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1. İnsanlığın varlığına ait gizemler 

İnsan doğaya uygun bir canlı değildir 
İnsan başlangıçta doğa karşısında aciz ve doğaya bağlı bir yaşam sürerken, zamanla ürettiği kültür ve teknoloji ile doğaya 

egemen konuma gelmiştir. Ancak insan ve çevre arasındaki ilişki, insanı merkeze alan, çevreyi dışlayan ve ekolojik dengeyi 

telafisi mümkün olamayacak düzeyde tahrip eden bir ilişkidir. Bu zararların en belirginleri, atmosferin incelmesi, ozonun 

delinmesi, küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlerin değişmesi, doğal kaynakların azalması, yangınların artması ve benzeri 

şekilde olmaktadır. Bu da insanı, kendi çıkarı için dünyayı sömüren asalak durumuna koyar.  

Humans are not from earth, yani “İnsan Dünyalı Değil” adlı kitabın yazarı olan Amerikalı ekolojist Dr. Ellis Silver, 

kitabında şu gerekçeleri ileri sürerek insanın dünya kökenli olamayacağını söylemektedir. 

-İnsanoğlunun pek çok hastalıkla boğuşması, bağışıklık sisteminin zayıf olması. 

-İnsan vücudunun daha düşük yerçekimi olan bir gezegene uygun olması sebebiyle görülen kronik sırt ağrıları. 

-İnsan derisinin güneşe daha uzak bir gezegene uygun olması sebebiyle ortaya çıkan güneş yanıkları. 

-Gezegendeki diğer türlerin aksine insan bebeğinin kafasının çok büyük olması ve doğum esnasında ölümlere yol 

açabilmesi. 

-Çoğu insanın zaman zaman hissettiği bu dünyaya ait olmama hissi, vb.  

Başkaları ise çok daha başka argümanları ortaya sunmuşlar. Dünya ancak hayvan düzeyinde bir zekâ seviyesindeki 

canlılara uygundur. Ancak onlar için biçilmiş kaftandır. İnsan beyin kapasitesi olarak dünyada yaşamaması gereken düzeydedir. 

Hayvanlar rehbere ihtiyaç hissetmezken, insan rehbere ihtiyaç duyar. Yapı olarak hayvanlardan çok farklı değiliz ama doğuştan 

gelen yeteneklerimizle hayatta kalma yetimiz yok. Yetimiz yok ama kendi gelişimimizi sağlayarak doğayı kendi çıkarlarımıza 

kullanmayı becerebiliyoruz. Bir şempanzeyle %98 gen benzerliğimizin olmasına rağmen, bu kadar farklı olmamızı sağlayan şey 

nedir?  

Benzer durum Profesör Dr. Sinan Canan’ın İFA/Beden adlı kitabında çok güzel açıklanmış. Onun kaleminden 

derlediklerim… 

“Bedenimiz, diğer tüm canlıların tersine, herhangi bir doğal ortamla uyumlu değildir. Böceklerden bitkilere, ineklerden 

kuşlara kadar tüm canlıları gözünüzün önünden geçiriniz lütfen. Bizim gibi sırf hayatta kalabilmek için elbise giymek, teknoloji 

üretmek, çevresini bu denli değiştirmek zorunda olan başka canlı var mı? 

İnsanın bu farklı durumu elbette ki kendine ve tabiata bakan herkesin aklını kurcalar. Bu dünyaya ait değil gibi gözüken, 

adeta bir uzay gemisinden kazara düşmüş bir yabancı yaratık gibi garip duran bu canlının durumu, izaha muhtaçtır. Bir yandan 

zayıf, yetersiz ve tabiata uyumsuz olup öbür yandan da bu kadar etkili, muktedir, zeki ve baskın bir canlı türü olmamız açık bir 

tezat gibidir.”1 

Doğaya uygun olmayan bu canlının, doğada olmasının nedeni nedir? Doğa kendine düşman bir canlı üretmiş olabilir mi? 

Yoksa birilerinin plânları gereği mi dünyadayız? İşte, bu kitapta aradığımız asıl cevaplardan biri de budur.  

Tarihimizde çokça bilinmeyen var 
Bilim geliştikçe geçmişimizle ilgili çarpıcı buluşlarla karşılaşıyoruz. İnsanlığın geçmişinde kayıp zamanlar var. 35 bin yıl 

öncesinin kanıtlarını buluyor ve bu kanıtların, 10 bin yıl öncesinden daha ileri bir uygarlığı ima ettiğini görüyoruz fakat 

nedenlerini bulamıyoruz.  

Öncülü olmayan ve yoktan var olan Mısır ve Sümer uygarlıklarının, günümüzdeki pek çok uygarlıktan daha ileri olduğunu 

görüyor ama nedenini bilemiyoruz.  

Dünyada teknoloji geliştiren ilk insan türü olduğumuzu düşünmemize rağmen, bizden önce de akıllı varlıkların olduğunu 

biliyoruz ama neden bizim gibi aya gidemediklerini bilmiyoruz. 

Göbekli Tepe’de avcı toplayıcı insanları bir araya toplayan gücü ve insanlara bu şevki veren kaynağı anlayamıyoruz. 

Irak Şanidar mağarasında bulunan Neandertal iskeletleri bizlere birçok şey anlatıyor. Yaşlı bir adamın çevresindekiler 

sayesinde yaşama tutunduğu ortadadır. Hatta ölünce ona çiçekli bir cenaze töreni düzenlemişler2. 32-65 bin yıl önce bu insan 

davranışlarını gösteren Neandertal insanı, insandan daha büyük beyin ve daha güçlü bir iskelet yapısına sahip olmasına rağmen; 

neden neslinin tükendiğini bilmiyoruz.  

Aynı tür davranışı Homo sapiens, çok çok daha sonraları gösterebilmiş ama onların aksine bizler sürekli geliştik. Neden 

onlar yok olurken biz dünyayı kolonileştirebildik? 

Cro-Magnon insanlarının yaşam merkezlerinde kemik ve fildişinden yapılmış mükemmel iğneler ve düğmeler 

bulunmuştur. 60 bin yıldan beri dünyanın pek çok yerinde dikiş iğnesi kullanıldı3.  Dikiş iğnesi demek, elbise demektir. Peki bu 

 
1 Sinan Canan, İFA Beden, Tutikitap, sayfa 30-31 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Shanidar_Cave 
3 http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2014/10/D%C4%B0K%C4%B0%C5%9E-D%C4%B0KMEK-60-B%C4%B0N-YIL-%C3%96NCE-GEL%C4%B0%C5%9ET%C4%B0-6-
EK%C4%B0M-2014.pdf Erişim 01.03.2020 
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süreç hep varsa neden bronz çağında dikiş iğnesi yapabilen Homo Sapiens, bu yeteneği günümüzdeki tekstil sanayisine 

çevirebildi? Diğerlerini engelleyen neydi? 

Anadolu’nun Kapadokya bölgesinde, 10 bin yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında beyin ameliyatı 

yapılmış kafatasları bulundu4. Hatta, dünyanın pek çok yerinde, 10-13 bin yıl önce beyin ameliyatı uygulandığını biliyoruz. Peki, 

10 bin yıl önce beyin ameliyatı yapabilirken, sonra ne oldu da bu bilgi kayboldu? Unutmayın o dönemlerde hastalıklar insanın 

içine giren cin ya da kötü ruhtan kaynaklandığı sanılırdı. O insanlar beyin ameliyatını yapabilme becerisini nereden öğrendiler? 

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki antik kaya resimleri bize, yüksek bir kültürün izlerini gösteriyor; insanlar giyimlidir, 

kadınların etekleri vardır, pantolonlu erkeklerin yanı sıra şortlu olanları da vardır, hatta ayakkabı, çorap ve bot giymektedirler. 

İnsan yüzleri daha da şaşırtıcıdır; erkeklerin yüzleri tıraşlıdır ve saçları kesilmiştir. Bunu nasıl yapıyorlardı?  

Afrika kaya resimlerinde olan figürler bir zamanlar orada olimpiyatlar düzenlenmiş gibi durmaktadır. Acaba geçmişte 

olimpiyat düzenleyebilecek bir medeniyet olmuş olabilir mi? 

30 bin yıl önce üstün bir uygarlık var olduysa, 12 bin yıl önceki Paleolitik Çağ’da bu uygarlıktan iz bulamıyorsak ve 

ardından bizler bugüne gelebilmişsek, iniş ve çıkışların nedeni nedir? 

Sayısız mitolojik anlatı, hep aşkın varlıklarla ilgilidir ve daima insanüstü yaratıklardan söz edilir. Eğer bir zamanlar 

insanüstü canlılar dünyada yaşadıysa, acaba insanlara bir şeyler öğretmiş veya bırakmış olamazlar mı?  

