları) asla mümkün değildir. Çünkü günümüzdeki mevcut demokrasi anlayışı, halkın
kendi-kendini yönetecek duruma gelmesi-getirilmesi şeklinde değil, toplumu daha iyi
yöneteceğini iddia eden uyanıkların, iktidarı ele-geçirme yarışlarından başka bir şey değildir.
Halbuki bir şeyi yapan, hep tabandakilerdir, yani halktır. Halkın bir şey yapmasıyapabilmesi içinse, bilgi sahibi kılınması gerekir. Bilgi hem meslek edinmeye, hem de
toplumsal yönetim şekline yönelik olmalıdır.
Bu ise şimdiye dek yapılmamış, halk hep pasif kılınmış, toplumun (devletin) sahipliği
hep tepedekilerin tekelinde olmuş, halk tepedekilerden bir şeyler yapılmasını beklemiştir.
Halk toplumun sahibinin kendisi olması gerektiği gerçeğinden habersizdir, böyle olunca
da, toplumun sahipliğini tepedekilere bırakmaya alıştırılmıştır. Bu şekilde liderli yönetim
sistemleri insanlık tarihi boyunca sürmektedir. Değişen şey sadece liderliğin karakteridir. Kah
padişah, kral gibi mutlak otoriterlikler, kah parti liderleri gibi seçimle yönetime getirilen
otoriterler (yani tepeye bağımlı sistemler) toplumların kaderini belirleyici olmuşlardır.
Toplumun sahipliği tepedeki bir lidere ve ona bağlı bürokrasi çarkına bırakılınca, halk
kendisini düzene yabancı hisseder. Bu tür halkın dış güçlerce ayartılıp, mevcut düzene
başkaldırmaya yönlendirilmesi son derece kolaydır. Günümüzde Arap ülkelerinde geçekleşen
ayaklanmalar hep bu temele dayanır.
Halk toplumun sahipliğini üstlenecek şekilde eğitilmiş olsaydı (ki doğadaki sistemde bu
tamamen böyledir), o zaman asla kışkırtmalarla sisteme karşı ayaklandırılamazdı, çünkü
kendi sahibi olduğu bir şeyin kötü duruma düşmesini kim ister ki!
Doğadaki her varlık (molekül, hücre, vs) kendisine en yakın komşularının enerji
durumlarını dikkate alıp, en düşük değerdekine doğru hareket edecek şekilde davranır. Bu
şekilde dünya ölçeğinde aynı anda hareketlilikler başlar, rüzgarlar, akıntılar oluşur ve her şey
birbirine bağımlı olarak gelişir. Toplumsal hayat da, iş ve meslek mensuplarının karşılıklı
olarak birbirlerini denetlemeleri sayesinde oluşacağından, tepeye bağımlı (liderli) sistemler,
sorunları çözmek bir yana, hep sorun oluştururlar.
Binlerce iş-ve meslek kolu arasında bir denge ve düzen oluşturulması tepedeki bir liderin
yönlendirmesi altında olanaksızdır. Zaten tüm sorunlarda bu noktada başlar. Liderin hoşuna
gitmeyen her tür oluşum veya etkinlik, suç kapsamına alınır. Yasa ve yönetmelikler,
tabandaki halkın çıkarlarını koruyacak şekilde değil, tepedeki liderlik sisteminin işleyişini
kolaylaştıracak şekilde oluşturulurlar. Bu sistemin bir gereğidir.

Konumuz toplum olduğuna ve toplum da iş-ve-meslek mensupları arası ortaklık
olduğuna göre, toplumsal sistem, tüm iş ve meslek mensuplarının bilgilerine muhtaçtır.
Dolayısıyla, hiçbir lider, kral, sultan, vs. bu karşılıklı ilişkinin yerini alamaz, dolduramaz.
İşte insanlık bu temel doğal sistem bilgisi ve ilişkisinden şimdiye kadar habersiz olarak
eğitilip-yetiştirildiği için, hep tepeye bağımlı sistemler peşinde koşmuş; liderlerin birini
devirmiş, diğerini getirmiş, vs. Ama sistemi tersine çevirmeyi hiç aklına getirmemiştir.
İnsanlığın neden bu yolu değil de, diğer yolu seçtiği konusunda ayrıntılı bilgileri bu dizin
içinde gösterilmiştir.
Tüm varlıklar daha rahat bir duruma gelmek için hücre > beden > koloni gibi üstsistemler içinde bir araya gelmeye, ortaklıklar oluşturmaya çalışırlar. Bedenlerimiz de bu tür
çabalar sonucu bir araya gelen hücrelerden oluşurlar. Ortaklıklarda parazitlere, asalaklara yer
yoktur. Bu nedenle, kendisine iş düşmeyen her hücre, intihar ederek yok olmak zorunda kalır,
çünkü doğada iş görmeyen hiçbir varlığa yaşam hakkı yoktur. Toplum hayatı da, iş-ve-meslek
kolları arası bir ortaklık sistemidir ve her insan ancak ve ancak bir iş veya mesleğe sahipse bu
sistemde yer alır. Sistemde yeri olan her insanın da ortaklıkta işlerin yolunda gitmesi için
sorumluluğu ve görevi vardır. Onun için hepsi görüş bildirme hakkına sahiptir. Daha rahat bir
durum oluşumu, iş ve meslek sahiplerinin sürekli yeni arayışlar içinde olmaları ve hep daha
ekonomik işlemler oluşturmaları sayesinde gerçekleşir. Örneğin ilk motorlu arabalar 100 km
yol için yaklaşık 20 lt benzin yakarlarken, günümüz arabaları 3-4 litre benzinle aynı işi
yapabilmektedir. Daha verimli yeni yapısallaşmaları yapanlar ise liderler değil, tabandaki
kesimi oluşturan halktır. Bu nedenle tabandaki bireylerin gelişimlerine ve eğitimlerine değer
vermeyen, hep tepedekilerden bir şey bekleyen devletler, geri kalmaya mahkûmdurlar.
Ne ekersek onu biçiyoruz. Asırlardır kendimizi küçük, bilgisiz, değersiz görüp,
kahraman-lider gibi başkalarına benzemeye, onlar tarafından yönetilmeye şartlandırıldık. Her
insan kendisine özgü bir yapıya sahiptir ve bu yapısal-dokusal durumuna uygun bir iş ve
meslek dalında diğer insanlardan daha başarılı olur. Çünkü diğer insanlar da başka bir yapısaldokusal donanıma sahipler ve onlar da o yönde daha yeteneklidirler. Kahraman dediğiniz kişi
de nihayet, hücresel donanımı bir yönüyle diğerlerinden daha iyi bir kişidir. Ama toplum
hayatı on-binlerce farklı iş-ve-meslek dalı arası bir ortaklıktır. Bu nedenle, toplumsal
sistemde hiçbir insan diğerinden ne daha aşağıdır, ne daha yukarıdır, çünkü her insanın
toplumsal sistemde, kendi yapısal-dokusal durumuna özgü bir görevi vardır. Çocuklarımıza
göstereceğimiz hedef şu olmalıdır: ―Bak evladım, doğa ve dünyamız sürekli değişiyor ve her
varlık doğada önceden var olan şeyleri değişik şekillerde kullanarak, eskisine göre daha
ekonomik yeni yapısallaşmalar oluşturma çabası içinde. Şimdi sen de çevreni gözlemeye
başla, neleri neyle nasıl birleştirirsen, daha iyi bir yapısallaşma gerçekleşir ve bazı şeyler daha
ekonomik oluşur. Yeni bir şeyler oluşturma-yaratma yeteneğin yoksa çevrendeki diğer iş ve
meslek kollarında çalışanlara bak ve onlardan hangisi sana kolay geliyorsa, o işi öğrenip, en
iyi şekilde yapmaya çalış, hatta sana öğretilenleri geliştirip, daha iyi bir düzeye çıkar. Bunları
yapabilmen için neleri öğrenmen gerektiğini araştır ve sağlam bir bilgi kapasitesine kavuş.‖
Bu şekilde her insan kendi hücresel içyapısına uygun bir iş ve meslek sahibi olur ve o
alanda hizmet üretip, diğer hizmetleri de başkalarından alarak, iş-ve meslek kolları arası
ortaklık sistemi olan toplum hayatında yerini alır ve o toplumsal sistemi sahiplenir.
Öğrenilmesi gereken mesleki bilgilere ek olarak ―Meslekler arası karşılıklı bağımlılık
ilişkileri‖ diye bir ders eklenir. Toplumsal ortaklık ilişkilerini düzenleyecek olan meclis
adayları bu derste başarılı öğrenciler arasından seçilir.
Doğada iş veya eylem yapanlar hep varlıkların içlerindeki bileşenleridir. Örneğin bir
insan her şeyi hücreleri vasıtası ile yapar. Marangozun çekici şu yönde şu kadar kuvvetle
sallaması emrini beynindeki hücreleri oluştururlar ve verirler. Böcekleri araştıran bir bilim
adamının gördüğü bir böceği tanıması işlemini, o bilim-adamının beynindeki hücreler
gerçekleştirirler. Bitkileri araştıran bir bilim adamının gördüğü bir yaprağı tanıması işlemini,

o bilim-adamının beynindeki hücreler gerçekleştirirler. Bir adam hem marangoz, hem böcekuzmanı, hem bitki uzmanı olamaz, çünkü beyindeki bu işlerle görevlendirilecek hücre
sayısının belli sınırları vardır. Onun için uzmanlaşma denilen mesleki ayrımlar gerekir. Bu
sayede çok daha fazla bilgi oluşturma olanağı ortaya çıkar. Toplum hayatı bu nedenle iş-vemeslek-mensupları arası bir ortaklık olmak zorundadır.
Tepeye yerleştirilen lider ister en iyisi, ister en kötüsü olsun, yukarıda sıralanan
toplumsal sorunların oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle liderlik sistemine dayalı toplumsal
hayatı savunucularının mantıksal değerlendirme sisteminde bir bozukluk olması
gerekmektedir.
► Her şey enerjiyle yapılabildiğinden, dinamik sistemli doğada tüm varlıklar (özellikle
canlılar) enerjinin nerde depolandığını ve onlardan nasıl yararlanacağını takip etmek
zorundadırlar.
►Her şey bilgi ile yapılabilindiğinden, tüm varlıklar hangi tür enerjinin hangi tür
yöntemlerle en ekonomik şekilde yapılacağı bilgilerini toplayıp, bu bilgileri depolamak
zorundadırlar.
İşte bu şekilde information & self-organisation denilen dinamik sistemler ilkeleri
oluşturulmaya başlanır. DOM-4- Dinamik Sistemler Fiziği bölümünde açıklanan ―SimetriKırılması+Köleleştirme+Sabitleştirme‖ kısaca‖SimKırKölSab‖ faktörü, kuantsal sisteme ait
olan yapma veya yıkma yeteneğinin kullanılma amacına uygun olarak üst sistemlerce
kullanılmasındaki işlevleri düzenlemek amacına yöneliktir.
Şimdi bu faktörü daha iyi anlayabilmek için canlıların davranışlarındaki rolünü görelim.
Bir çocuk büyüdüğü çevrede konuşulan birkaç dili otomatik olarak hem de yöresel şive
ve aksanıyla kolayca öğrenir. Tek bir dil ile yetişen bir çocuk, daha sonra başka bir yabancı
dil öğrenebilir, ama asla orijinal aksanıyla öğrenemez. İşte bu olay SimKırKölSab üçlüsünün
bir sonucudur. Çocukluk evresinde simetrisi kırılan ve ona göre köleleşip- sabitleştirilen
hücreler arası bağlantılar, çocuk büyüdükten sonra değiştirilip, eski ilk şekline göre
oluşturulamazlar.
Bu durum, doğadaki değişim-dönüşümlü sisteme uyum için hücrelerin (varlıkların)
oluşturdukları temel bir davranış ilkesidir. Sürekli değişim-dönüşüm içindeki doğal sisteme
uyumlu olmak şartı var ve bu şartın koşullarının kabul edildiği an, canlının doğaya ilk adımını
veya adımlarını attığı zaman olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, bir civ-civ yumurtadan çıktığı
anda çevresinde gördüğü ilk canlıyı, kendisine en yakın varlık kabul eder ve ömür boyu onun
peşinden gider; bir karınca larvadan çıktığı anda algıladığı kokuyu, ait olacağı koloni olarak
kabul eder, vs.
Hücreler oluşturacakları bedenlerin davranışlarını belli amaç ve hedeflere yönelik olarak
ve o şekilde davranmalarını sağlayacak şekilde sabitleştirme ve köleleştirme yapmak
zorundadırlar. Bu sabitleştirme ve köleleştirme işlemleri büyümenin ilk evrelerinde (genel
hatlarıyla çocuklukta) yapılmaktadır. Bir çocuğa, ‗doğadaki oluşturucu-yönlendirici kuvvet
varlıkların dışındaki bir sistemden gelir‘ şeklinde bir işletim devresi yerleştirildiyse, hücreler
ona uygun sinirsel işletim devreleri oluştururlar ve bu şartlanmışlık hep devam eder. Fizikçi,
biyolog, paleontolog, vs. gibi bilim adamlarının mantık dışı yorumlarda bulunmalarının temel
nedeni bu SimKırKölSab faktörüdür.
Dinamik sistemlerde her yeni oluşturulacak üst sistemde geçerli olacak düzen ölçütü
(=order-parameter, ki buna insanların paradigması da denir) bileşenleri üzerinde köleleştirici
etki yapar. İnsanlar geleneksel olarak bilinci ve bilinçli davranışı sadece insan ve insan-üstü
varlıklara özgü bir özellik olarak kabul etmiştir. Bu görüş insanlara değişmez bir paradigma
olarak yerleştirilmiştir. Bu nedenle insanlar sadece atom-altı-öğeleri değil, hücreleri bile
bilinçsiz ve bilgisiz davranış içinde görmeye şartlandırılmışlardır.