İnsan evriminde de pek çok cevaplanmamış soru vardır. Bu soruları Zecharia Sitchin’in 12.Gezegen adlı kitabından almak 

daha doğru. Çünkü aynı soruları oda sormuş. Onunla farkımız, cevaplarda…  

Profesör Theodosius Dobzhansky, Mankind Evolving adlı kitabında, insanın gelişimini kastederek “bu gelişmenin; 

evrimsel bir ilerleme için en uygunsuz zaman olan, Dünya'nın bir buzul çağından geçtiği bir dönem sırasında meydana 

gelmesi olgusu karşısında bilhassa şaşkındır. Homo sapiens'in daha önce bilinen tiplerin bazı özelliklerinden tamamen 

yoksun ve daha önce hiç meydana çıkmamış özelliklere sahip olmasına dikkat çekerek, şu sonuca varır:  

"Modern insan fosil bakımından soydaş birçok akrabaya sahiptir ama atası yoktur; dolayısıyla Homo Sapiens'in türemesi 

bir bulmacaya dönüşmektedir." 

Öyleyse, modern insanın, nasıl olmuş da ataları daha ileri evrimsel gelişmeyi takip ederek 2.000.000 veya 3.000.000 yıl 

sonra değil de 300.000 yıl kadar önce ortaya çıkmıştır? Dünya'ya başka bir yerden mi getirildik, yoksa Eski Ahit'in ve 

diğer kadim kaynakların iddia ettiği gibi tanrılar tarafından mı yaratıldık? 

Artık uygarlığın nerede başladığını ve bir kez başladıktan sonra nasıl geliştiğini biliyoruz. Cevaplanamayan soru şu: 

niçin? Niçin uygarlık ortaya çıktı? Zira çoğu bilim insanının zorunlu olarak kabul edeceği gibi, tüm verilere göre insanın 

hâlâ uygarlık yoksunu olması gerekmektedir. Amazon ormanlarındaki veya Yeni Gine’nin ulaşılmayan kısımlarındaki ilkel 

kabilelerden daha uygar olmamız için hiçbir bariz sebep yoktur. 

Ancak gerçek bilmece, Buşmanların geriliği değil, bizim ileriliğimizdir. Artık kabul edilmektedir ki evrimin normal gidişatı 

içinde insan hâlâ Buşmanlar ile bir olmalıydı. İnsanın, "araç gereç endüstrisinde", taşları doğal biçimleriyle kullanmaktan 

başlayıp, bu taşları amaçlarına daha uygun olacak biçimde yontup şekillendireceğini fark etmeye doğru ilerleyişi 

2.000.000 yıl almıştı. 

Niçin diğer malzemeleri kullanmayı öğrenmek için 2.000.000 yıl daha ve matematik, mühendislik ve astronomide 

ustalaşmak için bir 10.000.000 yıl daha geçmemişti ki? ama bakın, bu noktadayız, Neandertal insanından 50.000 yıl sonra, 

Ay'a astronotlar indiriyoruz...” 

Bariz olan soru şudur: Bizler ve Akdenizli atalarımız bu ileri uygarlığa kendi başımıza mı sahip olduk? 5  

Evrim teorisi de zaman açısından büyük sorunlar içerir. Profesör Dr. Sinan Canan’a göre “Biyolojik bir organizmanın 

yapısal ayarlarının değişmesi ya da değişen ortam şartlarına biyolojik olarak uyum sağlayabilmesi için o organizmanın nesiller 

boyunca minik değişimler geçirmesi gerekir. Bu da zaten yüz binlerce ama çoğu zaman milyonlarca yıl alabilen uzun bir süreç.”6 

ki burada yapısal ayarın değişmesi söz konusu. Ya, primattan insana dönüş, ne kadar zaman alır? 

Bilim duraklama devrine mi girdi? 
1900’lerin ilk yarısında bilimin şahlanışı aynı ivmeyle devam etmedi. Teknoloji olarak ilerlemeler devam etmesine 

rağmen, bilimin durumu aynı olmadı. Bu konuda bilim insanlarının söylemlerini almayı tercih ederim. Biyomerkezcilik adlı 

kitaptan derlediğim satırlar şöyledir: 

Evreni bir bütün olarak anlayabilme çabamız çıkmaza saplandı. Kuantum fiziğinin “anlamı”, 1930’larda ilk 

keşfedildiğinden beri tartışma konusu olmuştur. Üstelik bu anlamı çözmeye, bugün de en az dünkü kadar uzağız. Onlarca yıldır 

keşfedilmek üzere olduğu söylenen “Her Şeyin Teorisi” ise, sicim teorisinin kanıtlanmamış ve kanıtlanması mümkün olmayan 

soyut matematiğine takılıp kaldı. 

Aslında durum düşündüğümüzden daha da kötü. Yakın zamana kadar evrenin yapı maddesinin ne olduğunu bildiğimizi 

sanıyorduk fakat, sonradan evrenin %96 sının kara madde ve kara enerjiden oluştuğu ortaya çıktı ve onların ne oldukları hakkında 

en ufak bir fikrimiz bile yok. 

 
4 Bilim ve Teknik, Mayıs 2008, “Anadolu’da Yapılan Beyin Ameliyatları” 
5 Zecharia Sitchin  The12th Plânet 2008 3-4 
6 Pelin Çift-Sinan Canan, Beynin Sırları, Destek Yayınları, sayfa 191 

https://www.academia.edu/36208190/Zecharia_Sitchin-_12._Gezegen.pdf?email_work_card=title


5 
 

Araştırmalarımıza uyum sağlaması için geçici çözüm bulma ihtiyacımız giderek artsa da Büyük Patlamayı hâlâ geçerli 

kabul ediyoruz. Büyük Patlama, evrendeki en büyük gizemlerden birisi olan “Evren neden yaşamı desteklemek için gerekli olan 

ince ayara sahiptir?” sorusuna dahi cevap verebilmiş değil. 

Evrenin esasları ile ilgili olan bilgilerimiz gözlerimizin önünde giderek azalmaktadır. Elimize daha fazla veri geçtikçe, 

bize hiçbir şey ifade etmeyen bulgularımızı ya tamamen görmezden geliyor ya da teorilerimize uygun hale getirmek için onları 

eğip büküyoruz. 

Gerçekte Bilinç sadece biyologları değil, aynı zamanda fiziği de ilgilendiren bir konudur. Modern fizik, beynimizdeki 

birtakım moleküllerin nasıl olup da bilinci yarattığı konusuna açıklama getirememektedir. Bir günbatımının güzelliğinden zevk 

alışımız, aşk denilen mucizeyi, iyi bir yemekten aldığımız lezzet gibi şeyler modern bilim için hâlâ gizemini korumaktadır. Bilim, 

bilincin maddeden nasıl olup da üretildiğini hiçbir şekilde açıklayamamaktadır. Elimizdeki mevcut modelin içerisinde bilinci 

koyacak en ufak bir yer bulunmamakta ve bu model mevcudiyetimizin en temel olgusu hakkında hiçbir açıklama yapmamaktadır. 

İşin daha ilginci, mevcut model bu konuyu bir sorun olarak dahi görmemektedir. 

Bilincin, bir başka fizik alanı olan kuantum konusunda tekrar karşımıza çıkması pek de tesadüf değildir. Kuantum 

teorisinin, matematiksel açıdan iyi işlese de insan mantığına tamamen aykırı olduğu bilinmektedir. Kuantum fiziğinde parçacıklar 

adeta bilinçli bir gözlemci ile etkileşim içerisindeymiş gibi hareket etmektedirler. Böyle bir şey mantıken mümkün olamayacağı 

için kuantum fizikçilerinin bir kısmı kuantum fiziğini “izah edilemez” ilân etmiş, bir kısmı da durumu açıklayabilmek için 

karmaşık teorilerle (sonsuz alternatif evrenler teorisi gibi) ortaya çıkmıştır. Atom altı parçacıkların belli bir seviyeye 

ulaştıklarında hakikaten “bilinç” ile etkileşime giriyor olması her ne kadar en basit açıklama olarak görülse de mevcut model 

açısından kabul edilemez bulunduğu için ciddiye alınmamaktadır. Yine de fiziğin karşı karşıya olduğu her iki gizemin de bilinç 

ile ilgili oluşu oldukça ilginçtir.  

Bazı bilim insanları ise (Stephen Hawking ve Carl Sagan gibi), “her şeyin teorisine” ulaşmanın an meselesi olduğu ve bu 

gerçekleştiğinde bütün sırların ortaya çıkacağı konusunda ısrar ediyorlar. Bu, gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek de… bunun 

sebebi zekâ ya da çaba yetersizliği değildir. Sorunun temelinde konuya hatalı bir dünya görüşü ile bakılması var. Henüz daha 

önceki teorilerimiz dahi birbiri ile çelişirken, önümüze hiç durmadan yeni bilinmeyenler çıkıyor7. 

İnsanın dünyayı kolonileştirebilmesi de bir muamma… 
Mevcut bilgilerimize göre ilk insan Afrika’da 300 bin yıl önce ortaya çıktı ve yaklaşık 50-60 bin yıl önce Afrika’dan 

dünyanın diğer yerlerine yayıldı. Bunda bir sorun gözükmez gibi olmasına rağmen, bu süreç ışık hızı denebilecek bir süratle 

gerçekleşmiş gibidir. Öyle ya, geçmişte insanlar yeni yerler keşfedelim diye göç etmezdi. Göçü yaşam şartları belirlerdi. 