Böyle bir şartlanmışlıkla sabitleştirilen nöronal devreler, bu şartlanmışlığı değiştirmeye
yanaşmazlar ve hep yan yollar, kaçamaklar bularak, olayları açıklamaya çalışırlar. Bu bilim
adamları için de geçerlidir. Arp (1998, s. 228)in dediği gibi: ―Geleneksel bilim adamlarının
iki alternatif seçim arasında yanlış olanı seçeceklerini öngörebilir miyiz? Bu soruyu evet
olarak yanıtlarım, çünkü bu konuda önemli nokta, paradigma değişimidir ve geleneksel bilim
dünyasında paradigma değiştirilmesi yasaklanmıştır.‖
İşte insanların mantıksız davranışlarda ısrar etmelerinin nedeni budur. Yobazlık
kavramı, geleneksel görgü ve bilgilerin etkisi altında kalarak, değişen doğa ve dünya
koşullarına uygun davranmama anlamında kullanılan bir kavramdır. Yani yobazlık denilen
kavram, bilim adamları arasında (ve de ―aydın insan‖ denilen grup içinde) tam manasıyla
yaygındır. Ve bunun nedeni de, hücrelerin dinamik sistemler fiziğinin köleleştirme +
soldifikasyon (sabitleştirme) ilkelerine uygun davranarak, oluşturdukları bedenlerin
davranışlarını çocukluk evresindeki koşulları ön plana alarak sabitleştirmiş olmalarıdır. Bu
nedenle gelenek ve göreneklerini sorgulamayı göze almayan toplumların kalkınmaları hep
gecikmeli olmaktadır.

Hayatın-YaĢamın anlamı
Doğa ve dünyamız sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir ve hayatın-yaşamın anlamı bu
değişim-dönüşümlerde hep daha ekonomik bir oluşum-yapı ortaya koymaya yöneliktir.
Dolayısıyla hayat anlamsız bir zaman doldurma olayı değil, ―nasıl daha rahat bir yaşam
sistemi oluşturabiliriz?‖ sorusuna yanıt arayıcı süreçtir.
Her insan beyin yapısallaşması gereği, bir sürü şey düşünür veya yapar. Ama önemli
olan, 70- 80 yıllık bir ömrün sonunda, yapılan işlerin bilançosu çıkarıldığında ortaya çıkan
tablodur. Şimdi herkesin bir vicdan muhasebesi yaparak, insanlığın (toplumumuzun) nasıl
daha rahat bir yaşam sistemine ulaşabileceği konusunda ne yaptığı sorusuna bir yanıt vermesi
gerekir.
70-80 yıllık bir süreç sonunda bedenlerimiz tekrar bileşenlerine (moleküllerine, vs)
ayrılır. Moleküller dünya ölçeğinde enerji-dağılım sistemini algılarlar ve ona göre tekrar yeni
üst-sistemler oluşturmak üzere eyleme geçerler. Bizler bu dünyada işe yarar ürünler ortaya
koyduysak, o ürünler moleküller, vs. tarafından değerlendirilip, olumlu yönde yeni adımlar
atılacak şekilde etki ederler. Kötü ürünler ortaya koyduysak, tersi yönde işlemler oluşmasına
olanak sağlamış oluruz.
Hücrelerimiz onlara gösterdiğimiz hedeflere ulaşacak şekilde işlemler yaparlar; yani
kuantsal enerjiyi, bizlerin gösterdiği hedefe ulaşacak şekilde yönlendirirler. Bu nedenle
―Theory of integrated levels‖in şu şekilde saptanan ilkeleri hayata geçmiş olur:
i-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
ii-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
Her varlığın tohumunda (yapısında, bileşiminde) o varlığın oluşum ve gelişiminin nelere
bağlı olarak gerçekleştiğinin bilgileri kayıtlıdır. Tohumlar bu nedenle, uygun ortamı
bulduklarında büyümeye başlarlar. Bilgi- enerjinin ilgili noktaya akması- kuvvet oluşumu –
madde bileşimi arasındaki ilişki ağı bu şekilde gelişir ve information & self-organisation
olarak özetlenen dinamik sistemler fiziği kuralları hayata geçer.
Son yüzbin yıl içinde atomlar ve moleküller öyle bir canlı varlık oluşturacak şekilde bir
araya geldiler (veya getirildiler) ki, bu canlı: ―Niye yaşıyorum? Evren ne kadar büyük? Neden
doğuyor ve neden tekrar ölüyorum? Hayatın bir anlamı var mı?‖ gibi binlerce soru soruyor ve
bunlara cevap arıyor. Öyleyse bu canlı neden oluştu? Hayatın anlamını ve information & self-

organisation kurallarının geçerli olduğu doğa dinamiğini anlamak için bu soruları kendinize
sorun ve yanıtlayın!
Biz bir şey yaparken veya düşünürken, bu düşünme veya eylem işlemi bedenimizdeki
hücrelerce yapılmaktadır. O sırada hücrelerde binlerce kimyasal ve fiziksel reaksiyon
olmakta, moleküller birbirlerine dönüştürülmektedir. Bizlerin yaptığı her işlemde o işlemi
yapan hücrelerin içlerindeki moleküllerde ve atomlarda yine binlerce spin – polarizasyon elektrik-yükü, vs. değişimi olmakta, moleküller - atomlar birbirlerine dönüşmektedirler.
Atomlardaki dönüşümler onların içlerindeki e, p, n‘larda değişim dönüşümlere yol açmakta
ve onlar arasında birçok etkileşim olmaktadır. Bu şekilde bizlerin yaptığı en ufak işlemde,
içimizde bir sürü iç-içe girmiş kaynayan kazanlar çalışmaktadır.
Arrogant (kendini beğenmiş) ve ignorant (bilgisiz) bir insan, bir şey düşünürken veya
yaparken, bu düşünmeyi ve işi, sanki içindeki hücrelerin bir yönlendirmesi ve işlevi
olmaksızın, kendisi yaptığını sanır. Cahillik dediğimiz tam budur! Kendini beğenmişlik
(arroganz) ise, her şeyi yapanın bedeni içindeki hücreleri olduğu halde, hücrelerinin önemini
fark edemeyip, kendini ön-plana çıkarmaktır.
Hücreselliğini ve kuantsallığını bilmeyen ve de öğrenmek istemeyen, dolayısıyla
arrogant (kendini beğenmiş) ve ignorant (bilgisiz) insanlardan oluşan bir toplumda ―bilgi
sahibi olunmadan fikir üretilmeye‖ devam edilmektedir.
Biz insanların oluşturacağı bilgi, bizim sorunlarımızı çözmeye yönelik olmak
zorundadır. Biz toplumsal hayatımızın kurallarını nasıl oluşturacağız? Birileri gökten gelerek
mi kuralları koyacak, yoksa şimdiye kadar olduğu gibi tepedeki bir liderler zümresi mi
bizlerin düzenini oluşturacak?
Kendini toplumun bir üyesi ve parçası olarak gören her insan toplumsal sorunlarımızın
nasıl çözüleceği konusunda da bir düşünce oluşturmalıdır. Yoksa yaptığınız iş toplum
(insanlık) için, tamamen yararsızdır ve sizlerin yaşamı asalak bir yaşam olmuş olur.
DOM-sistemine karşı çıkan sizlerin hayat görüşünüz doğruysa, sizlerin de toplumsal
sorunlarımızın nedenine bir teşhis koymanız ve bu teşhise dayanan ve tüm toplumsal sorunları
ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi oluşturmanız gerekir.
Biz insanların temel görevi sorunlarımızı çözecek fikirler üretmektir. Ürettiğimiz fikirler
sorunlarımızın çözümüne hiç yaramıyorsa, o zaman hiçbir değerleri yok demektir. Havanda
su döğmüş olursunuz.
Kendisinin bir işe yaramadığını fark eden beyinlerin yaptıkları iş ise, işe yarayanları
kötülemek olur.
Dolayısıyla, Süper-Organizma şeklinde işleyecek bir toplumsal sistem oluşturmaya
yönelik çok belirgin Uzlaşma-Tartışma İlkeleri oluşturulması gerekir. Bu ilkeler şunlar
olmalıdır:
Organizasyonu tepeden tabana örgütlenmiş tüm toplumlarda insanlar toplumsal sistemin
kurallarının tepedeki bir zümre tarafından belirlenmesine alışmışlardır. Bu edenle bu tür
toplumlarda insanlar arasında anlaşıp-uzlaşmaya götürücü tartışma adabı gelişmemiştir.
Tersine, insanlar, ya kendi oluşturdukları veyahut da kendilerine empoze edilen bir görüşü
savunma amacıyla tartışmalara girerler. Amaç baştan böyle olunca da, tartışmalar genellikle
anlaşmayla değil, kavgayla-savaşla sonuçlanır, çünkü ana hedef ortak bir uzlaşma sağlanması
değil, savunulan görüşü, karşı tarafa empoze etme yarışıdır. İnsanları bu tür bir davranışa
yönlendiren temel neden ise, doğadaki oluşum (veya yaratılış) sisteminin tepeden tabana
doğru olduğu şeklindeki geleneksel hayat anlayışıdır. Doğa bilimlerindeki son gelişmeler ise,
Doğadaki Oluşum Mekanizmasının (DOM- sisteminin), tepeden tabana değil, tabandan
tepeye doğru ve de tüm öğelerin karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan bir düzenölçütüne (order parameter) uyulması şeklinde işlediğini ortaya koymuştur. Information &

self-organisation (bilgi oluşumuna dayalı kendi-kendine örgütlenme) şeklinde özetlenen bu
sinerjetik fizik bilgisi henüz insanlar arasında bilinmediğinden, sorunlarının çözümü için bir
araya gelen insanlar hala geleneksel ―kendi görüşlerini karşısındakine dayatma‖ yarışını
devam ettirmektedirler.
―Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar = gerçekler fikirlerin çarpışmasıyla ortaya
çıkar‖ şeklinde bir özdeyiş vardır. Doğrudur, gerçeklere ancak karşılıklı tartışmalar sonucu
ulaşabiliriz. Ancak tartışmalarda ileri sürülecek fikirlerin ―bilgiye dayalı‖ olması şarttır. Bilgi
sahibi olunmadan ileri sürülen fikirler, çevre koşulları dikkate alınmadan ekilmiş tohumlar
gibidirler, yeşerip-gelişmeleri olanaksızdır. Dolayısıyla, bilgi sahibi olunmadan ileri sürülen
fikirlerin, toplumsal sorunlarımızın çözümüne hiçbir katkıları olamaz. Zararları ise çok olur,
çünkü zaman kaybı oluşmasına yol açarlar.
Fikirlerin bir ―bilgiye‖ bağlı olması, bilgilerin ise, doğadaki koşullara uygun olması şart
ve gereklidir.
Dinamik sistemlerde her şey karşılıklı etkileşimler sonucu oluşturulduğundan, ileri
sürülen fikirlerin, objektif olması, yani kimsenin itiraz edeceği bir unsur içermemesi gerekir.
Yani fikirlerin bilimsel bir temele dayalı olması da şart ve gereklidir. Bilimsel fikirler
objektiftirler, örn. Fizik, kimya, jeoloji vs. bilgileri her ulus tarafından aynen kabul edilir ve
uygulanılır. Ama dinsel bilgiler subjektiftirler, yani her peygamberliğin bilgileri farklıdır,
kimse diğerinin dinsel bilgilerini kabul etmeye yanaşmaz. Bu nedenle toplum hayatında
laiklik denilen bir uygulama oluşturulmuş ve din ile devlet (toplum) işleri ayrılmıştır.
Sorunların ancak ve ancak karşılıklı ilişkiler ve etkileşimlerle çözebileceğine inanan ve
bu amaçla bir araya gelen bizler, geleneksel düşünce ve davranışımızda gerekli düzeltmeleri
yapmadıkça, asla hedefe ulaşacak olumlu bir tartışma ortaya koyamayız.
- Tartışmanın ilk hedefi amacı-hedefi belirlemektir. Ne için tartışacağız?
Bizler aynı toplumun bireyleriyiz. Toplumumuzun durumu ise hiç iyi değil, karşılıklı
kavga ve savaşlarla günlerimiz geçiyor. Bizlerin temel amacı toplumumuzdaki bu kötü gidişin
durdurulması ve daha iyi bir yöne doğru gidişin sağlanması olmalıdır. Bu nedenle
tartışmalarımız yıkıcı değil yapıcı yönde olmak zorundadır.
- Yapıcı yönde olacak bir tartışmada, şu durumlardan biri geçerlidir:
►-a) Ya konu hakkında hiç bilgisi yoktur; o zaman kişi tartışmaya hiç girmez.
►-b) Veya az bilgisi vardır, bazı konularda aydınlatılmak ister ve o konuda soru
sorarak bilgi ister.
►-c) Veyahut kişinin bazı konularda kesin bilgileri vardır, ama kendine has komple bir
çözüm önerisi yoktur, o zaman ortadaki önerinin beğenmediği taraflarının tenkidini yapar.
Ancak yapıcı olmak zorunda olunduğundan, önerinin beğenilmeyen tarafının nasıl olması,
nasıl bir değişiklik yapılması konusunda mutlaka yıktığı yeri tamir edici bir öneri sunması
gerekir. Aksi takdirde, tenkit ettiği yapı taşının yeri boş kalmış ve yapı zayıflamış olur. Bu
durum kimsenin yararına değildir. Bundan herkes zarar görür.
Tenkit edilen ve onun yerine geçerli olması önerilen nokta mantıklıysa, öneri paketinde
gerekli düzelteme yapılır ve bu şekilde yapıcı yönde tenkitlerle, paket gittikçe daha iyi bir
duruma getirilir.
►-d) Veyahut kişinin kendine has tam bir öneri paketi vardır, o zaman diğer önerileri
beğenmez ve kendi önerisinin diğer(ler)inden neden daha iyi olduğunu vurgular. Dinleyiciler
veya diğer insanlar önerilerden beğendiklerini seçerler.

DOM- 22: Doğa canlıdır, yaşayan bir sistemdir.
http://tanriyianlamak.blogspot.com.tr/2013/06/doga-canldr.html
Toplum yaşar, onu insanları yaşatır;
İnsan yaşar, onu hücreleri ayakta tutar;
Hücreler yaşar, onu molekülleri ayakta tutar;
Ve bu böyle tabana bağımlı olacak şekilde atom-altı-öğelere kadar iner. Bu makalede
tabana dayalı bu bağımlılık ve yaşam zinciri açıklanacaktır.
►Statik sistemde doğa cansız, Tanrı canlıdır. Böyle olunca, Tepeye Bağımlı
Örgütlenmeler (TBÖ) ortaya çıkar. TBÖ‘lü sistemler ise tüm toplumsal sorunların kaynağıdır
(bak http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/10/dogadaki-olusum-mekanizmasnn-domgenel.html
►Dinamik sistemde doğa canlıdır, can en temeldeki kuantsal öğelerle başlar. Ve o
kuantsal canlılar çevrelerini algılayarak daha ekonomik yapılar yapma yarıĢı
içindedirler.
• Dinamik sistemler ―Information & self-organisation‖ ilkesine uyarlar.
• Bu şekilde sürekli değişim-dönüşüm içindeki doğal sistem oluşur. Tüm varlıklar
birbirleriyle etkileşerek bu sistemi geliştirirler. Onun için bilgi sürekli artar!
• Varlıklar arasında gerçekleĢen bu yarıĢta uygulanan en önemli iki fizik ilkesi
Ģudur: Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum Information Prensibi
(MIP). Yani en ekonomik yapısallaĢmaları tercih etme ve mümkün olduğunca iyi
bilgi oluĢturma ve bu bilgilere göre yapısını sürekli geliĢtirme!
• Bu nedenle doğada sürekli bir değiĢim-dönüĢüm söz konusudur.
•
•
•
•

Kimse bu dünyaya kendi isteği ile gelmemiştir. Ama insanların içindeki bilgi-aktarama
mekanizması olan ―seks dürtüsü‖ onları öylesine zorlar ki, bir erkekle bir dişi birleşirler ve
yeni bir insanın oluşumuna neden olurlar. Birleşme ve bilgi aktarma dürtüsü, taa atom-altıöğeler dünyasından başlar: proton ve elektron birbirlerini öylesine çekerler ki, doğadaki
yaklaşık 100 farklı element oluşumuna ve onların da kombinasyonlarıyla, binlercemilyonlarca molekül oluşumlarına yol açarlar.
Doğadaki tüm varlıkların proton+nötron+elektron gibi birkaç temel öğeden oluştuğu,
evrenimizin de başlangıçta bu temel öğelerden ibaret olduğu bilinmektedir.
Şimdi ―ether‖ dediğimiz doğadaki haberleşme ve etkileşim yoğunluğunu ve çeşitliliğini
düşünelim.
►- Cep-telefonları, uydular gibi günümüzde yaygın olan aletlerin kullandıkları bir çok
sinyal, 30-40 yıl önceleri yoktu! Yani 30-40 bin yıl öncelerinin “ether”i günümüze göre çok
fakirdi.
►- 100 yıl öncelerine gittiğimizde, televizyon aletlerinin kullandıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 300 yıl öncelerine gittiğimizde, telefon-telegraf gibi aletlerin yaydıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 300 yıl öncelerine gittiğimizde, telefon-telegraf gibi aletlerin yaydıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 5 milyon yıl öncelerine gittiğimizde, insan gibi varlıkların yaydıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 100 milyon yıl öncelerine gittiğimizde, memeli hayvanlar gibi varlıkların yaydıkları
sinyaller yoklardı, ether daha da fakirdi.

►- 500 milyon yıl öncelerine gittiğimizde, böcek gibi varlıkların yaydıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 4 milyar yıl öncelerine gittiğimizde, hücre gibi varlıkların yaydıkları sinyaller
yoklardı, ether daha da fakirdi.
►- 10 milyar yıl öncelerine gittiğimizde, demir, bakır gibi varlıkların yaydıkları
sinyaller yoklardı, ether daha da fakirdi.
Ve bu şekilde evrenin başlangıcına ulaşıldığında, sadece proton+nötron+elektron gibi
temel öğeler arası sinyalleşmelerden ibaret olan bir ether karşımıza çıkar. Daha sonraki
zamanlarda, bu temel öğeler birbirleriyle birleşerek, çeşitli atom-molekül-hücre
kombinasyonları oluşturmaya başlarlar Her yeni oluşan
madde kombinasyonu, yeni bir etkileşim sinyali oluşturur.
Sonuçta Chaisson‘un (2001 ve 2010) ―Energy Rate
Density = Enerji Akış Yoğunluğu‖ adını verdiği üssel bir
bilgi artışı ortaya çakar, MIP gerçeklemiş olur.
Doğadaki her şeyde bir hareketlik, bir dinamizm
vardır. Doğadaki bu dinamizmin başlangıç noktasını ise
atom-altı-öğeleri oluşturur. Atom-altı- öğeleriyle uğraşan
fizikçiler, bu öğelerin sürekli bir değişim-dönüşüm içinde
olduklarını ve de doğadaki tüm enerjilerin bu kuantsal
varlıklardan kökenlendiğini gözlemlemişlerdir. Ama zaman
kavramının anlamını ve zaman + enformasyon + maddekompozisyonu arasındaki karşılıklı bağımlılığı
bilmediklerinden, doğadaki hayat sistemini
anlayamamışlardır.
Kuantsal sistemden gelen bu davranış belirleyici ―niyet-hedef‖ konusunu insanların bir
davranışı güzel açıklar. Şöyle ki: Ramazan ayında oruç tutanların durumuna bakalım. Kişi, o
gün sabahtan akşam kadar yemek yemeyeceğine dair niyet etmiştir. Bu ―niyet‖ bedendeki
hücrelere gösterilen bir hedeftir; hücreler o hedefe ulaşacak şekilde davranırlar. Normalde
öğleyin acıkıp-yemek isteyecek olan hücreler, öğleyin yemek isteyecek şekilde davranmazlar,
çünkü onlara akşama kadar yemek-yememek hedef gösterilmiştir. Yani kişinin ―niyet etmesi‖
hücrelere gösterilen bir hedeftir ve hücreler o hedefe göre davranırlar. Aynen kuantsal
öğelerin kendilerine gösterilen bir hedefe yönelmeleri gibi!
Hücrelerin niyete göre davranmaları, tüm sağlık işlemlerinde de geçerlidir. Bir şeyin bir
hastalığa iyi geldiğine inanırsanız, o şey size iyi gelir. Kötü etki yapacağına inanırsanız, kötü
gelir. Tıpçılar buna plasebo – nosebo etkisi derler.
Niyet ve hedef gösterme hücreler için çok önemlidir, çünkü geleceklerinin şekillenmesi
bu hedeflere bağlıdır. Yaşanmış bir örnek üzerinde bunu açıklayacak olursak, Galapagos
adalarındaki canlı türlerinin farklılaşması akla gelir. Yaklaşık 50 milyon sene önceleri deniz
altında patlayan bir volkanizmayla pasifik okyanusunda ortaya çıkan bir adadaki yaşam
koşulları dünyanın diğer yerlerinden farklılık arz eder. Bu farklılık, o adaya düşen ilk bitki
tohumlarına ―yeni bir hedef‖ olarak yansır ve daha farklı bir şekilde gelişmelerine yol açar. O
bitkilerden yararlanmak üzere o adalara gelen kuşlar, bitkilerdeki farkı hücrelerine aktarırlar
ve hücreler de bu farklı bitkilere uygun gaga ve diğer organ değişimlerini yaparlar. Bu şekilde
o ada koşullarına uygun bir fauna-flora gelişimi ortaya çıkar.
Balina, yunus gibi denizlerde yaşayan memeli hayvanların oluşumu da tamamen bir
niyet ve hedef gösterme olayı sonucudur. 65 milyon yıl önceleri gerçekleşen yok-oluşla dünya
sahnesinden silinen dinozorların bıraktıkları boşluklar, genelde yeni memeli hayvan türlerinin
ortaya çıkmasıyla doldurulur. Bu yer doldurma işlemi hem karasal, hem denizel ortamda
gerçekleşir. Memeliler o zamana kadar karada yaşayan hayvanlar iken, denizde yaşayan

dinozorlardan kalan boşluğu doldurmak için, denizde yaşayacak şekle dönüşmüşlerdir. Bu
dönüştürme işlemini yapanlar ise, elbette o canlıların hücreleri olmuştur. Deniz kıyılarında
yaşayan bir memeli hayvanın (mesonychid veya Indohyus-türü) hücreleri, dinozorlardan
kalan denizlerdeki ekolojik boşluğu görür ve o boşluğu dolduracak şekilde bedensel
değişiklikleri yaparak, balina gibi denizlerde yaşayabilecek bir beden tasarımı yaparlar!
Tamamen bir niyet ve hedef
belirleme olayı!
Çevre faktörlerini algılama
ve çevreye uyum, tüm canlıların
sahip oldukları bir temel
özelliktir. Bunu en güzel şekliyle,
yandaki kamuflaj yeteneği
örnekleri sunan şekilde
görmekteyiz.
►1- Bir bedende tüm
işlevler, beden içindeki
hücrelerce gerçekleştirilir. Hatta
bizlerin serbest irade dediğimiz
ve bilinçli olmamıza gerekçe
gösterdiğimiz davranışımız bile,
bizler karar vermeden saniyelerce
önce, beyindeki hücrelerimizce
belirlenir. (Bir salona bir sürü
kişi konur ve her birinin önüne mavi –yeşil – kırmızı renklerde üç düğme yerleştirilir. Kişilere
dışarıdan hiç müdahale olmadığında, bir düğmeye basmaları istenilen deneklerin bastıkları
düğmeler gelişi güzel bir dağılım gösterir. Beyinde mavi – yeşil – kırmızı gibi renkleri
algılayan hücrelerin hangi frekanslarda bu işlemi yaptıkları saptanabilmektedir. Yani bir
bedene ait binlerce farklı işlemleri yapan özel hücreler bulunmaktadır ve hangi hücrelerin
neler yaptıkları saptanabilinmektedir. Dolayısıyla, mavi rengi algılayıcı hücrelerin hassas
oldukları (ama biz insanların algılayamadığı) bir sinyal verilip, deneklerden herhangi bir
düğmeye basmaları istendiğinde, tüm deneklerin mavi düğmeye bastıkları saptanır, vs.)
Dolayısıyla, bir bedende tüm işlemleri yapanlar, karar verenler, vs, hep o bedenin içindeki
hücreleridir.
►2- Atmosfer veya hidrosferdeki her bir molekül, kendisine komşu en yakın
moleküllerin basınç ve sıcaklık değerlerini algılar ve en düşük değerdeki komşusuna doğru
hareket eder. Rüzgar ve akıntı kuvvetleri ve sistemleri bu şekilde oluşurlar.
►3- Atomlar dünyasına gittiğimizde, orada işleri yapan ve karar alanlar da yine atom
veya moleküllerin bileşenleri olan foton, elektron gibi atom-altı-öğelerdir. Bu konuda ayrıntılı
bilgiler için çift-yarık deneyi, refleksiyon-refraksiyon olayları gibi bölümlere bakılabilinir.
Doğadaki en temel enerji birimi kuantlar olduklarından, ve enerjinin nerede çok, nerede az
yoğunlaşması gerektiğine de onlar karar verdiklerinden, doğadaki tüm işlemlerin yapıcıları ve
planlayıcılarının kuantlar alemi olduğu ortaya konmuş olur.
Kuantların enerji dağıtımı sistemi, varlıkların yapısal-dokusal durumlarındaki
değişimlere göre olur ki, bu da bilgi dediğimiz enerjinin nerden nereye akacağını belirleyen
faktörle tam bir çakışma gösterir. Şöyle ki: Kandel‘in Nobel ödüllü araştırmaları, bilgi denilen
öğrenme olaylarının hücrelerin sinaps yapısallaşmalarında gerçekleşen kimyasal ve fiziksel
değişiklikler şeklinde kayıt edildiğini ortaya koymuştur. Bilgi enerjinin nerden nereye
aktarılması gerektiğini belirleyen faktör olarak tanımlandığına göre, varlıkların kimyasal
formülleri ve fiziksel etkileşim sinyalleri doğadaki olayların nerden nereye ve nasıl olacağını
belirleyici kriter olmuş olur.