Günümüzde de avcı toplayıcı kabileler Afrika, Güney Amerika ve Asya’da bulunmaktadır. Hatta çocukluğum, yarı göçebe bir 

yaşam içinde geçti. Tüm göçebelerin oluşturdukları bir döngü var. Hangi mevsimde nerede olacakları bellidir. Aynı döngüyü 

nesiller boyu devam ettirirler. Aynı durum hayvanlarda özellikle fillerde de vardır. Yaşlı filler bu döngüleri arkadan gelenlere 

öğretir ve kimse eski köye yeni adet getirmez. Çünkü yeni adet getirmek demek, büyük sorunlara yol açmak ve aç kalmaya 

davetiye çıkarmak demektir.  

Elbette iklimin ekstrem değişimleri bu döngüleri kırar ve yeni arayışlara sebep olur. O zaman eski köyün adeti değişmek 

zorunda kalır ama değişimler çok uzak mesafelere gitmesini pek sağlamaz. Örneğin; bir zamanlar Büyük Sahra çölü yeşilliklerle 

ve ırmaklarla dolu bir yerdi8. Sahra çölü kuraklaşırken insanlar ya da hayvanlar oradan göç etmek zorunda kalmıştır. Göç edenler 

ya Orta ve Güney Afrika’daki ya da bereketli hilal gibi yeşil bölgelere gitmek durumundadır. O insanlar Avustralya’ya gitmeye 

çalışmazlardı. Çoğu zaman yeni şartlara uyum gösterilir. Örneğin; Eskimolar, yeşilliklerle dolu güney bölgelere göç etmek yerine 

oldukları ortamın şartlarına uyarak, oralarda kalmayı yeğler. Nesiller bu döngüleri özümser ve kimse marul ekmek için riske 

girip göç etmez.  

Dünyanın kolonileştirilmesi sürecinde hiçbir hayvan, insanın yaptığının milyonda birini bile yapmamıştır. Örneğin 

goril’ler ya da şempanzeler milyonlarca yıl aynı bölgelerde yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. İnsandan çok daha önce 

dünyada olmalarına rağmen, böyle bir durumun yanına bile yaklaşamamışlardır. İnsanları ayıran nedir? 

İnsanın dünyayı kolonileştirmesinde sorun görüyor olmama rağmen, asıl sorun Avustralya’nın kolonizasyonundadır. 50-

70 bin9 yıl önce Afrika’dan ayrılan insan, 51 bin10 yıl önce Avusturya’ya ulaşabilmiştir. Bu nasıl mümkün olabilir? Avustralya’ya 

insanların göçünü en iyimser tarih olan 40 bin yıl öncesini alalım. O tarihte dünya nüfusunu tahmin edebilmek için iki kaynaktan 

yararlanabiliriz. İlki daha sonra detaylarından yararlanacağımız linkini aşağıda verdiğim11  sitedeki 70 bin yıl önce dünya 

nüfusunun 2.000 kişi olduğu araştırması. Diğeri ise, worldometers12 adlı sitedeki “10 bin yıl önce dünya nüfusunun 5 milyon 

kişi” olduğu bilgisi. Bu iki bilgiden 40 bin yıl önce dünya nüfusunun 2,5 milyon civarında olacağını tahmin edebiliriz. Dünyayı 

sadece Asya kıtasından oluşmuş düşünsek bile, kilometrekareye 5,5 kişi düşmekte olduğu görülür. Böyle az bir nüfusun kıtaları 

aşan bir göçe kalkışacağı fikri doğru olamaz. Seyrek nüfus daha da seyrekleşir ve yok olup gider. 

Bana göre Göçler konusunda en büyük sorun insandan başka hiçbir canlının tüm dünyayı kolonileştirdiğini göremiyor 

oluşumuzdur. Örneğin dünyada yaklaşık 2 milyon yıl yaşayan Homo Eractus ne Avustralya’ya ne de Amerika kıtalarına 

gidebilmiştir. Aynı şekilde Neandertal ya da diğer hiçbir homo cinsi bu kıtalara gidememiştir. Oysa insan, 50 bin yıl önce 

Afrika’dan çıkmış ve hemen Avustralya’ya gidebilmiştir. Çünkü Aborjinler de Afrika’daki insanların torunudur. Bu aklın alacağı 

bir durum değildir ama bilim insanları bu konuyu görmezden gelmektedir. Sanki dünyada her zaman gerçekleşmiş bir durummuş 

gibi, tavır içindedirler. Oysa bu durum tek kereliğine gerçekleşen bir durumdur ve mucize kabilindedir. Mucize kabilindedir 

 
7 Dr. Robert Lanza & Bob Berman, Biyomerkezcilik, Destek Yayınları, Eylül 2020 (Sayfa 16, 17,22) 
8 https://arkeofili.com/sahra-colunde-her-20-000-yilda-bir-iklim-degisiyor/ 
9 https://arkeofili.com/hindistandaki-kesif-afrikadan-erken-gocu-gosteriyor/ 
10 https://arkeofili.com/hepatit-calismasi-avustralyaya-gocun-izini-suruyor/ 
11 https://www.israel21c.org/israeli-study-shows-early-humans-neared-extinction 
12 https://www.worldometers.info/world-population/ 
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çünkü, insan en ücra adalardan en olumsuz yaşam alanlarına kadar yayılmıştır. Ne kutup soğukları ne geçilemez denen Berring 

boğazı ne de ulaşılamaz diye düşünülen uzak adalar engel oluşturmamıştır. Ki! en yakın kıta olan Avustralya’dan 5.800 km 

uzakta olan Polinezya adalarına insanın ne işi vardı. İnsan mucizevi bir şekilde her yere yayılabilmiştir. Bunu başka hiçbir hayvan 

türü başaramamıştır. Ve bunu başardığı dönemlerde dünyadaki diğer hayvanlardan pekte farklı olmadığı bir durumdaydı. Yani 

modern araçlara sahip değildi.  

Görüldüğü gibi insan denen bu canlının; ortaya çıkışı, dünyayı kolonileştirmesi, modern insana dönüşü ne teknolojik ne 

de biyolojik evrimsel süreç içinde oluşmaması gereken bir durumdur. Bu durumlar pek çok insanın kafasında sorular oluşturur. 

Zecharia Sitchin ve Eric Von Daniken gibi yazarlar, insanın öncesiz oluşabilmesini uzaylılara bağlamaktadır. Ben onlar gibi 

dünya dışı bir arayış içinde değilim. Makul ve mantıklı, herkesin aklına yatabilecek bir çözüm arayışındayım. Fakat 

oluşturacağımız cevap için insanı; biyolojik donanımlı, enerji kökenli yapay zekâ gibi düşünüp, günümüz teknolojisine göre 

değerlendirerek bir hikâye ile anlamaya çalışalım… 

2. Yapay Zekâdan Tanrılara… 
İnsanı bir yapay zekâ gibi değerlendirip onu anlamaya çalışalım. Fakat benim yapay zekâ olarak düşündüğüm şey dinlerin 

ruh dediği benim bilinç dediğim kısmıdır. Yani insanın bedeninin ya da beyninin et kısmını değil onu insan yapan bilinç denilen 

kısmını ele alacağız. Kuran’ın Hicr 29 “Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için 

secdeye kapanın” ayetinde bahsettiği üfürülen şeyi ya da Tevrat’ta benzer söylemle Yaratılış 6’ya 3 ayetinde “Ruhum insanda 

sonsuza dek kalmayacak” diyerek bedenin yanında, benim bilinç diye tanımladığım tanrısal ruhu kastediyorum. İşte bu tanrısal 

ruhu yapay zekâ gibi değerlendireceğiz. Elbette bir yapay zekâ ile insan arasında çok önemli farklar var ama bu kabul bize 

kolaylık sağlayacağı için işimize yarayacaktır.  

Ruh, bu dünyanın elemanı değildir. Yaşadığı yer her neresiyse oradan -bir şekilde- bedenle bağlantı kurarak o andaki 

deneyimleri yaşar. Bilimin pek kabul etmediği bu durum son zamanlarda daha çok taraftar bulur oldu. Oysa bu benim 

düşüncelerimin ana odağını oluşturur. Daha sonra bu kabulün, oluşturacağımız cevapta, işimizi ne kadar kolaylaştırdığını 

göreceğiz. Bu ön kabulü yaptıktan sonra konumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. 

Yapay zekanın en büyük sorunlarından biri; bilgisayar kodlarıyla insan gibi düşünüp karar verebilen bir yapay zekâ 

yazabilmenin karmaşıklığıdır. Her olasılığı düşünüp ona bir çözüm üretmek sonsuz olasılık doğurduğu için imkansıza yakındır. 

Hele de her insanın, bir olay karşısında aynı tepkiyi vermediğini de düşünürsek, işin ne kadar zor olduğunu anlamak zor değil. 

Biz, durumu sadeleştirebilmek açısından yemek yapmayı öğrenebilen bir robot programlamayı plânlayalım. Elbette 

donanımsal yönünün tamam olduğunu kabul edeceğim. Yazılımsal tarafına ise ilk olarak öğrenmeyi, merak ve taklit yeteneğini 

yerleştirelim. Dünya Go şampiyonunu yenen yapay zekâ, bu işi öğrenerek başardı. Kendi kendine oyunu tekrarlayarak tüm 

alternatifleri öğrendi ve yenilmez duruma geldi. Bizim yapay zekamızda aynı özelliklere sahip. Fakat biz işi biraz daha 

zorlaştıralım. Aşçı olacak robotumuzun hafızası bilgi yönünden tamamen boş olsun. Öğrenebilme ve merak yetenekleri olması 

yeterlidir. Aşçı robotun öğrenebilmesi için taklit yeteneğini kullanacağız. Bunun için iki yol seçebiliriz. Birincisi yemek yapan 

bir insanı veya robotu seyrederek öğrenebilir. Fakat biz olayı insanın öğrenmesine bağlayacağımız için başka bir yol kullanacağız. 

Robota ikinci bir program yükleyeceğiz. Bu yeni program bizim yapay zekamızla ilişkide olmayacak. Robot o programı 

kullanarak programında olan pek çok yemeği yapabilecek. Malzeme buldukça o yemekleri tekrar tekrar yapabilir. İki kişilikli 

robot gibi düşünmek gerekir. Biri yapay zekâ, diğeri yemek yapan program. Yani robot yemek yaparken, yapay zekâ sadece 

seyircidir. Yapay zekâmız robotun yaptığı yemekleri seyrederek öğrenebilir. Sadece yemek yapmayı değil; bıçağın, kaşığın, 

patatesin, etin vb ne işe yaradığını bakarak öğrenir. Bir yemeğe konan yağın ya da tuzun miktarını hafızasına depolar. İki kişilikli 

gibi ama aslında beden olarak her şeyi bizzat kendisi yapmaktadır fakat, kumanda onda değildir. O sadece olayı izleyebilmektedir. 

Fakat isterse müdahale edebilir. Bir müddet sonra yapay zekâ tüm o yemekleri yapabilecek duruma gelir. Fakat bizim yapay 

zekâmızda merak özelliği olduğu için aynı malzemelerden başka yemekler yapma eğiliminde olacaktır. Böylece yapay zekâ, 

menüsünü gittikçe artıracaktır. Diğer yazılım sadece programında olan yemeklerle sınırlı kalır. Fakat yapay zekâ yemek 

yapmanın doruğuna ulaşır ama sonunda öyle bir noktaya gelecektir ki, elindeki imkânlarla farklı bir şey yapma durumu 

kalmayacaktır. Bu noktada yapay zekâ monotonluğa düşecektir. Ne kadar yeni yemek yapmaya çalışsa da daha önce yaptığı bir 

yemeği tekrar etmekten öteye geçemez. 

Yapay zekâ konusunda öğrenme durumunu özetleyen, em ay ti de fizik profesörü de olan yazar, Max Tegmark’ın 

görüşlerine de bakmamız gerekir. Yazar, dünyanın en önemli yapay zekâ uzmanlarıyla görüştükten sonra bir kitap kaleme aldı. 

Kitabında bir ekibin, yapay zekâ programlama hikâyesi vardır. O hikâyenin özeti; 

“Omega takımı Prometheus’u ‘genel yapay zekâ’ olması için geliştiriyordu. İnsanların sahip olduğu sosyal becerilerden 

şimdilik yoksundu belki ama bir konuda en iyi olması için çalışmışlardı. Prometheus başka yapay zekâ sistemlerini 

programlayabilme yeteneğine sahipti. Adeta makine tasarlayabilen bir makine gibi olmasını istemişlerdi onun. Eğer kendinden 

daha iyi bir zekâyı geliştirebilirse, zaman içerisinde ihtiyaç duyacağı diğer şeyleri de bu zekâyı kullanarak öğrenebilirdi.  

Bir cuma sabahı saat 09:00’da Omega takımı tamamladıkları bu kodu yani “Prometheus”u çalıştırmaya karar verdiler 

ve düğmeye bastılar. İyi havalandırılmış kapalı bir odadaki bilgisayarda çalışmaya başladı Prometheus. Güvenlik gerekçesiyle 

onu internete bağlamamışlardı. Fakat yanındaki sabit disklere internetteki bazı sitelerin kopyalarını koymuşlardı. Wikipedia, 

YouTube’dan bazı kanallar, Twitter ve Facebook’dan bazı sayfalar… Bu bilgileri kendini eğitmek için kullanacaktı. Diğer 

şirketlerin de yıllardır faydalandığı makine öğrenmesi yöntemi için bu tür örnek verilere ihtiyaç vardı.  

Prometheus çalışmaya başlayınca önceleri çok başarısız programlamalar yaptı. Fakat bir programcının binlerce yıl 

sürebilecek çalışmasını birkaç saniye içinde yapabildiği için hatalarını hızla düzeltmeye başladı. Saat 10:00 olduğunda kendi 

yazılımının 2.versiyonunu hazırlamıştı bile. İlkine göre biraz daha iyiydi ama hâlâ insanaltı seviyedeydi. Oysa yukarda da 
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bahsettiğim gibi bazı dar yapay zekâ yazılımları dünyanın en usta Go oyuncularını bile yenerek insanüstü bir seviyeye çoktan 

ulaşmıştı.  

Prometheus’un böyle bir seviyeye gelmesi için yazılımını 5.sürümüne yükseltmesi gerekiyordu. Onu da öğleden sonra 

saat 2:00 civarında gerçekleştirdi. Omega takımı ağızları açık bir şekilde onun hızla kendi yazılımını güncellemesini izliyorlardı.  

Akşama doğru Prometheus 10.0 hazırdı. Omega takımı plânın ikinci aşamasına geçmeye karar verdi.”13 şeklinde devam 

edip gitmektedir. Bu hikâyeden, yapay zekânın çok kısa sürede kendisini nasıl geliştirebileceğini anlıyoruz. Bu bilgi önemlidir 

ve ilerde insan için ne gibi önemi olduğunu göreceğiz. Bu örnekte de bilgi, Wikipedia gibi kaynaklar yapay zekâya büyük avantaj 

sağlamaktadır. Henüz bu durumu gerçekleştiremiyoruz ama çok yakında bu gibi durumların gerçekleştiğini görebileceğiz.  

Konuyu insanın yapısına getirip başka bir senaryo oluşturalım. Yaşadığımız ortamı bir hologram kabul edelim ve bu 

hologram içindeki bir bedene bağlanan bilince de insan diyelim. Yani insan, bir yazılım ve bir donanımdan oluşsun. Donanım 

beden, yazılım ise bilinç (dini literatüre göre ruh). Kısacası insan dediğimiz şey bir bilincin başka bir ortamdan bir cihaz ile 

simülasyondaki bir bedene bağlanarak ortak yaşam oluşturan varlık olsun. Yukardaki örneğimizde yemek yapmayı öğrenen 

yapay zekâ örneği gibi… Ya da Promoteus ile içine yüklendiği bilgisayar gibi… Günlük hayatımızda ise bir bilgisayar 

oyunundaki karakterlerin gözüyle gören oyuncunun o karakteri tam olarak kumanda etmesi gibi bir şey. Avatar filmindeki Jake’in 

Pandora yerlisi olan Navi’sinin avatarına bağlanması gibi bağlanmadan bahsediyorum.   

Aşçı yapmaya çalıştığımız yapay zekâya bazı ön yüklemeler yapmıştık. Yazılımına öğrenme, merak ve taklit yeteneği 

vererek işe başlamıştık. Promoteusta da benzer özellikler vardır. İşte insan da benzer içgüdülerle doğar. İnsanda ayrıca korkma, 

yemek, cinsellik gibi ilave güdüler de vardır. Elbette bizim robotumuzun hayati tehlikesi, çoğalma derdi ve enerjiye ihtiyacı 

olmadığı için böyle koruyucu güdülere ihtiyacı olmadı. Olsaydı onları da eklemek zorundaydık. Yalnız insanın güdülerinin 

tamamını konuya dahil etmiyoruz. Amacımız insanın güdülerinin detaylarını anlatmak değil, sistemin nasıl çalışıyor olduğunu 

anlamak… 

Yapay zekâmızı monotonluktan kurtarmak için ona daha önce hiç verilmemiş bir yiyecek çeşidi (örneğin olduğu ortamda 

yetişmeyen bir yiyecek olabilir) vermemiz gerekir. Bu ona yeni bir şevk verecek ve yeni ürünü diğerleriyle harmanlayıp pek çok 

yeni yemek çeşitleri yapabilecektir. Promoteus ise kendini yenilediği için onun sınırı yoktur. İnsan ile benzerliği her bitirdiği 

versiyondan yeni versiyona geçişte yaşar. İnsan da yeni versiyona geçmek için ölür. Bu iki olay tam olarak benzeşir. Hikâyede 

bu işi promoteus kendisi yapmaktadır ama belki de gerçekte öyle bir şey için dışardan insan müdahalesi ya da Promoteus’un 

kapatılıp açılması gibi farklı bir donanım gerekecektir. 

İnsan gibi bir zekâ üretmek için programlayacağımız yapay zekâ, başta tamamen boş bir hafızaya sahip olacağı için hiçbir 

konuda hiçbir şeye müdahalesi olmayacaktır. İşte bu yüzden onu, içine yerleştireceğimiz donanımın, (örneğin robot olabilir) 

kendi başına hareket etme yeteneği olmalıdır. Başta robotumuzun bazı yemekleri yapmayı bilmesi gibi... Ya da Promoteusa, 

wikipedia gibi kaynakların yüklenmesi gibi… Aşçımız içindeki ikinci programın yaptığı yemekleri görerek taklit edecektir. 