Dolayısıyla, doğadaki tüm oluşum ve gelişimler, varlıkların alt-bileşenleri olan
öğelerce, bilgi oluşturularak, yani varlığın kimyasal-fiziksel yapı ve dokusu çevredeki enerji
durumuna göre değiştirilerek, gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde doğa ve dünya sürekli bir
değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistem olmaktadır.
Özetle: Doğa sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistemdir. Doğal sistem,
kendi kendileri arasında sürekli bir iletişim ve haberleşme sistemi içinde olan, kendikendilerini düzenleyen, kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyecek kuralları karşılıklı
etkileşimlerle kendileri oluşturan ve bu şekilde kendi-kendilerini örgütleyen canlı, yaşayan bir
sistemdir. Buna dinamik sistem anlayıĢlı doğa görüĢü denir.
Doğadaki canlılığı (hareketliliği ve eylemleri) başlatanlar kuantsal öğeler olduğundan,
ve atom > molekül > hücre > beden gibi üst sistemler hep içlerindeki bileşenleri tarafından
oluşturlup-yönlendirildiğinden, her olay veya işlem içten-içe oluşur ve gelişir. Halbuki
gelenek ve göreneklerimizle bizlere anlatılan doğa görüşü, statik-sistemli bir görüştür ve
doğadaki gerçeklere tamamen terstir.
Bu yanlış bilgilendirmenin zararlarını tüm hayatımızda çekmekteyiz.
Her şey ihtiyaca göre gelişir!
İhtiyaçlar bilgi oluşturularak giderirler.
Bilgiler ise varlıkların yapısal-dokusal durumlarındaki değişiklikler olarak kayıt altına
alınırlar.
Canlı- cansız diye bir ayrım doğada yoktur, çünkü canlılığın en temel belirtisi olan
―çevresini algılama ve ona göre hareket etme‖ yeteneği tüm varlıklarda vardır.
Öyleyse bizlerin canlılar ―dünyası – cansızlar dünyası‖ şeklinde yaptığımız ayrım neye
dayanır?
Bu ayrım, varlıkların kimyasal bileşim farkına dayanır; canlılar alemi (organik) karbon
(C), cansızlar alemi (inorganik) ise silisyum (Si) temeline dayalı bir yapısallaşmaya sahiptir.
Si- temeline dayalı yapısallaşmada molekül büyüklüğü ve çeşitliliği sınırlıdır. Kuvars,
mika, feldspat, vs. gibi inorganik moleküller beş-on tane atomdan oluşur. Protein gibi organik
moleküller ise, binlerce atomdan oluşur. ―Bilgi kapasitesi‖ varlığın kimyasal yapısına bağımlı
olduğuna göre, çok atomlu moleküllerin bilgi depolama kapasitesi, az atomlu moleküllere
göre kat-be-kat fazla olmuş olur. (Üstelik karbon (C) atomu, silisyum (Si) atomuna oranla çok
daha aktiftir.) Bu nedenle organik maddeler arasındaki bilgi aktarım hızı, inorganik maddeler
arasındakilerden çok-çok fazladır.
Bu farklılığı bir örnekle göstermek gerekirse: Denizdeki veya atmosferdeki bir molekül,
çevresindeki varlıkların enerji durumlarını algılar ve kendi durumunu ona göre ayarlayarak,
en düşük enerjili olana doğru harekete geçer; bu şekilde atmosferde bir akıntı sistemi
oluşmasına katkıda bulunur. İnorganik moleküller arasındaki bilgi alışverişi foton- elektron
düzeyinde enerji aktarımları kadardır.
Organik maddeler arasındaki bilgi alışverişi, çok daha geniş kapsamlı olduğundan,
koku, renk, ses, seks, vs. gibi çok daha geniş kapsamlı enerji transferleri oluşumuna olanak
sağlar. Bu enerji transferi Chaisson‘un (2001 ve 2010) ―Energy Rate Density = Enerji Oranı
Yoğunluğu‖ dediği kavramla ilişkilidir.
Doğadaki basitten başlayarak karmaşık yapısallaşmalara doğru gelişen evrimleşme,
bilgi oluşturma potansiyeline bağlı olarak, yapısal bileşimlerin değiştirilmesiyle enerji-akışsistemlerini daha verimli bir biçimde kullanacak bir değişim-dönüşüme doğru ilerlenme
olayıdır.
Doğa ve dünyamız sürekli bir değişim-dönüşüm içindedir ve bu değişim-dönüşümler
hep daha ekonomik bir oluşum-yapı ortaya koymaya yöneliktir. Dolayısıyla evrim (hayat)
anlamsız bir zaman doldurma olayı değil, ―nasıl daha rahat bir durum (yaşam sistemi)
oluşturabiliriz?‖ sorusuna yanıt arayıcı süreçtir.

Şimdi insanlık tarihindeki gelişmeleri örnekleyerek bilgi oluşumunun artışına
dayalı gelişmeleri gösterelim.

Toplumsal yaşam yaklaşık 12–13 bin yıl öncelerinin ―Mezopotamya‖sında başlar. 1213 bin yıl öncelerinin ―Mezopotamya‖sı günümüzden epey farklıdır, zira deniz seviyesi o
zamanlar 100 metre kadar daha düşüktür ve bu nedenle Basra körfezinin büyük bir kısmında
su yoktur. Basra körfezi, Katar doğusunda bulunan küçük bir göle indirgenmiş haldedir. Bu
nedenle Dicle+Fırat nehirleri, bu küçük gölün üzerinden (Hürmüz boğazı civarında) Hint
okyanusuna ulaşmaktadır. Bu konuda (ve de Atlantis-efsanesi hakkında) daha ayrıntılı bilgi
için şu adrese başvurulması önerilir:
http://tanriyianlamak.blogspot.com/2012/02/atalarimizin-ebediyet-ve-oteki-dunya.html
Günümüz dünyasının geçmiş zamanlardan farkı, sadece coğrafik görüntüsünün farklı
olmasında değildir, iklim de o zamanlar çok farklıdır. Buzul devri denilen çok soğuk bir
dönem bitmiş ve dünyamız tekrar ılıman bir döneme geçiş yapmaktadır. İnsanların yaşam
tarzları da günümüzünkinden çok farklıdır. Henüz ilkel bir dönemdedir ve avcılık ve
toplayıcılıkla geçinmektedir. Yukarıdaki adreste açıklan nedenlerle avcılık-toplayıcılıktan, ilk
tarım işlemlerine geçiş 12-13 bin yıl öncelerinde bu eski Mezopotamya bölgesinde
gerçekleşmiş ve oradan çevresine yayılmaya başlamıştır. Anadolu‘daki ilk yerleşim yerlerinin
oluşumları (Çatalhöyük, vd.) bu nedenle 1-2 bin yıl daha geç başlarlar.
►-Tarımcılığın başlangıcında toprağın sürülmesinde ve işlenmesinde basit tahta ve
pişirilerek sertleştirilmiş çamurdan porselenvari el aletleri kullanılmıştır.
►- Tunç ve onu takip eden demir devrinin başlamasıyla toprak işlenmesinde öküzlerin
çektiği saban kullanılmaya başlanmıştır. Saban kullanımı verimi artırmıştır. Verimin artması
ürün fazlasının takasına, dolayısıyla ticaret işlerinin gelişmesine yol açmıştır.
►- Tunç devri Mezopotamya‘da MÖ 3000‘lerde başlarken, batı Avrupa‘da MÖ.
2000‘li yıllarda, yani tam bin yıllık bir gecikmeyle başlar. Demir devri Anadolu‘da MÖ.
1300‘lerde başlarken, batı Avrupa‘da MÖ. 800‘lerde başlar. Bunlar bilgi oluşumunun eskiden
önce Mezopotamya merkezli olarak oluşup çevreye yayıldığını gösterir. Bu durum Orta
çağdan sonra tersine döner ve bilgi oluşturmanın merkezi Batı Avrupa‘ya kayar ve oradan
çevreye yayılmaya başlar.
►- Bilgi oluşturma merkezinin Mezopotamya‘dan Avrupa‘ya kaymasının temel nedeni,
yine bir ihtiyaçtan kaynaklanır. O ihtiyaç ise şöyle oluşmuştur: İnsanların oluşturdukları
toplum hayatı bilgileri (okul kitapları, meslek bilgileri, kutsal kitap vs.) kitabi belgeler olarak
oluşturulur ve aktarılırdı. Orta çağ sonlarına kadar kitapların yazılması ve çoğaltılması hep
tek-tek el-yazmaları şeklinde olurdu. Bir kitabın çoğaltılması özel yetiştirilmiş insan gücüne
dayanırdı ve aylar-yıllar alırdı. Bu nedenle toplumlarda çok fazla ―katip‖ ihtiyacı oluyordu.
Katip ihtiyacını azaltarak, insanları diğer alanlarda hizmete yönlendirmek çok acil bir
toplumsal gereksinimdir. Gutenberg‘in 1455de kutsal kitap İncil‘i bastığı matbaayı
keşfederek, kitap çoğaltma işleminde kâtiplere ihtiyacı ortadan kaldırması, her tür bilginin
hızla toplumda yayılmasına olanak sağlayan en büyük keşiflerden birini oluşturur. Bu keşif,
Avrupa‘yı hızlı bir bilgi oluşturma ve aktarma merkezine dönüştürür ve Rönesans-reform
döneminin Avrupa‘da yeşermesinin temelini atar.
►- 1492‘de Amerika‘nın keşfiyle, Amerika‘ya insan göçü başlar. Başlangıçta sadece
yelkenli gemilerle yolculuk yapılmakta ve aylar sürmektedir. Uzun, yorucu ve tehlikeli deniz
yolculuklarını kısaltmak acil bir ihtiyaç olmuştur.
►- Bilgi kaynakları olan kitapların çoğaltılıp-dağıtılmasının, bilgi oluşum ve gelişimini
hızlandırması sayesinde, buharlı motor keşfedilir ve gemiler artık çok daha kısa sürede
hedeflerine ulaşır duruma gelirler. Bu durum Amerika‘da bir nüfus patlaması oluşmasına yol
açar. Vahşi batı kurallarıyla bir süre çalkantılı dönem geçiren Amerika, 1776‘da bir devlet
yapısına kavuşur. Amerika‘ya göçler hala tam sürat devam etmektedir. Bir devlet olarak

Amerika‘nın nüfus sayımı yapması ve vatandaşlarının özelliklerini bir kayıt altına alması acil
bir ihtiyaç olmuştur.
►- Milyonlarca kişiyi sayıp, düzenli bir
istatistiksel veri tabanı hazırlamak çok zor bir
işlemdir. Bu işlemi kısa bir sürede
yapabilmenin bir yolu - yöntemi bulunması
gerekmektedir. Bu konu üzerinde çalışan
uzmanlar ―delikli kart‖ ve bu kartları
okuyabilen bir makine geliştirirler.
Günümüzdeki sınav değerlendirmelerinde
kullanılan ―optik kartların‖ atası olan bu
kartlarda belli alanlarda belli simgeler bulunur
ve kişinin özelliklerine uygun olan simgeler delinerek, kişi hakkında gerekli tüm bilgiler
depolanır. Kart okuyucusu makineler ise bu kartlardan milyonlarcasını kısa sürede okuyup,
istenilen verileri (bilgileri) ortaya koyabilmektedirler. Bu şekilde otomatik bilgi-işlemesisteminin ilk adımı atılmış olunur.
►- Bilgi işlem sistemlerinin gelişmesini zorlayan diğer önemli adımı, 2. Dünya
savaşındaki karşılıklı şifre çözümü faaliyetleri oluşturur. Müttefik devletler ve Mihver
devletler arasında yaşanan taktik savaşlarında kart-okuyucu makineler geliştirilerek, IBMadlı bilgisayar dev-şirketinin gelişmesini sağlayan oluşumlar ortaya çıkmış ve günümüz
dünyasının teknolojik düzeyine gelinmiştir.
Tüm bu değişim-dönüşümler insanların kendi aralarındaki ve doğa koşulları
karşısındaki karşılıklı etkileşimleriyle oluşmuşlardır. İnsanlar belli ihtiyaçlar karşısında,
doğadaki maddeleri (atomları, molekülleri, vs.) değişik tarzlarda yeni kombinasyonlara
sokarak, yeni özellikler gösteren yeni bileşimler oluşturmuşlar ve bu oluşturdukları gereçlerle
sorunlarını çözmüşler, ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Bu işlemler sadece ve sadece varlıkların
(burada insanlar ve çevrelerindeki diğer varlıklar) karşılıklı etkileşimleri sayesinde
gerçekleşmiştir. Harici bir olağan-üstü varlığın müdahalesi söz konusu değildir.
Burada insanlık tarihinin son 15 bin yıllık dönemini kapsayan süreçteki değişimdönüşümler sergilenmiştir. Evrenimizin yaklaşık 13 milyar yıllık geçmişinde gerçekleşen
değişim-dönüşümler de aynen bu şekilde oluşmuşlardır.
Biz insanlar oluşturduğumuz bilgileri kitaplara yazarız. O kitaptaki onlarca simgeye bir
anlam verip, onlardan belli senaryolar oluşturanlar yine beynimizdeki hücrelerdir.
Şimdi, dinamik sistemli doğada varlıkların bilgi oluşturarak ve bilgiyi kimyasal
bileşimlere yansıtarak, gittikçe gelişip-çeşitlenen doğal sistemi nasıl yapılandırdıklarına ait en
yeni bilimsel araştırmalardan örnekler verelim.

- Beynimiz sürekli bir çevre koşulları gözlemlemesi ve nelerin eski, nelerin yeni
veya değişmiş olduğunu algılayıp, bunları kayıt altına almaya çalışan bir bilgi-işlem
sistemidir.
►1- Duncan ve diğ. (2012)‘nin gösterdikleri üzere, ―özellik ayrımlaştırması = pattern
separation‖ veya ―özellik toplanması = pattern completion ‖ denilebilecek yöntemle, çevrede
gerçekleşen her değişim-dönüşüm, ya yeni bir olay veya eşya olarak ayrılıp, ―yeni bir şey‖
kategorisine sokulmakta, veyahut var olan bir şeyde gerçekleşen ufak değişimler eski bilgiye
eklenmektedir.
►2-Yine O‘Connell & Hofmann (2912)‘ın araştırmaları, memeli hayvan beyinlerinin
12 bölgesinde tüm memelilerde ortak olan bir değerlendirme ve karar-verme mekanizması
bulunduğunu ve bu durumun 450 milyon yıllık bir ortak geçmişin sonucu ve ürünü olduğunu
ortaya koymuştur.

►3- Bir başka araştırmacı grubu ise, beynin bilgi (hafıza) oluşturma mekanizmasının,
canlının deneyimlerine dayanarak, ―teşvik edici- engelleyici‖ yöndeki davranışlarının zaman
içindeki gelişimlerine göre oluşturulduğunu ortaya koymuştur.
►4- Beyindeki hücrelerin yaş ilerledikçe de kendilerini geliştirip, karar verme
yeteneklerini geliştirdikleri ise, Shibata ve diğ. (2011) araştırmalarıyla ortaya konulmuştur.
►5- Beyindeki karar alma işlemlerinin, beynin farklı bölümlerindeki hücreler
arasındaki karşılıklı bir işbirliğine dayandığı Kennerey ve diğ. (2011)‘nin araştırmalarıyla
netlik kazanmıştır.
►6- Lindeboom ve diğ. (2013) bakterilerden en gelişmiş bitkilere kadar hücre
şekillerinin belirlenmesinde katanin denilen bir proteinin etkili olduğunu; hücrelerin şekilerini
belirleyen mikrotübüllerin, çevrelerinden gelen sinyallere (bilgilere) gore uzatılıp-kısaltılarak
varlığın şeklinin belirlendiğini göstermişlerdir.
►7- Pathak ve diğ. (2013) bakterilerin, TraA adlı bir hücre zarı reseptörü vasıtasıyla,
dost-düşman ayrımı yaptıklarını, kimlerle ortaklık kurulabileceği, kimlerden uzak durulması
gerektiği bilgilerini derlediklerini göstermişlerdir.
►8- Lim, X. ve diğ. (2013) bir bedende doku büyümesinin rastgelelikten kurularak
dengeli ve düzenli şekilde varlığın gereksinimlerine uygun olarak gelişmesi (kanser veya
başka türlerde ur oluşmaması) için Wnt hedef geni Axin2 oluşturulduğunu, bu genin görevini
tam yapabilmesi için Wnt/β-catenin sinyallerine ihtiyaç duyduklarını saptamışlardır.
►9- Beyin öyle karmaşık bir yapıdadır ki, sağ beyin farklı (tüme-varımcı) bir bakış
açısına, sol beyin farklı (tümden-gelimci) bir bakış açısına göre olayları değerlendirip, 300
milyon aksonal liften oluşmuş Korpus Kollosum vasıtasıyla birbirleriyle bilgi değiştokuşunda bulunup, beden için en iyi kararı oluşturmaya çalışırlar. Beynin bu iki yarım küresi
farklı kişiliklere, yazılımlara sahip iki farklı ünite olarak işbirliği içinde çalışır. Bu işbirliği
aradaki Korpus Kollosum sayesinde gerçekleşir. Birbirini tamamlayan bu ünitelerden sağ
beyni, bilinçaltı zihnin anatomik bir temsilcisi gibi; sol beyni ise bilinçli zihnin bir temsilcisi
gibi görebiliriz.
Hücrelerin ne kadar bilgili ve bilinçli davrandıklarını gösteren araştırmalar çoktur. Ve
her gün yeni araştırmalarla, gerek hücrelerin, gerek molekül, atom gibi diğer daha küçük
öğelerin bilgili ve bilinçli davrandıkları insanların bilgisine sunulmaya devam edilmektedir.

Doğa Canlıdır
Doğa ve dünyamızı anlamak için, önce kuvvet oluşturucu sistem konusu, sonra zaman
kavramının anlamı ve hayatla ilişkisi öğrenilmelidir.
Düşünün ki, bir varlığın hiç alıcısı –yani onu tekrar parçalarına ayıran bir başka varlık–
yok. O durumda, o varlık için zaman durmuş olur, çünkü ömrü sonsuzlaşmıştır! O durumda,
çevresindeki her şey değişip-dönüşürken, o varlık çevresiyle ilişkisiz bir sistem oluşturmuş
olur ki, doğada çevresinden etkilenmeyen, çevresiyle etkileşmeyen hiçbir sistem yoktur. Bu
nedenle zaman ―değişim-dönüşüm‖ ürünü, sonucu ve göstergesidir. Dolayısıyla doğada
değişim-dönüşüme uğramayan ebedî bir varlık veyahut ebediyet gibi bir sistem mevcut
değildir. Hayat bu nedenle doğum-ölüm döngüsü üzerine oturtulmuştur.
İşte bu durum atalarımız tarafından anlaşılamamıştır. Atalarımız canlılık oluşturan,
enerji veren şeyi, varlıkların kendi iç bileşenlerinde değil, varlıkların haricinde olduğunu
varsaydıkları ebedî bir ekstra varlıkta aramışlardır. Dolayısıyla sürekli değişim-dönüşüm
içinde bilgi oluşturarak kendi kendilerine örgütlenip-gelişen, zaman içinde daha karmaşık
üst-sistemler oluşturacak şekilde bir evrimsel gelişim düşünülememiştir.
Statik sistemli (Newton‘cu) görüşte, varlığı hareket ettiren kuvvetin, varlığın dışındaki
bir sistemden geldiği düşünüldüğünden, harici bu kuvvet oluşturucunun, varlığı ışık hızında
bile hareket ettireceği düşünülür.

Dinamik sistemli doğada ise varlığın, örn. bir molekül veya hücrenin ışık hızıyla
gitmesi gibi bir şey asla düşünülmez, çünkü varlıklar hareketlerini doğadaki enerji
kaynaklarından yararlanmaya yönelik olarak
bizzat kendileri geçekleştirirler. Enerji ise
maddelere bağlanarak depolandığından, hareket
maddeler arasında gerçekleşir.
Doğadaki her türlü eylem ve işlem
varlıkların içlerindeki küçük bileşenlerince
ayarlanır ve yapılır. Bu ayarlama işleminin
kökeni kuantsal sisteme dayanır. Fizik
deneylerinin gösterdiği üzere, atom-altı-öğeler
dünyasında her atom-altı-öğe, çevresini algılar.
Çevresinde kendisiyle ilişkiye girmek isteyen
(kendisini gözlemleyen) biri (bir şey) varsa, onun
niyetine göre davranır. Ama çevrelerinde
kendileriyle ilişkiye girmek isteyen bir şey yoksa
o zaman bir mimar-mühendis gibi davranmaya
başlarlar:
çevrelerindeki
tüm
varlıkların
durumlarını algılayıp, nereye gitmelerinin (veya
gitmemelerinin) daha iyi olacağının hesabını
yaparlar ve ona göre davranırlar.
Şekil: Dinamik sistemli doğada, canlılık
kuantsal (atom-altı) öğelerle başlamaktadır. Ve onlar atom-molekül-hücre-beden gibi
gittikçe gelişen üst sistemler içinde “entegre-sistemler-teorisi” kuralları çerçevesinde biraraya gelerek, doğa-ve dünyayı oluşturup, sahiplenmektedirler.
Bu kralların en önemlileri şunlardır:
i-Her düzey, altındaki düzey(ler)inkine ek, yeni bir özellik taşır.
ii-Üst düzeylere doğru karmaşıklık derecesi artar.
iii-Herhangi bir düzeyde oluşan bir bozukluk, ilişkili tüm diğer düzeyleri de etkiler.
iv-Her sistemde, üst düzey alt düzeye bağımlıdır; üst düzey alt düzeye yön (hedef)
gösterir.
v-Herhangi bir düzeyin oluşumunda, karar erki alt düzeydedir; üst düzey hedef
göstermekle yükümlüdür.
Bir hedefe gidip-gitmeme kararının alınma yetkisi kuantsal öğelerin elinde ve
denetimindedir. Kuantsal öğeler evrensel ölçekte hesaplama yaparlar ve en ekonomik
sistemleri tercih ederler. Bir varlığın arzuladığı bir şeyin, evrensel ölçekteki hesaplamalara
uygun olup olmadığı konusunda karar kuantsal öğelere kalmıştır.
Bunlara ek olarak kuantsal öğelerin tünelleme özelliğinin bilinmesi de çok önemlidir,
çünkü doğadaki en ekonomik yapıları seçip, onların gelişmesini, kötü yapısallaşmaların ise,
dağılıp-yok olmaları yine kuantsal sistemin elindedir.
Canlılığın (dolayısıyla Allahın) varlıkların dışında bir sistemde bulunduğu inancıyla
yetişen insanlarda (Yani TBÖ faktörü altındaki) kişilerde kendine güven duygusu gelişimi
engellenir. Çünkü, hücrelere verilen bilgi, onların kaderlerinin dışarıdaki bir güç sistemi
tarafından belirlendiği yönünde olunca, onların çevrelerini algılayarak edindikleri bilgilere
göre çevreye uyumlu hale gelme yetenekleri sınırlanmış olunur. Bu nedenle insanlar pasif
davranışlı olurlar ve her şeyi tepedekilerden beklerler. Halbuki, doğada pasif davranışlı hiçbir
nesne yoktur ve tüm doğal sistem karşılıklı etkileşimler üzerine kuruludur.

Kuantsal öğeler,
► çevrelerindeki her şeyi algılarlar.
►örn. Bir insan onları gözlemlemek istiyorsa, onun niyetini hemen algılayıp, onun
istediği şekilde cansız bir madde gibi davranırlar.
►Ama çevrelerinde kendileriyle ilişkiye girmek isteyen bir şey yoksa o zaman bir
mimar-mühendis gibi davranmaya başlarlar: çevrelerindeki tüm varlıkların durumlarını
algılayıp, nereye gitmelerinin (veya gitmemelerinin) daha iyi olacağının hesabını yaparlar ve
ona göre davranırlar.
►Ulaşacakları noktada yapıcı mı, yoksa yıkıcı mı olarak (ve hangi oranda)
davranmaları gerektiğini hesaplayarak davranırlar.
►Minimum Amplitüd Prensibi (MAP) ve Maksimum İnformasyon Prensibi (MİP)
kurallarını uygularlar. (Yani sürekli olarak bilgi oluşturup, bu bilgileri en ekonomik sistemler
oluşturacak şekilde geliştirmeye çalışırlar.)
► Bir üst-sistem oluşturmak için tüm ilgililer ortaklaşa çalışarak, üst-sistemde geçerli
olacak kuralları birlikte karalaştırırlar.
Atom-altı-öğelerin bu davranışları, onlardan türemiş olan tüm diğer üst sistemlerde de
devam eder. Bu nedenle kuantlar, atomlar ► moleküller ► hücreler ► bedenler (hayvanlar,
bitkiler) ►toplumlar gibi üst sistemler içine girdiklerinde, kendilerinin gözlendiklerini sürekli
olarak hissederler ve hep üst-sistemin oluşturduğu hedefe (niyete) uyacak şekilde davranırlar.
Bu durum insanların ―başkaları ne der?‖ şeklinde bir toplumsal baskı hissetmesinin
kökenindeki olgudur.
Ve bu şekilde doğadaki tüm oluşum gelişimler kuantlara hedef gösterilmesi ve
kuantların de enerjilerini bu hedefe ulaşacak şekilde devreye sokmaları şeklinde gerçekleşir.
Dolayısıyla niyet (hedef oluşturma) çok çok önemlidir. İnanç sistemleri de birer niyet (hedef)
göstergesi olduklarından, toplum hayatının düzenlenmesinde en ön planda yer alırlar.
Anlaşılacağı üzere, zaman kavramı ―informasyon=bilgi‖ faktörü ile iç-içedir. Halbuki,
Einstein dahil, geleneksel fizikçilerin hiçbirinin kafasında bilgi ile zaman faktörü birlikte
değerlendirilmediği (yani fiziksel formüllerde bilgi faktörü bulunmadığı) için, oluşturulan
doğal sistem senaryoları kökten hatalı olmaktadır.
Bilgi ve mantık sorunlara çözüm bulma kapasitemizdir. Bilgileriniz doğru ve
mantığınız sağlam ise sorunlarınızın üstesinden gelirsiniz. Tüm medya ve siyasetçiler,
devletimizin (toplumumuzun) içine düştüğü çıkmazdan nasıl kurtulacağını tartışıyor, Kimse
kesin bir çözüm önerisi oluşturamıyor. Halbuki azcık gözlerini-kulaklarını açıp, başka
fikirlere kapılarını açsalar, tüm toplumsal sorunlara çözüm bulan fikirlerin ortada dolaştığını
görecekler.
Fizik deneyleri atom-altı-öğelerin çevrelerini algılayıp, olasılık hesapları yaparak en
ekonomik konumlara göç etme çabası içinde olan, hareketli (yani dinamik=canlı) varlıklar
olduklarını ortaya koymaktadır. Canlılık daha başka nasıl olabilir?
Fizikçilerin böyle bir hatayı yapmalarının temel nedeni, yukarıdaki link adresinde
açıklanan SimKırKölSab faktörüdür. İnsanlık asırlardır ―can = ruh‖ olgusunun harici bir
olağan-üstü-güç sistemi (Tanrı, vs.) tarafından insan bedenlerine üflenildiği, insan haricindeki
diğer varlıkların da, birer robot gibi bu harici güç-sisteminin emirlerine (yaydığı sinyallere)
uyacak şekilde hareket ettikleri şeklindedir. Bu tür bir doğa anlayışına ―statik sistemli‖ doğa
görüşü denildiği, halbuki son asır içinde gerçekleşen araştırmaların doğada dinamik sistemli
bir işleyişin geçerli olduğunu ortaya koyduğu yine söz konusu yazıda ortaya konmuştu.
Özetleyecek olursak, fizikçiler, maddenin en küçük yapı taşları olan atom-altıpaçacıkları cansızdırlar, ölüdürler‖ şeklindeki düşüncelerle insanlığı asırlardır
yanıltmaktadırlar.