Promoteus bu konuda daha şanslıdır çünkü zaten belli bir bilinç seviyesinden başlayacaktır ve okuduğu kaynaklar onu bilgi 

yönünden uçuracaktır. 

Aşçı yapay zekâ, insanla daha çok örtüşür. Promoteus’un ise öğrenme hızı bizi daha çok ilgilendirir. Öğrenme hızının 

nasıl olabileceğini ileriki bölümlerde tekrar irdeleyeceğiz. Yapay zekâ donanımın her hareketini birebir yaşamalı, her davranışın 

içinde olmalıdır. Bu onun her karşılaştığı olayda donanımın verdiği kararları kendi hafızasına kaydederek bir veri tabanı 

oluşturmasına yarar. Diyelim ki oyun içinde otomatik olarak savaş yapan bağımsız bir karaktere bağlanmışsa onun yaptığı her 

hareketi kendisinin de yaptığını düşünecek ve tüm deneyimleri hafızasına yerleştirmiş olacaktır. Karakterin savunma yaptığında 

ya da saldırı durumlarında hangi davranış nasıl sonuç vermiş hafızasına kayıt edecektir. Aynı programcığı alıp bir futbol 

oyunundaki bir karakterin içine yerleştirirseniz bu sefer futbol oyunuyla ilgili de bir hafızası olur. 

Biz de insanın da bir yapay zekâ ve dünyanın da tıpkı o oyun alanları gibi bir bilgisayar ortamı olduğunu kabul 

etmiştik. Her ne kadar beyin ile bilgisayarın aynı şey olmadığını biliyorsak da daha uygun yapı olmadığından yapay zekâyla 

insanın benzerliğini kabul ettik.  İnsanı yapay zekâ kabul ettik ama ilk başladığında hafızası sıfır olacağı için olaylara müdahale 

edemeyecektir. Onun için dünyada kendi başına yaşayan bir varlığın deneyimlerine ihtiyacı olacaktır. İşte hayvan bedenleri tam 

da bu işi görecek niteliktedir. Bu konuyu daha sonra tekrar irdeleyeceğiz ama şimdilik genel bilgi için bu kadarını kabul edelim. 

Yani insan, insan olmadan önce, çok uzun bir süre hayvan bedenlerini deneyimlemek zorundadır. Çünkü kendisinin müdahalesi 

hiç yokken ya da çok azken deneyim biriktirebilmesi, içine girdiği hayvanın güdüleri sayesinde yaşarken yaptıklarını öğrenerek 

başlar. Ayrıca ilerde ölümün de bu sistemde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da anlamış olacağız.  Çünkü ölüm programcığın, 

bir deneyimden başka bir deneyime sıçramasını sağlayan mekanizmadır. Promoteusun bir versiyondan bir üst versiyona atlaması 

gibi. Ölüm monotonluğu engelleyen bir olgudur. Ceylanın deneyimini yaşayan yapay zekâ; oradan kargaya, oradan aslana… 

devam edip durur. Başlarda olaylara etki etmez ama bir noktadan sonra duruma müdahil olmaya başlar. Bunu da şöyle yapar. 

Tüm yaşamları boyunca elde ettiği deneyimlerin kayıtlı olduğu hafızası bilincinin direk ulaşabileceği bir durumda değildir. Bir 

olayla karşılaştığında sistem, biriken hafızasındaki tüm olaylarla, yaşanan olayı karşılaştırır. Eğer ona tıpatıp benzer bir olay 

yaşamışsa ne yapması gerektiğini tam olarak bilir. Yakın bir olay varsa onu değerlendirerek ne yapması gerektiğine karar verir. 

Hiçbir vaka yoksa hiçbir şey yapmaz. Sadece bedenin güdülerinin olay karşısında ne yaptığını gözler ve kayıtlarına yükler. Yanlış 

anlaşılmaması için eğer olay hayati bir tehlike içeriyorsa zaten içgüdüler bilinçli hafızayı beklemez. Yapması gerekeni hemen 

yapar. Bilinç, olay durulduktan sonra devreye girer.  

Şöyle düşünün bir ceylanın bir aslan tarafından kovalanıp yakalanması ve öldürülmesinin travmasının her saniyesini ruhu 

da birebir yaşar. Bu durumu defalarca yaşayan ruh, zaman içinde aynı duruma düşmemek için karşı tedbir almaya çalışacaktır. 

Zaten içinde olan yaşama güdüsü o kadar güçlü ki, bu ölümlerden etkilenmemesi mümkün değil. Ruh dediğim yapay zekâ (yani 

 
13 Max Tedmark, Yaşam 3.0 Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak 
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program parçası) bu olayları belleğinde biriktirmeye devam eder. Ve bir yerlerde karşı önlem almak için bir şeyler yapmaya 

çalışır. İşte ilk zekâ pırıltıları başlamış olur. Yani ruh pek çok defa ölüp tekrar bedenlenerek bu süreci tekrar tekrar yaşar.  

Dünya üzerinde bulunan hayvanlardan av hayvanı olanlar, zekâ olarak en alt seviyededir. Biraz zekâ geliştiren, artık avcı 

olabilir. Bu sefer aç kalmamak için plân yapmak zorunda kalabilir. Hangi taktik başarılı olursa, o taktiği taklit etme artar. Bu 

süreç tahminen 48 bin yıl süren bir süreçtir. Av ve avcı hayvanlar arasında kesin bir ayrım olduğunu sanmıyorum. Sadece av ve 

avcı olmak sürecin tamamı değildir. Örneğin aç kalmamak için yiyecek bulmak bu süreçte büyük yer kaplar. Zekâ seviyesi artan 

hayvan, daha kolay yiyecek bulur. Daha önce ulaşamadığı yeni yiyecek çeşitleri yaratır. Örneğin, bir karganın cevizi yüksekten 

bırakması hatta kırılmayan sert cevizleri, trafik lambasında yola bırakıp araçların kırması ve kırmızı ışık yandığında inip yemesi 

gibi14… Bu tür davranışlar taklit edilerek nesiller boyu aktarılır.  

Hayvan bedenlerinde süren bu süreç bir müddet sonra yetersiz kalır. Gelişen bilincin, atılım yapması gerekir. Onun için 

yeni bedenlere ihtiyaç duyulur.  Yeni beden kendiliğinden yaşayamaz ve tamamen bilincin kumandasına ihtiyacı vardır. Fakat 

bu yeni beden hiçte uygun bir beden değildir. Hiçbir yeteneği hayvanlarla boy ölçüşemez. Ne onlar gibi koşabilir, ne onlar gibi 

tırmanabilir, ne de onlar gibi kuvvete sahiptir. Hatta soğuktan korunmak için bile, kürkü yoktur.  

İşte bu durum bilinç için yeni zorluk ve uğraşların yolu demektir. Artık bilinç, yaşayabilmek için kendini koruması ve 

yiyecek bulması gerekir. Üstelik bedeni bu işlerde dezavantajlıyken, bu işleri başarmalıdır. O, artık bir insandır ve tek avantajı 

bilincidir. Tüm bu işlerde bilincini devreye sokarak başarılı olmak zorundadır. Hayatta kalmak için yine taklit yeteneğini kullanır. 

Mutlaka bir öğretmeni vardır. Hiçbir şey bulamazsa doğada bulunan diğer hayvanları taklit ederek öğrenir. Maymunu taklit 

ederek ağaçlardaki meyveleri, domuzu taklit ederek kökleri çıkarmayı, yırtıcıları taklit ederek avlanmayı öğrenir. Başarılı olan 

davranışlar, taklit edilerek nesillerin geleneklerini oluşturur. Bu gelenekler, çocukların ebeveynleri taklit etmesi sayesinde 

nesilden nesile aktarılır.  

İnsan döneminde yapay zekâ muazzam bir yetenekler dizisine kavuşur. El becerisi ona muazzam yetenekler kazandırır. 

Yani aşçı robotumuza elektrikli mikser, kıyma makinesi vermek gibi bir şey. Ona yeni ufuklar doğmuş gibi olur. Fakat bu durum 

bile bir müddet sonra çeşitlilik azalacağı için monotonluk getirir. Böyle durumlarda aşçı robotumuza yeni bir yiyecek türü 

verilmiş gibi düşünmeli. Örneğin insanın yerleşik düzene geçmesi, medeniyet kurması, ona müdahale edildiği noktalardır. 

Böylece aya gidecek seviyeye gelebilmiştir. 