Doğa sürekli değişim-dönüşüm içinde olan dinamik bir sistemdir. Doğadaki bu
dinamizm temelini kuantsal sistemden alır, çünkü doğadaki tüm enerjilerin kökeni
kuantsaldır.
Her varlık enerjiye ihtiyaç duyar, çünkü doğadaki değişim-dönüşümlerin oluşması ancak
enerjiyle mümkündür. Dolayısıyla, doğa canlı olmak zorundadır. Doğayı ölü olarak
düşünemeyiz, çünkü o zaman hiçbir değişim-dönüşüm olamaz.
Halbuki statik sistemli hayat görüşü, doğadaki canlılığı varlıkların kendi iç
dinamikleriyle değil, harici bir varlığın yönlendirmesiyle açıklar.
Bir odanın tavanına ince-uzun bir iplik bağlayıp, ipin alt ucuna tabana ulaşacak derecede
bir çekül bağladınız. Sistemin çevredeki hava cereyanlarından etkilenmemesi ve çekülün hep
graviteye uygun olarak yer-merkezine doğru yönlenmesini kolaylaştırmak için camdan bir
korumaya aldınız. Çekülün sivri ucunun gösterdiği noktayı bir kalemle hassas şekilde
işaretlediniz
Şekil 1: Bir çekülün çevresinde oluşan bir kütle değişimini
algılaması olayı.
Birkaç gün sonra çok yakınınızda büyük bir volkan patladı ve çok
yüksek bir dağ oluştu. Şimdi çekülünüzün sivri ucunun nereyi
gösterdiğini, altındaki zemin üzerinde tekrar işaretleyecek olursanız,
çekülün yeni oluşan dağ yönünde bir sapmaya uğradığını görürsünüz.
Peki nasıl oluyor da, çekül çevresindeki bu kütle değişimini
anında algılıyor ve o değişimlere göre kendini yönlendiriyor?
Fizikte Newton tarafından keşfedilen gravite (veya kütle çekimi)
yasası şöyle der: Her varlık çevresindeki diğer varlıkları kütleleriyle
doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olacak
şekilde çeker! Yani her varlık arasında (m1. m2/r2) şeklinde ifade
edilen bir çekim kuvveti oluşur.
Çekülün davranışına dönecek olursak:
►1- Çekülün kütlesinin 100 gr olduğunu varsayalım.
►2- Çekülün bulunduğu odada kendisine
- 1m uzaklıkta 100 kg.lık bir soba,
- 2m uzaklıkta 50 kg.lık bir masa,
- kuzeyinde 4m uzaklıkta 2 tonluk bir duvar,
- güneyinde 3m uzaklıkta 2 tonluk bir duvar,
-doğusunda 5m uzaklıkta 2 tonluk bir duvar,
- batısında 4m uzaklıkta 1 tonluk bir duvar,
- tabanında 4cm uzaklıkta 5 tonluk bir beton zemin,
- tavanında 3m uzaklıkta 3 tonluk bir beton,
- doğusunda 50m uzaklıkta 50 tonluk bir bina,
- batısında 60m uzaklıkta 70 tonluk bir bina,
- kuzeyinde 80m uzaklıkta 90 tonluk bir bina,
- güneyinde 50m uzaklıkta 80 tonluk bir bina,
-vs. bulunduğunu düşünelim.
Çekül kütle çekimi yasasına göre davranmak zorundadır; her bir nesne için (m1. m2/r2)
formülüne göre ayrı bir hesaplama yapması gerekir. (m1 = 100 gr) alınıp, her bir nesnenin
kütlesiyle çarpılıp, aralarındaki mesafenin karesi alınıp, o değere bölünüp bir değer
bulunacak, ve sonra tüm bu farklı sonuçlar birer vektör olarak dikkate alınıp, dünyanın toplam

kütlesinin hangi yönde olduğu da dikkate alınarak, bir saptama yapılacak ve o yöne doğru
yönlenilecek!
Dünyamızda trilyonlarca farklı madde ve kütle var. Ve her gün bu kütlelerin miktarları
ve konumları değişiyor. Örn.: milyarlarca canlı her an yer değiştiriyor; rüzgar esip, tonlarca
tozu Afrika‘dan Avrupa‘ya taşıyor; dereler tonlarca çamuru dağlardan denizlere taşıyor;
insanlar kentlerde binlerce 30-40 m. yüksekliğinde binalar yapıyor, vs. Tüm bunlar her gün
veya yıl gerçekleşiyor ve bu şekilde dünyamızdaki kütle dağılımı sürekli değişiyor. Ve bir
çekül anında tüm bu değişimleri algılayıp, kendini doğadaki değişimlere uygun olacak şekilde
yönlendiriyor.
Bu hesaplamalar trilyonlarca defa yukarıda sıralanan türde bir işlem gerektirir. Böyle bir
işlemi biz insanlar en gelişmiş bilgisayar sistemleri ile bile yüzlerce yıl uğraşsak yapamayız.
Ama ―cansız‖ dediğimiz bir çekül bunu ―anında‖ yapıyorcasına doğru yönleniyor!
İçimizdeki her atomun, her molekülün, bir çekül gibi doğadaki tüm varlıkları algılayıpetkilendiklerini aklımızda tutarak ―Allah‖ kavramının nasıl algılanması gerektiğini tekrar
düşünmemiz gerekir.
►3- Doğadaki her varlık, ―varlığını‖ sürdürebilmek için enerjiye muhtaçtır. Enerji ise
kuantsaldır ve
formülleri uyarınca doğal sistemde bulunur
(E=enerji; m=kütle; C=ışık hızı; h=Planck-Sabiti, yani en temel enerji öğesi; = öğenin
salınım adımı=dalga boyu; ν= öğenin salınım frekansı).
Yani enerji kah maddeye bağlanmış şekilde (kütle), varlıkların yapısal-dokusal
durumlarına işlenir; ya da radyasyonlar, ışınlar şeklinde doğada bulunur ve ―ether‖ dediğimiz
alanı oluşturur. Bu nedenle her varlık, hem doğadaki ―kütle‖ dağılımlarını, hem de
radyasyonları algılama yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla kütle çekimi veya gravite yasası
doğadaki en temel dürtülerden biridir. Fizikçiler bu temel dürtüyü açıklamak için ―Higgs
boson‖ diye bir kavram üretmişlerdir ve CERN vs
gibi araştırma laboratuarlarında senelerdir bu dürtüyü
tetiklediğini varsaydıkları böyle bir ―temel parçacık‖
aramaktadırlar.
Şekil 2: Kuantlar davranışlarını çevrelerine uyacak
şekilde değiştirirler.
Kuant dediğimiz en temel enerji öğeleri, belli
bir yönde dönerek ışık hızıyla ilerleyen ve bu
ilerleme sırasında pozitiflikten negatifliğe değişen bir
potansiyel sergileyen en temel enerji sahipleridir.
Güneş‘ten gelen ışınlar, bir sobadan yayılan
ısı-dalgaları, gökyüzündeki bir yıldızdan gelen bir
ışık, vs. hep fotonlardan oluşurlar. Foton dediğimiz
bu ışınlar ise, (h) ile gösterilen en temel kuant
biriminin (2h, 3h, 4h, vs. gibi) tamsayılı katlarından oluşurlar.
Fotonlar çok karmaşık bir hareketlilik gösterirler. Bu karmaşık hareketliliği şu
şekillerde görebiliriz.
İlerleme yönlerinde, potansiyellerini içinden geçtikleri ortama göre değiştirirler: Örn.
yapıcılık-yıkıcılık değerleri artar veya azalır (Şekil 2A); salınım-sıklığı (yani frekansı) artar
veya azalır (Şekil 2B); polarizasyon düzlemleri 0 ile 360 derece arasında değişebilir (Şekil
3B); spin yönleri değişebilir (Şekil 3A,C) vs.

Şekil 3: Kuantlarda değişime uğrayan bazı özellikler.
Enerjilerin kaynağı kuantlardan oluştuğundan, kuantlar
ise yalnız başlarına olduklarında, 3 boyutlu doğada, Şekil
3C‘de görüldüğü gibi, her hangi bir yönde ilerleme ve
salınım göstereceğinden, bu salınımların birbirleriyle uyum
(rezonans) içinde olmaları rastgeleliğe bağlanmış olur. Bu
rastgelelikten kurtulmak için, kuantsal sistem atom,
molekül, hücre gibi üst-sistemler içinde bir araya gelerek,
ortaklıklar oluştururlar. Bu ortaklık oluşumları çok belirli
ilkelere göre gerçekleşir.
Doğadaki maddeleri oluşturan atomlar, rastgele olarak
bir araya gelip-sıralanmazlar, aralarında çok belirli bir
düzen ve ilişki vardır. Örn. Şekil 4de gösterilen tuz ve kalsit
minerallerini oluşturan atomlar 3-boyutlu bir geometrik yapı oluşturacak şekilde bir araya
gelmişlerdir. Bu 3-boyut genelde X,Y,Z (veyahut a,b,c)
eksenleri olarak tanımlanırlar. Bu eksenler tuz kristalinde
olduğu gibi birbirlerine tam dik olabilirler; veyahut kalsit
kristalinde olduğu gibi, eksenler arası açı 90 dereceden
farklı olabilir.
Şekil 4: Maddeleri oluşturan atomların diziliş kuralları.
(Atomlar arasındaki mesafe nanometre, yani metrenin
milyarda biri ölçeğindedir.)
Atomların çeşitli madde kombinasyonları şeklinde bir
araya gelmeleri ve her madde kombinasyonun da diğer
kombinasyonlardan çok farklı özellikler göstermesi,
enerjinin doğadaki dağılımını ve yönlenmesini belirleyen en önemli unsurdur. Örn. mineraller
anizotropiktirler ve enerjiyi belli bir yönde çok hızlı, belli yönlerde daha yavaş iletirler.
Mineraller belli yönlerde çok dayanıklı, belli yönlerde çok dayanıksızdırlar, vs.
Doğada hiçbir madde sürekli aynı durumda ve komumda olmaz; örneğin dünyamızın
coğrafik görüntüsü jeolojik olaylarla sürekli değişir. Son 30-40 milyon yıl içinde oluşan AlpHimalaya dağ kuşağı doğu-batı uzanımlı iken (ve mevsimlik muson yağmurları vs.
oluşumuna yol açarken), 300 milyon yıl önceleri oluşan Ural dağları kuzey-güney uzantılıydı
ve çok farklı iklimsel koşullara neden oluyordu!
Dolayısıyla madde dediğimiz farklı atom-kombinasyonları, enerjinin doğadaki dağılım
ve yayılımında, trafik işareti görevi üstlenirler. Enerji dediğimiz yapıcı-yıkıcı güç, bu trafik
işaretlerine göre doğada yönlenirler.
Doğa alış-veriş üzerine kuruludur. Alış-verişi yapanlar da, alış-verişte kullanılanlar da
kuant dediğimiz en küçük enerji birimleridir. Hem alış-verişi yapan, hem de alış-verişte
kullanılan öğeler aynı olduğundan, doğada ―information & self-organisation‖ olarak özetlenen
bir sistem ortaya çıkar. Yani doğa, kendi-kendini oluşturan ve yönlendiren bir canlılık
sistemidir. Tavuğu da o oluşturur, yumurtayı da o oluşturur.
Zaman içinde tek değişen ise, tavukların ve yumurtaların gittikçe daha büyük ve
karmaşık sistemler olarak ortaya çıkmalarıdır. Dolayısıyla ―zaman‖ harici bir varlığın ―tik-

tak‖larına göre işleyen bir süreç değil, varlıkların kimyasal kompozisyonlarına göre değişen
ve gelişen ve ―bilgi faktörünü içeren‖ çok önemli bir değerlendirme sistemidir.
Varlıkların kütleleri ağırlıklı olarak proton-nötron gibi çekirdek öğelerince
belirlenmektedir. Örn. kütlesi 1000 gr olan bir maddenin, 999 gramdan fazlası proton+nötrona
aittir. Bu nedenle bir çekülün kütle çekimiyle şu veya bu yöne yönelmesinde etkili olan öğeler
proton-nötron öğelerinin bulunduğu atom-çekirdekleri olmaktadır.
Doğa dinamik bir sistem olduğunda, her varlık kendini etkileyecek kuvvet sistemlerini
takip etmek zorundadır. Çekirdeklerdeki proton ve nötron gibi kütle belirleyici öğeler de bunu
yaparlar ve doğadaki tüm kütle değişimlerini algılayacak
şekilde davranırlar.
Şekil: Gerek proton gerek nötron karmaşık iç yapıları olan
dinamik öğelerdir. İçlerinde quark adı verilen başka
dinamik iç-öğeler bulunur.
Bir atom çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Fizik
kurallarına göre, pozitif yüklü protonların çekirdek içinde birbirlerine yakın-hatta bitişik
konumda olmamaları gerekir. Ama bulunuyorlar! Bir arada bulanabilmeleri ise nötronlar
sayesinde oluyor, ve saniyenin zilyonlarda birlik kısa bir sürecinde, proton nötrona, nötron
protona dönüşerek, protonların çeşitli yapılardaki atomları oluşturmaları sağlanıyor. Yani
çekirdek tam bir yaşam alanıdır.
Şekil: Proton veya nötronun içlerinde kuark denilen çok hareketli öğeler bulunurlar.
Quarklar:
►1- Simetri gösteren çiftler şeklinde bulunurlar: Up-Down (hafif) ; Charme-Strange (orta); ve TopBottom (ağır) gibi.
►2- Bildiğimiz maddeler hafif türde (Up-Down) çiftli quarklardan oluşurlar.
Çevredeki enerji durumuna göre bu hafif quarklar diğer varyetelere dönüşebilirler
veyahut diğer varyeteler normal Up-Down çiftine dönüşebilir.
►3- Çiftlerden biri (+2/3) (up), diğeri (-1/3) (down) elektrik yüklüdürler.
Proton 2 tane (up) bir tane (down) quarktan oluştuğundan, elektrik yükü (+1) olmuş
olur. Nötron ise (sıfır yüklü) nötr olur.
►4- Quarkların en önemli özelliği ise ―renk-çekiciliği‖ olarak adlandırılan çok
özel bir etkileşim türüne sahip olmalarıdır.

Protonun içi de tam bir kaynayan kazan gibi çok hareketlidir.
Proton içindeki kuarklar farklı enerji-düzeylerine dönüşerek, doğadaki canlılığın temelini
oluştururlar.
Yani doğa iç-içe kaynayan kazanlardan oluşmaktadır.
►Biz insanlar, toplum denilen bir sistem içinde koşuşturarak, onu yaşatmaya çalışırız.
► Bedenimizdeki hücreler bedenler içinde koşuşturarak bedeni yaşatmaya çalışırlar.
►Hücreler içindeki moleküller sürekli hareketlerde bulunarak hücreleri hayatta
tutmaya çalışırlar.
► Moleküllerdeki atomlar sürekli hareketlerde bulunarak molekülleri hayatta tutmaya
çalışırlar.
► Atomlardaki proton-nötron-elektronlar sürekli hareketlerde bulunarak atomları
hayatta tutmaya çalışırlar.
► Proton-nötronlardaki kuarklar sürekli hareketlerde bulunarak proton-ve –nötronları
hayatta tutmaya çalışırlar.
Ve en temeldeki plank-sabiti denilen kuantsal enerji birimleri de en temeldeki hayat
birimlerini, dolayısıyla hayatın ilk başlangıç basamağını oluştururlar.

DOM-23- EVREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
Big-bang var mı, yok mu?
Doğa dinamik bir sistemdir. Dinamik sistemlerde her şey
“information & self*organisation” kurallarına göre gerçekleşir.
“Information = bilgi‟dir”. Bilgi varlığın kimyasal yapısına ve
fiziksel dokusuna işlenmiş olarak bulunur. Yani varlıkların
kimyasal bileşimleri ve fiziksel dokuları, enerji dediğimiz yapıcı
veya yıkıcı faktörün hangi yönlerde hangi oranlarda iletilmeleri
gerektiğini belirleyen trafik işareti görevini yerine getirirler. Bu
nedenle de “zaman” denilen değişim-dönüşüm belirleyici süreç
içinde değişirler. (Bak DOM-1)
Doğadaki tüm oluşumlar kuantsal öğelerle başlar, çünkü
enerji dediğimiz kuvvet oluşturucu sistem bu kuantlarda
bulunmaktadır. Güneşten gelen ışık (fotonlar) bu kuant
dediğimiz öğelerden oluşurlar. Yine dinamik sistemler fiziğinin
ortaya koyduğu üzere, enerji madde olarak da depolanabilir bir
öğedir ve Einstein‟ın ortaya koyduğu E=mc2 bunu açıklayan
evrensel bir formüldür. Dolayısıyla her varlığın yaşamı için
gereken enerji doğada ya radyasyonlar şeklinde ya da madde
olarak bulunmaktadır. Radyasyon enerjisi madde bileşimine
göre değişmektedir. Madde bileşimi ise zaman içinde sürekli
değişimlere uğramaktadır. Örneğin yıldızlar içindeki madde
bileşimi kimyasal elementler şeklinde iken, gezegenlerdeki
madde bileşimi çeşitli mineraller, büyük moleküller veya
hücreler şeklindedir. Buna ek olarak dünyamız gibi yaşayan
gezegenlerde, hücresel bileşimler sürekli değişmekte, aynı
miktardaki bir kimyasal element kompleksi, kâh bir böcek
olarak, kâh bir dinozor olarak kâh bir memeli hayvan olarak
farklı görüntüler sunabilmektedir. Durum böyle olunca, yani
varlıkların yapısal dokusal durumları sürekli değişme uğramak
zorunda olunca, varlıklar arasında birbirlerinin yapısal-dokusal
durumlarını takip etme ve kendilerini bu yeni yapısal durumlara
göre yeniden ayarlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Her varlık

bir diğer varlıktaki değişim-dönüşümleri takip etmek
zorundadır, çünkü besin kaynağı o varlığa bağlıdır. Tüm bu
bilgiler ise, varlıkların yapısal-dokusal durumlarına işlenerek,
kodlamalar şeklinde nesilden nesile aktarılmaktadır.
Dinamik sistemlerde her şey tavuk-yumurta döngüsü
içinde ve de bilgi ile oluşturulur. Bilgi yapıya yansıtılır. Örneğin
bir şey öğrendiğimizde, bu işlemi beynimizdeki hücreler yapmış
olurlar ve onlar kendi aralarında yen bir sinaps bağlantısı
yaparak yapı ve dokularını değiştirmiş olurlar. Yapıların
değiştirilmesi karşılıklı sinyal alıcı-verici sistemler oluşturulması
şeklinde gerçekleşir. Sinyal olarak kullanılan bilgi paketçikleri
ise, atom-altı parçacıklardan başlanarak, atom, molekül, hücre,
beden, toplum gibi üst sistemlere doğru geçildikçe, gittikçe
değişen değer sistemlerinden oluşurlar. spin, polarizasyon,
elektrik yükü, manyetik alan, basınç, sıcaklık, koku, ses, para,
vs. değişik sistemlerde kullanılan değişik değer ölçütleridirler.
Her değer ölçütü, ait olduğu sistem içinde bir kuvvet alanı
oluşturur ve o sistem içindeki tüm öğeler bu kuvvet alanına
uyarlar. Buna köleleştirme etkisi denir. Yani çocuğunuza
küçükken hangi değer yargılarını belletirseniz, çocuğunuz
büyüdüğünde o değer yargısına uygun davranmak zorunda
kalır, yani o bilgilerin kölesi olur. Kuvvet alanının oluşması ve
etki derecesi ise, öğelerin kendi aralarındaki karşılıklı anlaşmauzlaşma derecelerine (alıcı-verici devrelerine) göre olur. Hangi
sistem daha güçlü bir karşılıklı alış-veriş bağlantısı
oluşturuyorsa, o sistem daha başarılı olur, çünkü enerji hep en
ekonomik ve doğal sisteme en uygun olan yapısallaşmalara
akar ve bu akımın temelinde atom-altı-parçacıkları dediğimiz en
temel öğeler yer alırlar ve global ölçüde düzenlemeler yaparlar.
Yani bilgiler alt sistemlerde depolanırlar ve işlenirler ve bu
bilgilerin çevredeki diğer sistemlere uyumuna göre üst sistemler
hep yeniden yapılırlar. Dolayısıyla gerek hücreler, gerek
moleküller ve atomların her biri birer bilgi yumaklarıdır.
Çevrelerindeki değişim-dönüşümlere göre yapılarını değiştirirler

ve o yeni bilgilerin çevrelerindeki diğer sistemlere uyumuna
göre, bedenleri yeniden düzenlerler.
Klasik fizikçiler doğayı dinamik sistemli olarak değil de,
statik sistemli olarak düşündüklerinden, ne zaman kavramını,
ne de bilgi kavramını anlayamamışlar ve hem dünyamız
hakkında hem de evrenimiz hakkında çok yanlış teoriler
oluşturmuşlardır. Bunlardan biri de Big-bang teorisidir.
Bigbang var mı, yok mu?
Halton Arp, evrenin genişlediği görüşünü ilk ortaya atan
Hubble adlı astrofizikçinin yanında çalışmaya başlamış bir
astrofizikçidir. 1957‟den 1983‟e kadar Palomar Gözlemevinde
(USA) çalışmış, 1983‟den itibaren ise, Almanya‟da Max Planck
Institute for Astrophysics‟de çalışmıştır.
Big-bang teorisinin ortaya konulmasına neden olan kızılakayma “sabiti”ni ilk defa ortaya atan Hubble‟in asistanı olarak
onunla ilk astrofiziksel çalışmalarına başlayan Halton Arp (1988,
1998) ise yayınlarında, uzaydaki tüm galaksilerin zaman içinde
birbirlerinden türediklerini iddia eder. Dolayısıyla big-bang diye
bir başlangıç dönemi olmayan bir evrensel sistemin söz konusu
olduğunu savunur.
Ancak geleneksel astrofizikçiler Arp'in gözlemlerini, farklı
galaksilerin üst-üste çakışırcasına görüntü algılanması, yani
yakın bir galaksi ile uzak bir galaksiden gelen radyasyonların
tesadüfen aynı yerde bulunmaları şeklinde yorumlamayı tercih
emektedirler.
İşte astrofizikçiler arasındaki kavga hala bu merkezde
sürmektedir.
Şimdi astrofiziksel verileri ortaya koyup, hangi tarafın daha
mantıklı olduğu konusunu görelim.
Evrenin sürekli genişlediği varsayımı, uzaydan gelen
radyasyonlarda red-shift (kızıla-kayma) denilen bir dalga-boyu
büyümesi gözlemlenmesinden kaynaklanır.
Şimdi önce dalga boyu büyümesi (kızıla kayma) nasıl
oluşur onu görelim.

Bir sinyal kaynağı size yaklaşıyorsa, sinyalin dalga boyu
küçülmüş (maviye kayma = blue-shift) olarak algılanır. Sinyal
kaynağı sizden uzaklaşıyorsa, dalga boyu büyümüş (kızıla
kayma = red-shift) olarak algılanır. Bu olayı yaklaşan bir
arabanın sesinin tizleşmesi, uzaklaşan bir arabanın sesinin
boğuklaşması olarak günlük hayatımızda yaşarız. Fizikte bu
olaya Doppler olayı denir

Şekil 1: Doppler olayı (from: cyberphysics.co.uk)
Uzaydan gelen radyasyonlarda dalga-boyu ölçümlerinin
farklı değerler göstermesi, bizlerden uzaklaşma oranlarıyla
bağlantılı düşünülmüştür. En fazla dalga-boyu büyümesi
gösteren galaksilerin çok uzakta, diğerlerinin daha yakında
olması şeklinde bir uzay algılaması sistemi benimsenmiştir.
Uzaydan gelen radyasyonlarda görülen bu kızıla kayma
olayı, astrofizikçilerin evreni gittikçe genişleyen bir sistem
olarak yorumlamalarına ve evrenin büyük bir patlamayla (BigBang) oluştuğu hipotezini oluşturmalarına neden olmuştur.
Mademki evren büyük bir patlamayla oluştu ve gittikçe
genişliyor, o zaman genişleme hızını belirleyen bir katsayı
bulunursa, „evrenin ne zaman oluştuğu da saptanabilir‟ bakışaçısından gidilerek, kızıla-kayma oranı olarak Hubble-sabiti
denilen bir katsayı hesaplanmıştır. En fazla kızıla kayma
gösteren gök cisimlerinin değerlerinden yararlanarak da, BigBang oluşum zamanı hesaplamaları yapılmış ve evrenimizin
yaklaşık 13.5 milyar yıl önce oluştuğu öne sürülmüştür.
Günümüz dünyasında genel olarak kabul edilen evren görüşü
bu şekildedir.
Bazı astrofizikçiler ise, uzaydan gelen radyasyonlardaki
kızıla-kayma olayının, maddelerin oluşum yaşlarına bağlı olarak
değişebileceğini, çok eski zamanlarda oluşan maddelerin

elektronlarının zaman içinde daha fazla karşılıklı etkileşime
maruz kalmış olmalarından dolayı, daha enerjik olacaklarını,
dolayısıyla daha küçük dalga-boylu radyasyonlar yayacaklarını,
daha genç oluşmuş maddelerin elektronlarının ise, daha büyük
dalga-boyunda radyasyonlar yaymasının gerektiğini, dolayısıyla
big-bang görüşünün yanlış olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu
görüşü ileri süren astrofizikçiler arasında Arp, Narlikar, Burbidge
gibi astrofizikçiler gelmektedir. Bu bilim adamlarına göre,
evrenden gelen radyasyonlardaki dalga boyu değişimleri,
evrendeki madde yapısına bağlı olarak değişiklik gösterecektir,
dolayısıyla, yeni oluşan galaksilerde daha fazla kızıla kayma,
daha yaşlı galaksilerde ise, daha az kızıla kayma görülecektir.
Teorik gerekçe şöyledir:
Jayant Narlikar 1977‟de (Annals of Physics, 107, 325),
Einstein‟ın genel rölativite formülünün daha genel bir şekilde
ifade edilecek olursa, zaman ve mekan içinde sabit olamayan
kütle (m) terimini de içerecek şekilde yazılacağını; bu durumda
rölativite denkleminin şu şekle (m = at2) dönüşeceğini ileri
sürer.
Bu formülde (m) zamanın karesiyle değişen temel parçacık
kütlesini ifade eder. (a) ise bir sabit katsayıdır. Bu durumda
“curved
space-time”
(uzay-zaman
bükülmesi)
kavramı
oluşmasına gerek yoktur.
Narlikar eşitliğinin önemi, kütlenin zamanla değişmeye
uğrayacağını göstermesinde yatar. Yani, genç oluşturulan
elektronların kütlesi daha az, eskiden oluşmuş elektronların
kütlesi daha fazla olmak zorundadır. Kütlesi az olan bir
elektron,
atomların
çevresinde
yörünge
değişimlerine
uğradığında, o elektronun çevresine yayacağı fotonların enerjisi
de az olacaktır, yani kızıla kayma denilen durum ortaya
çıkacaktır. (Arp, 1998, s. 228).