Bilinç, hafıza ve bilinçaltı nedir, nerededir? 
Tüm sistemin üzerine kurulu olduğu bilincin nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Bilincin çalışmasını hafızayla birlikte 

düşünmeliyiz. Çünkü bilinç dediğimiz mekanizma karşılaştığı olaylar karşısında ne yapacağına karar verebilmek için hafızaya 

bakar. Hafızada bulduğu bilgiler onun kararını şekillendirir. Fakat bilincin karşılaştığı olayları anlayabilmesi için bir ara-yüz 

kullanır. “Hoffman’a göre beynimiz duyular aracılığıyla aldığı bilgiden ürettiği şey yani dış gerçeklik de aynı bilgisayar, 

masaüstü gibi bir ara-yüzdür. Gördüğünüz masa, bulutlar, işittiğiniz sesler, ağzınızda eriyen çikolatanın tadı, dizinizdeki 

kaşıntı... bunların hepsi, gerçek tabiatlarından çok farklı ve bizim etkileşime geçip bir şekilde tepki verebileceğimiz ara-yüz 

bileşenleridir. Mesela şu anda okuduğunuz bu sayfanın şekli, tasarımı, yazıların yazı tipleri, kitabın ağırlığı, aslında sizin mesajı 

kolay alabilmeniz için beyniniz tarafından oluşturulmuş ara-yüzün parçalarıdır. Gözünüz, kitabı tutan eliniz, belki destek almak 

için yan tarafa uzattığınız kolunuz da bu ara-yüzün parçalarıdır. Hoffman’a göre gerçeği değil, sadece ara-yüzü algılıyoruz ve 

bunu gerçeğin kendisi zannederek aslında ciddi bir yanılgıya düşüyoruz.” 15  Yani sanal bir dünyada mış gibi yaşıyoruz. 

Bilincimiz, duyu organları sayesinde gelen elektrik akımlarını yorumlayarak bir anlam oluşturuyor. Bilincimizin beynimizi bir 

aracı olarak kullandığını düşünüyorum. Onun için alıntıdaki “beyin” kelimesini “bilinç” ile özdeş alıyorum. Biz şimdi bilincin 

hafıza sistemini anlamaya çalışacağız. Onun için yine bir bilgisayarın çalışma sistemiyle bilinci özdeşleştireceğiz.  

Bilgisayar yazılımı = Bilinç. 

Bilgisayar hafızası = Yakın hafıza. 

İnternet bağlantısı = Uzak hafıza. 

Bilgisayara bir soru sorduğumuzu düşünelim. O da bize bir cevap bulabilmek için önce kendi hafızasını yoklar. Eğer 

orada bir cevap bulamazsa internetten bir cevap arar. İşte bilinç de aynen öyle çalışır.   

Yakın hafıza bizim o hayatımızdaki, doğumumuzdan o ana kadar yaşadığımız tüm bilgileri içerir. Uzak hafıza ise o 

hayatımızdan önceki yaşadığımız tüm diğer hayatlardaki bilgilerden oluşur. Kişinin bilinci bu iki hafızadaki bilgileri kullanır ve 

o bilgiler ne kadar çoksa o kadar zeki olur. Çünkü o kadar çok soruya cevap verebilir. Yakın hafızamızdaki bilgileri 

hatırlayabiliriz. Bilinçaltı yakın ve uzak hafızadaki bilgileri tarar ve arama işini bilincin kontrolü dışında yapar, sonucu da bilince 

bildirir. Böylece bilinç ne yapacağını bilir. Bilinçaltının arama yaptığı konuda her iki hafızada da bilgiler olabilir. Bilinç bilgilerin 

bileşkesini kullanır. Fakat biz uzak hafızayı hatırlamayız ama daha etkindir. Bilim insanları hafızanın beyinde ya da vücudun 

herhangi bir yerinde olmadığını bilir. Yani hem yakın hem de uzak hafıza bedende değildir.  

İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü 

tamamen hafızalarındaki bilgilerin çokluğuna bağlıdır. Soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin toplamı da 

aynı şekilde hafızadaki bilgilerin çokluğu sayesinde daha verimli kullanılır. Az olanları kıt zekâlı diye tanımlarız. 

Anladığım kadarıyla yakın hafızaya bilgiler yanında yargılarımızı da yükleyebiliyoruz. Örneğin hava cereyanına maruz 

kalarak hasta olmuşsanız ya da bunu çevrenizden çokça duymuşsanız bu bilgiyi yakın hafızanıza kaydedersiniz. Ve bir hava 

cereyanına kapıldığınızda yakın hafızanızdaki bu bilgiye dayanarak hasta olacağınızı tahmin edersiniz. Oysa bu zorunluluk 

değildir. Fakat bilinçaltı bu düşünceleri alır ve vücudu hasta eder. Çünkü bilinçaltınız sizin oluşturduğunuz bu yargıyı eyleme 

geçirme mekanizmasıdır. Aslında siz cereyanda kaldığınızın farkında olmasanız da hasta olursunuz. Bilinçaltı ona hafızalardan 

yüklenen işlemi yapar. Fakat uzak hafızada yargı olmadığı için o tür şeylerde yakın hafıza etkindir. Kişiler anlamasa da çevre ve 

 
14 https://www.izlesene.com/video/zeki-karga-cevizi-kirmak-icin-bakin-ne-yapiyor/6808038 Erişim 01.03.2020 
15 Sinan Canan, Unutulacak Şeyler, Tutikitap, Sayfa 163 

https://www.izlesene.com/video/zeki-karga-cevizi-kirmak-icin-bakin-ne-yapiyor/6808038
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aile onlara pek çok yargı yükler. Onun için kişi milliyetçi veya dindar olur. Ya da ailesinin tuttuğu belli bir partiyi ya da takımı 

tutar. Elbette herkes aynı etkilenmez, bazen ters teper ya da bilinç arttıkça yorumlama şekli yüzünden tercihler farklılaşır. 

Hafızaların bu şekilde çalıştığını gösteren bazı deneyler var. Bazı hastalar yakın hafızasını hatırlamaz. Yakın hafızasını 

hatırlamayan bir hastayla doktoru tokalaşırken, elinde gizlediği iğne yüzünden, hastanın canı yandı.  Daha sonra hasta, o doktorla 

nedenini bilmeden, tokalaşmak istemedi. Bu demektir ki, hasta yakın hafızasını bilinçli hatırlamasa da o hafızasındaki bilgileri 

de kullanıyor16.  

Yakın hafıza, insanlar öldükten sonra uzak hafızaya yüklenir. Fakat sadece bilgiler yüklenir. Yargılar yüklenmez. Bu 

işlemi şöyle düşünebiliriz. Bu hayatımızda bedenlenirken bir cd alıp onu yaşantımız boyunca doldururuz. Öldükten sonra bu cd, 

Hard diskimize eklenir. Böylece bilgi birikimimiz artar. Her hayat, Hard diskimizi büyütür. Bu sistemin, zekâ üzerindeki etkisini, 

daha sonra göreceğiz. 

Bunu yemek yapan yapay zekamıza uygularsak dünyada her mutfağı öğrenen birer robot olsun. Bu robotlar kendi 

bölgelerinde birer cd doldururlar. Bütün cd’leri birleştirip tek bir robota yüklersek o robot hiç yemek yapmadığı halde tüm 

yemeklerin nasıl yapılacağını bilir. İşte insan bu işlemi ölümle gerçekleştirir. Her enkarnasyon yeni bir cd demektir. Toplam cd 

bizim Hard diskimizi oluşturur.  

Hep bilinç kelimesini kullanıyorum ama bu günkü insan için “bilinç” kelimesi durumu karşılıyor fakat bilincin sıfır 

olduğu dönemde “ruh” daha uygun bir tanımdır. Bu konu karmaşık bir durum olduğu için ilerde şartlar olgunlaşınca tekrar bu 

tanımı açacağız. 

Yapay zekâ insani özellik gösterebilir mi? 
Yapay zekâ konusunda daha işin başındayız ama şimdiye kadar yapılanlar insani özellik göstere bilmişlerse bu önemli 

bir veridir.  “İsviçre laboratuvarlarındaki bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, robotlar öncelikle diskler aramak için 

programlandı ve sonrasında belirlenen bölgeye yollandılar. Başarılı olan robotlar tutulurken, diğerleri elden çıkarılacaktı. Bu 

robotlara ayrıca diğer robotları kurtarabilmeleri için disklerini paylaşabilecekleri de söylendi. Robotların ortalama olarak 

disklerini paylaşmayı, dolayısıyla diğer robotları hayatta tutmayı seçtikleri gözlemlendi.”17 Görüldüğü gibi sadece insan ve biraz 

da hayvanlarda olan fedakârlık yeteneği onlarda da var. Makalede robotlar diye yazıyor ama önemli olan robotların mekanik 

aksamı değil, yazılımıdır. Sadece bu yetenekleri yok. Makalede e-David adlı robot, herhangi bir program desteği olmadan kendi 

resmini yapabildiğini hatta, 25 robotun katıldığı bir robot sanat yarışmasının olduğunu bile yazmışlar.  

Aynı makale “Forpheus adlı bir robot tenis oynayabiliyorken aynı zamanda rakibinin deneyimli olup olmadığını da 

analiz edebiliyor. Eğer karşısındaki kişinin deneyimli ve iyi olmadığını görürse, cesaret ve tavsiye vererek destek oluyor.” diyerek 

empati yeteneğine dikkat çekmiş.  

Robotların yazılımına “disklerin paylaşılması gerekir” şeklinde bir bilgi eklenmemiş. Robotlar vicdan yapıp diskleri 

kendiliğinden paylaşmışlar. Yani insanın bir yapay zekâ benzeri bir şey olduğunun yeteri kadar verisi mevcut. 