►1: Bu görüşlerin değerlendirilmesi
►1.1. ARP VE EKIBININ GÖRÜŞLERI

Aşağıdaki paragraflar (ARP, H.C. 1998. Seeing Red:
Redshifts, Cosmology, and Academic Science, 306 p., Apeiron,
Montreal) adlı eserden yararlanılarak hazırlanmışlardır.
► 1.1.1. ANAÇ VE YAVRU GALAKSILER

Arp 1998‟de, astrofiziksel gözlemlerin yukarıda özetlenen
teorik öngörüyü desteklediği belirtilir. Şöyle ki:
Uzaydan gelen radyasyonlar genellikle, gözle görülen
ışınlar, radyo dalgaları, X-ışınları veya Gamma-ışınları
şeklindedirler. Bu radyasyonlar ölçülüp- görüntülendiğinde,
genellikle “çift” olarak bulundukları dikkati çekmiştir. Örneğin
Cygnus A galaksisinden gelen radyo dalgaları, ortadaki bir anaç
galaksinin iki tarafına doğru saçılmış “radio lobe”ları olarak
görülmektedir. Bu olgu, eski bir galaksinin, zamanla değişime
uğrayarak patladığı ve iki yöne doğru yeni galaksiler
oluşturacak şekilde yayıldığı şeklinde düşünülmektedir. Anaçgalaksi ile yavru-galaksiler arası uzaklık ise, yaklaşık 160 bin
ışık-yılı (48000000000 km) tahmin edilmektedir.

Şekil 2: Radio lobe galaxies
(from: http://physics.uoregon.edu/~soper/ActiveGalxy/lobe.ht
ml
Bu galaksi sistemlerinde gözlenen kızıla kayma oranlarına
bakıldığında, Şekil 3‟de görülen değerler ölçülür: Anaç galaksi

en yaşlı olandır, dolayısıyla en küçük kızıla-kayma değerini verir
(z=0.007). Anaç galaksinin patlamasıyla oluşan ve iki zıt yöne
savrulan 268 ve 119 nolu gök cisimleri ise, daha fazla kızıla
kayma gösterirler: 268‟in kızıla kayma değeri z=0.136, 119‟un
kızıla kayma değeri ise z=0.334 olarak ölçülmüştür. Onların
aynı yaşta olmalarına rağmen farklı değer göstermeleri ise,
birinin dünyamıza yaklaşan yönde, diğerinin ise dünyamızdan
uzaklaşan yönde olmasındandır.

Şekil 3: Şekilde Seyfert Galaksileri içindeki NGC4235 sistemine ait üç farklı kızıla-kayma
değeri gösteren 3 farklı oluşum gösterilmektedir. Ortadaki 129 nolu galaksi çok düşük bir
kızıla-kayma değerine sahiptir: z=0.007. Onun iki tarafında aynı bir ortak eksen üzerinde
bulunan 268 nolu gök cismi (BL LAC) z=0.136 gibi daha büyük bir kızıla-kayma değeri
gösterir. Diğer taraftaki 119 nolu gök cismi (QSO) ise z=0.334 gibi çok daha büyük bir
kızıla-kayma değerine sahiptir. (Arp (1998)den).

Halton
Arp
görüşüne
gerekçe
olarak,
uzaydaki
galaksilerden gelen radyasyonlardaki kızıla-kayma olayının,
galaksilerin oluşum yaşlarına bağlı olarak gelişen dalga-boyu
farklılıklarının bir sonucu olduğunu ileri sürer. Ona göre, eski
galaksiler çok uzun süreçlerde çevrelerindeki radyasyonlardan
etkilenirler ve atomları çevresindeki elektronlarının depoladıkları
enerji
zamanla
artar
(dolayısıyla
momentleri-kütleleri
fazlalaşır). Yeni oluşan galaksilerde ise tersi durum söz
konusudur. Momenti fazla olan cisimlerin yaydığı radyasyon
daha enerji-dolu (dalga boyu daha küçük) iken, momenti az
olan cisimlerin yaydığı radyasyon daha büyük dalga boyundadır,

yani kızıla-kayma oranları fazladır. Dolayısıyla uzaydan gelen
radyasyonların gösterdikleri dalga-boyu farklılıkları onların
dünyamızdan
uzaklaştıkları
için
değil,
farklı
yaşlarda
olmalarındandır. Bunun böyle olduğu, orta konumlu olan
galaksilerin düşük kızıla-kayma değeri gösteren eski (anaç)
galaksi olmaları, yanlarda olan galaksilerin ise, onun
patlamasıyla oluşmuş yeni galaksiler olmaları ile de anlaşılır. Bu
uzayda her ayrıntılı ölçümde gözlemlenir.
Halton Arp‟ın bu görüşüne karşılık, diğer taraf, „düşük ve
yüksek kızıla-kayma gösteren gök cisimlerinin yan-yana
bulunuyormuş gibi olmaları, çok uzak bir galaksi ile çok yakın
bir galaksinin aslında birbirlerinden çok-çok uzaklarda
olmalarına karşın, tesadüfen aynı resimkaresi içine düşmüş
olmalarındandır‟ şeklinde açıklamaktadır.
Halton Arp bu görüşe şu argümanlarla karşı çıkar:
►1- Düşük ve yüksek kızıla-kayma değeri gösteren galaksilerin
birbirlerine yakın konumda olmaları tek bir-iki noktada değil, bir
sürü noktada gözlenmektedir. Bu kadar çakışma ve yakınlığın
rasgele olması olasılığı milyonda bir gibi çok düşük olasılıktır.
►2- Farklı kızıla-kayma gösteren galaksiler birbirlerinden
çok uzakta olsalardı, onlardan gelen radyasyonların şiddetini
gösteren izopak çizgileri ayrık olurdu. Halbuki şekilde görüldüğü
gibi, izopak hatları
nesneleri
birbirlerine bağlarcasına
geçişlidirler. Bu onların birbirlerine yakın olduklarını gösterir.

Şekil 4: Düşük kızıla-kayma (z=0.003) değerli NGC4151 galaksisi ile yüksek kızıla-kayma
(z=0.615) değerli 1207+39W4 galaksisi çevresindeki X-ışını radyasyonu izopak değerleri.

Arp‟in öne sürdüğü deliller arasında şunlar da çok önemli
görülmektedir.
► 1.1.2. Kızıla kayma değerleri arasında kuantlaşma bulunması (Redshift
Quantization as a Function of Electron Spin)
Arp (1998), Kızıla kayma değerleri arasında belli bir
periyodik ardalanma bulunduğunun, Geoffrey and Margaret
Burbidge tarafından 1967‟de saptanmış olduğunu ve Karlsson
tarafından 1971‟de (1+z2)/(1+z1) = 1.23) formülüne uygun bir
dağılım gösterdiklerinin belirlendiklerini (z1 ve z2 birbirini takip
eden kızıla-kayma değerleridir) ifade ettikten sonar şunları ileri
sürer.
Gök cisimlerinde kızıla kayma değerleri 0.061, 0.30, 0.60,
0.91, 1.41, 1.96 gibi ilginç aralıklarda gözlemlenmişlerdir.
Yukarıdaki formülde z1= 0.061 olarak alıp, z2, z3, z4, vs gibi
değerleri o formüle göre hesaplanırsa, 0.30, 0.60, 0.91, 1.41,
1.96 gibi bir ardalanma oluştuğu görülür.
Kızıla kayma değerlerinde görülen bu düzenli (kurallı)
sıçramalar, gök cisimlerinin belli aralıklarda oluştuğunu gösterir.
En küçük sıçrama aralığının hangi faktöre bağlı olarak gelişmiş
olacağını araştıran Arp, bu faktörün evrensel bir sabit (fine
structure constant) değerine denk geldiğini görmüştür. Fine
structure constant, bir elektronun ne kadar enerji artışı veya
azalması halinde yörüngesini değiştireceğinin belirlenmesinde
geçerli sabit değeri tanımlar. Kuantlaşma (quantization) terimi
bu sıçramalı oluşumlara dikkat çekmek için oluşturulmuştur.
Bunun anlamı ise büyüktür, zira doğadaki tüm oluşumlarda belli
doğal kriterler hep geçerliliğini korumaktadır.
► 1.1.3. Gezegenlerin oluşumunda da kuantlaşma görülür.
Galaksi oluşumlarında birbirini takip eden oluşumlar
arasında (1.23)n oranının bulunması ve bu oranın elektron
kütlesi artışından başlayarak, galaksilere kadar geçerli olması,
Arp‟ı şu araştırmaya yöneltmiştir. „Güneş sistemindeki
gezegenlerde de acaba geçerli mi?‟

Galaksi sistemlerindeki kızıla-kayma dereceleri faktörü
olan 1.23 rakamı daha ayrıntılı incelendiğinde, değerin yaklaşık
1.2288 olduğu hesaplanmıştır.

İşte durum böyledir.
Ben kişisel olarak Arp‟in sunduğu argümanların daha
gerçekçi olduğunu düşünüyorum, çünkü gözlem yapılan nokta
(veya galaksi) sayısı bir tane değildir. Gözlem sadece bir
noktada yapılmış olsaydı, denilebilirdi ki, o noktada, tesadüfen
yakın bir galaksi ile uzak bir galaksi aynı hizada bulunuyor,
bunlardan
birinden
gelen
radyasyon
az-kızıla-kayma
gösterirken, diğeri çok kızıla-kayma gösteriyor. Böyle bir
tesadüf olabilir.
Ama Arp bir tane değil, birçok galakside bu gözlemi
yapmış durumda ve hepsinde, birçok uzak galaksi ile birçok
yakın
galaksinin
aynı
hizada
buluşmaları
tesadüflerle
açıklanacak bir olay değil.
İşte bu nedenle Arp de, benim gibi isyancıları oynuyor;
yani bilim adamlarının şartlanmışlıklardan kurtularak, olayları
daha gerçekçi olarak görmeye yanaşmamalarından yakınıyor.
Yani sonuç olarak, Arp, evrende galaksilerin de, aynen
dünyamızdaki
maddelerde
gerçekleşen
değişim-dönüşüm
sistemleri
gibi,
değişim-dönüşüme
uğrayıp,
yaşlanan
galaksilerin bir-birine zıt yönde iki yeni galaksi doğuracak

şekilde parçalandıklarını ve yeni galaksiler ortaya çıktığını
gözlemleriyle ileri sürüyor ve evrenin de yaşayan bir sistem gibi
davrandığını iddia ediyor.
DOM bilgileriyle ne kadar da örtüşüyor, değil mi? Peki bu
da mı tesadüf?
Arp‟ın “Scientists,
particularly
at
the
most
prestigious institutions, regularly suppress and ridicule
findings which contradict their current theories and
assumptions.= Bilim adamları, özellikle de çok meşhur
kurumların başında bulunanlar, kendi görüşlerine
uymayan teorileri ve yorumları sistemli bir şekilde yok
etmeye ve önemsizleştirmeye çalışırlar.” şeklindeki görüşü,
DOM-sistemi bilgilerinin günümüz medyası, bilimsel kuruluşları
ve siyasetçileri tarafından neden görmezlikten gelindiğini
açıklaması bakımından da çok ilginç bir saptamadır.
Yine Arp‟ın “Since scientific research in the end is almost
completely supported by public funds, it behooves us as
citizens to be aware of whether this money is spent wisely in
relation to the real needs of, and possibilities for, the future of
the society. = Bilimsel araştırmaların nerdeyse tümü toplumsal
kaynaklarla finanse edildiğinden, bu paraların toplumun
geleceği açısından amacına uygun şekilde mi harcandığının
denetlenmesi halkın görevidir.” şeklindeki uyarısı, toplumu
oluşturan bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini hatırlatması
bakımından çok önemlidir.
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