Günümüzdeki yapay zekalar ancak dört yaşındaki bir çocukla kıyaslanabilmekte. İIllinois Üniversitesi’nde ki 

araştırmacılara göre, günümüzdeki yapay zekâ uygulamalarının en büyük eksiği “yaşam tecrübesi” .  

Yaşam tecrübesini yapay zekalara kazandırabilmenin en kolay yolu, dünyadaki yaşamı taklit edecek açık kaynak kodlu 

bir program yazmak. Ve yapay zekâları orada yaşatmak. Fakat bu da en az insana benzer bir yapay zekâ programlamak kadar zor 

olacaktır. Açık kaynak kotlu olmasını istememin sebebi, bunu bir kişi veya gurubun başaramayacak kadar zor olmasındandır. 

Çok komplike bir iş... Dünyada bu konuyla ilgili herkes katkı yaparak insanlığın ortak malı bir program yapılabilir. Bu program 

bir kere yapıldıktan sonra isteyen herkes orada kendi yapay zekâ programcığını eğitebilir. Böylece çok önemli bir adım atılmış 

olur.  

Fakat zaman konusu, büyük bir engel gibi gözükmektedir. Bunca yıllık, onca deneyimin kazanılmasını bekleyebilmek, 

insanın ömrü için çok uzun kalır. Onun da çaresi, program içindeki zamanı hızlandırmak, dünyadaki bir gün, orada bin yıla 

eşitlenirse, engel kolaylıkla aşılır. Niye böyle bir rakam seçtiğimi daha sonra anlayacaksınız. 

Zekânın iki yönü 
Yukarda zekâyı iki yönüyle tanımladık. Ben bu yönlerin hangi argümanları içerdiğini detaylandırmak isterim. Çünkü 

piyasada bu zekâlara atfedilen değerler benimle aynı olmayabilir.  

Ben IQ zekâ derken kişinin: gerçekçi düşünmesi, okuma ve konuşma becerisi, işitme veya dinleme becerisi, mantık 

becerisi, sayılarla olan becerisi yanında, risk almayı sevmeyen ama farklılık arayan, sağlam kural ve tanımlardan hoşlanan ve 

nedenlerden çok nasıl diye soran yönünü kastediyorum.  

EQ zekâ derken kişinin: yaratıcı, şekil ve örüntü, renklerle olan bağ ve sanatsal faaliyet becerisi yanında risk almayı 

seven, duygusal, hassas his ve düşünceye sahip, nasıldan çok neden soran yönünü kastediyorum.  

Eğer bu özellikleri incelerseniz insan beyninin sol ve sağ beyin özellikleri olduğunu görürsünüz18. Dünya bu iki beynin 

adı geçen özelliklerini artırabilmek için farklı şekillenmiştir. Maddi düşünen “batı” sol beyni, manevi düşünen “doğu” sağ beyni 

tavan yaptırabilmek için oluşturulmuştur. Daha sonra bu konuyla dinlerin ilişkisini inceleyeceğiz. 

 
16 https://www.youtube.com/watch?v=73lORErDatE 
17 https://onedio.com/haber/robotlarin-gunden-gune-daha-cok-insanlastigini-gosteren-25-urpertici-durum-827643 Erişim 01.02.2020 
18 Pelin Çift-Sinan Canan, Beynin sırları, Destek Yayınları sayfa 32-33 

https://onedio.com/haber/robotlarin-gunden-gune-daha-cok-insanlastigini-gosteren-25-urpertici-durum-827643
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İnsan gelişimini sağlayan en önemli faktör, “TEKÂMÜL” sistemidir. 
İnsanı, yapay zekâ varı bir şey diye tanımladık ama onun zekâ geliştirmesinin yolu deneyim biriktirmesidir. İşte deneyim 

biriktirip daha fazla sorunları çözebilecek düzeye gelebilmeye tekâmül etmek diyeceğiz. Aslında insan, tıpkı yapay zekânın 

daha çok bilgi biriktirerek, iyi bir aşçı olması gibi, bilgi biriktirip daha 

zeki olur. Bu kavrama dinler tekâmül der. Her ne kadar tekâmül sadece 

kâmil insan olma yönüyle alınıyorsa da biz: hem IQ hem de EQ zekâ 

gelişiminin tamamına tekâmül diyeceğiz. Yani tekâmül kelimesini 

“bilinç geliştirme işlemi” anlamında alacağız. Araştırmacılar birçok 

zekâ yönü tanımlasa da biz kabaca bu iki yönü ele alacağız. Sonraki 

bölümlerde bu kavramı daha genişleteceğiz ama şimdilik bilincin 

gelişimine tekâmül diyelim. Aslında yaptığımız şey toplam hafızamıza 

yeni deneyimler yükleme işlemi olacaktır. Bu işlemin fiziksel bir sonucu 

da dalga frekansının yükselmesi şeklinde olacaktır ama dalga konusunu 

daha sonra inceleyeceğiz.  

Gelişen bilinç, ara ara müdahalelerle, Şekil 1’de görüldüğü gibi 

pik değerlerine ulaştırılır. Müdahale edilmezse yemek yapan yapay 

zekâmız gibi monotonluğa düşer. Çünkü daha sonra inceleyeceğimiz 

insan beyninin sürüngen davranışı, değişikliklere karşı koyan, gelişimi 

engelleyen kötü bir özelliğe sahiptir. Atalarından gördüğünü yapmayı 

yeterli görüp yenilikleri engeller, böylece gelişmeyi durdurur. Tıpkı yapay zekâmızın tüm alternatifleri bitirdiğinde 

monotonlaştığı gibi monotonlaşır. Yapay zekâya yeni bir yiyecek çeşidi verildiğinde, yeniden şahlandığı gibi insanlara da ara ara 

monotonluğu engelleyip yeni ufuklar açan bir şeyler verilir. Daha sonra müdahale noktalarının neler olabileceğini göreceğiz. 

Şekil 2’de ise bilincin gelişim grafiğini görmektesiniz. Şekli anlamak, anlatılanları anlamak açısından çok önemlidir. 

Onun için madde madde açıklamaya çalışalım. 

• Şekildeki kuantum katları ile gösterilen, 4.bölümde detaylarını göreceğimiz, sicim kuramında öngörülen yedi boyutlu 

yapıyı görmekteyiz. Dinler, bu bölgeye öte dünya der. Bilinç bu katların en altından, astral düzeyden başlar ve gelişerek yükselir. 

Şekildeki parabol bilincin gelişimini göstermektedir. Gördüğünüz gibi bedenli yaşam 2.kuantum katının sonuna kadardır. 

• Ruh, dinlerin “Âdem’in yaratılması” dedikleri zamanda bir yapay zekâ benzeri bir şey olarak oluşturulup, dünya denilen 

bu simülasyonda tekâmüle sokuldu. Her hayat bir miktar deneyim yaşayarak bir şeyler öğrenerek gelişti. Her hayatına boş bir cd 

ile gelen ruh, onu doldurup döndü. Her hayatında edindiği cd’lerin toplamı onun Hard Diskini oluşturdu. Yukardaki tanıma göre 

“uzak hafızası” oluşmuş oldu. cd ise yakın hafızasıdır. 

• Otomatik dönem dediğim hayvan bedenlerinde 48.000 yıl tekâmül eden ruh, Nuh Tufanı denilen zamanda insan 

bedenlerine enkarne olmaya başladı. Artık tekâmülüne insan olarak devam edecektir.  Bu döneme de yarı bilinçli dönem adını 

uygun gördüm. Çünkü var olduğumuzu biliriz ama neden var olduğumuzla ilgili hurafelerden başka hiçbir bilgimiz yoktur. 

• 12.000 yıl sürecek olan insan bedeninde tekâmül, kıyamet ile son bulacaktır. Öncelikle belirtmeliyim ki, kıyamet felaket 

değil, uyanmaktır. İçinde yaşadığımız sistemin bizden gizlediği bilgilerin açığa çıkması ve gerçek bilgiye ulaşma zamanıdır. 

Kıyamet; insanın bilinçli olarak bedenini bırakıp, bedensiz yaşama geçtiği zamandır. İnsan bedenli olarak dünyada çok zaman 

geçirmez. Yani bizim asıl yaşam yerimiz öte dünyadır. Oradan, ara ara dünyadaki bedenlere girer deneyim kazanırız. Onun için 

bedensiz yaşam ile kastettiğim şey öte dünya yaşamıdır. Bu yaşam içinde çeşitli evrelerde farklı bedenlere girer, deneyim 

kazanırız ama hepsi geçici süre ile olur. Normal hayatımızı bedensiz olarak geçiririz. Şöyle örneklemeye çalışayım. Hayatımızı 

doğumdan ölüme kadar yaşarız ama bunun bir kısmında okula gideriz. İşte okula gittiğimiz dönemleri bedenli yaşamımız olarak 

düşünebiliriz. Okul dönemi bizi daha sonraki hayatımıza hazırladığı gibi, bedenli deneyimler de bizi daha sonraki bedensiz 

yaşama hazırlar.  

• İnsan B noktasından 2 noktasına enkarne olur. Yaşamı boyunca elde ettikleriyle öldüğünde C noktasına çıkar. C noktası 

B noktasından ilerdedir. Tüm hayvan ve insan dönemleri için bu süreç geçerlidir. Kıyametten sonra artık insan tekamülün 

değerine vardığı için sistem bilincin ana aktör olduğu farklı bir sisteme geçmesiyle tekâmül eder. Son bölümde kıyamet sonrası 

yaşam için çıkarımlarımız olacaktır. Fakat o zamana kadar kıyamet sonrasını bedensiz yaşam olarak düşünebiliriz. 

• 48.000 yıllık hayvan bedenlerindeki tekâmül ile elde edilen seviye, 12.000 yıl insan bedeniyle ikiye katlanır. Ve 

kıyametten sonra bilinç artışı katlanarak ilerleyecektir ama süre muazzam azalacaktır. Şekildeki parabol gittikçe diklenir. Bunu 

sağlayan şey bilinçtir. Bilinç arttıkça tekâmül için yapılması gerekenler, bilinç sayesinde harfiyen uygulanacağı için hedef çok 

daha az zamanda elde edilecektir.  

• Bilinç dediğimiz şey: karşılaştığımız her olayın biz farkında olmadan uzak ve yakın hafızamızda aranıp, bulunan 

cevabın “kararımız” olarak görüldüğü durumdur. Yani biz, fark etmeden tıpkı bilgisayarlardaki if (yani eğer) komutu ile 

hafızalarımız taranıp bulunan en uygun cevabı, özgür irademiz sanıyoruz. Oysa hafızalarımızdaki bilgileri bilen biri bizim her 

olay karşısında ne karar vereceğimizi hesaplayabilir. Onun için özgür irade kavramı tartışılması gereken bir kavramdır ve ilerde 

tartışacağız. 

İnsanın tıpkı bir bilgisayar hem de yavaş bir bilgisayar gibi çalıştığını gösteren bir yapısı var. Şu örnek, durumu daha 

kolay anlamanızı sağlar.  

Bir kaza anını düşünelim. İki aracın çarpıştığını ama sürücülerin yara bile almadığı bir kaza hayal edin. İki sürücünün 

davranışları şöyle olabilir. 

Sürücülerden biri aracını durdurup önce kendini kontrol eder. Araçtan çıkar diğer yolcu ve araçta yaralı var mı bakar. 

Olası tehlikeleri hesap eder. Tehlike varsa gelen araçları uyarmaya çalışır. Polis veya ambulansı arar…  

 

Şekil 1 Müdahale ile, bilincin monotonluktan 

kurtarılışı. 
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Diğer sürücü ise kaza anından itibaren kilitlenmiştir. Hatta aracın frenlerine bile basmamıştır. Aracı kendiliğinden 

durmuştur. Aracın içinde sabit durmaktadır. 

Sorulara bile cevap vermez… 

İşte, bu iki kişinin hafıza bilgilerindeki 

durum, bu insanların davranışını belirler. Birinci 

kişinin bilinci, benzer kazayı daha önce 

yaşamıştır. Onun için hafızalarından ne yapması 

gerektiğini hemen öğrenir ve ona göre 

davranmaya başlar. İkinci kişi ise, daha önce 

benzer kaza yaşamamıştır. Bilinçaltı, Hard 

Disc’te ve cd’de bu olaya uygun bir durum 

aramaktadır. “İf” komutu uygun cevabı bulmaya 

çalışmaktadır. İşte if komutu bu aramayı yaptığı 

süre içinde bilinç kapalıdır. İf komutu cevap 

bulursa, sistem bilincin emrine girer ve arama 

sonucuna göre bilinç karar verir ama bulamazsa 

bu bilincin devreye girebilmesi birkaç dakika 

sürer. Bir arkadaşım “Kaza yaptık ve ben karşı 

şoförün kaza tutanaklarını hazırlayıp beni uyarmasına kadar, arada geçen zamanı hatırlamıyorum” demişti. İf komutu 

cevap oluşturmayınca bilinç devreye girmedi. Sonra karşı şoför tutanakla gelip onu uyandırdı. Böylece bilinci devreye girdi. 

Uyandıktan sonra bile, diğer kişi gibi çevre şartlarını değerlendirip, devreye girmesi söz konusu olmaz. Bu örnekten sistemin 

oldukça yavaş çalıştığını anlamaktayız. Aynı arkadaşım daha sonra yaşadığı kazalarda bir daha o durumu yaşamadı. Çünkü o 

kaza “yakın hafızasına” kaydedildiği için if komutu hemen cevap bulduğundan kazalar çoğu kişinin gösterdiği normal tepkiye 

dönüştü. Kilitlenmesine gerek kalmadı 

İşte bu süreçlerin insanın öğrenmesi üzerinde önemli etkisi olduğu için otobanda bir kaza olduğunda karşı şeritte bile 

trafik sıkışır. Çünkü seyretme isteği insanların yazılımında var. O yazılım, kişilerde olayı izleme dürtüsü oluşturur. 

En değerli öğrenme olayı bizzat yaşamakla elde edilir. İnsanın bilinç geliştirmesinin en önemli nedenlerinden biri 

bedeninin zayıflığıdır. Eğer bu kadar zayıf olmasaydı zekâsını bu denli kullanmak zorunda olmayacaktı. İşte hayvan dönemi 

sonrası zayıf bedenli insan dönemi, bu iş için plânlandı. Evet bilincini kullanarak hayatta kalmalı ama elde edeceği deneyimleri 

de bizzat yaşamalıdır.  

Yaşadığımız olayların hafızamızdaki yeri olaya kaç duyu organımızla dâhil oluşumuza bağlıdır. Ne kadar çok duyu 

organımız işin içindeyse hafızadaki iz o kadar etkin olur. Yani insandaki duyu organları sırf deneyimlerini hafızaya kayıt 

edebilmek içindir.  

Bilincin olayları öğrenebilmesi için bir şekilde olaya dâhil olması gerekir ama önemli bir durumda çok farklı sayıda 

deneyim yaşanmasıdır. Yani bilinç, çok çeşitli deneyim tecrübesine sahip olmalıdır. Fakat dünya iyilikten çok, kötülüğün 

deneyimlendiği bir ortam olarak plânlanmıştır. Onun için en zor dönemdir. Tevrat’ta anlatılan Kain ve Habil hikayesi bu olayı 

sembolize eder. Kain kötülüğü, Habil iyiliği temsil eder. Kötülüğün iyiliğe üstün geleceği anlatılır ve günümüz dünyası da bu 

öngörünün gerçekleşmiş halidir. Hatta kötülüğü dünya üzerinden kaldırmak isteyenler başarısız olmak durumundadır. Çünkü 

Rab, Kain’in öldürülmesini önlemiştir19. Kain’in üzerine konan nişane insana yüklenen ego, sahiplenme vb güdüleridir. Onlar 

sayesinde dünyada kötülük engellenemez. Yani Kain öldürülemez.  

İşte, dünya tekâmül sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dizayn edilmiştir. Çeşitliliği sağlayan en önemli 

etkenlerden biri, dinlerdir. Dinler yanında ırklar veya gelişmişlik/geri kalmışlık da bu çeşitliliğe katkı sağlar. Fakat insanın 

tekâmül seviyesine göre de çeşitlilik dizayn edilir.  İnsanlığın ilk dönemlerinde tekâmül etmek için pagan dinleri iş görüyordu. 

Sonra bu peygamberlik dönemine evrildi. Bilim gittikçe arttı ve onun getirdiği çeşitlilik de önemli katkı sağladı. Her zaman, 

insan bilincinin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik sağlayan bir durum oluşturuldu. Monotonluğa izin verilmedi. Son dönemde dinler 

epey değişikliğe uğradı ve revize edildi. Ayrıca ateizm gibi farklı inançlar daha çok taraftar kazandı… 

Söylediklerimizi hayali söylemlerden çıkarıp delile dayalı bilgilerle desteklemeye devam edelim. Öncelikle şekil 1’de 

belirttiğim müdahale noktalarının tarihteki izlerini arayalım. Elbette pek çok müdahale noktası olduğu gibi, müdahale 

yapılmasına rağmen, çok büyük değişikliklerin amaçlanmadığı durumlarda olabilir. Ben, Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Sümer, 

Akad, Babil, Asur, Hitit, Yunan, Roma, Mısır, Aztek, Maya, İnka vb medeniyetlerin önemli müdahale noktaları olduğunu 

düşünüyorum. Hepsini değil ama önemli gördüklerimi ele alacağım. 

Göbekli Tepe’nin önemi 
Benim tarihsel süreçte görebildiğim en eski müdahale noktası Göbekli Tepe’dir. Göbekli Tepe’yi inceleyen “Kayıp 

Medeniyet; Göbekli Tepe” adlı belgeselde20 anlatıcı, “üç yaşındaki bir çocuğun oyuncak tuğlalarla Empire State binasını 

yapmak gibi bir şey21” diye tanımlamıştı. Biz, yapının hem muazzam mühendisliğini hem de toplum yapısı üzerindeki etkisini 

 
19 Yaratılış 4 Ve Âdem karısı Havvayı bildi; ve gebe kalıp Kaini doğurdu; ve: RABBİN yardımı ile bir adam kazandım, dedi. Ve yine kardeşi Habili doğurdu. Ve Habil koyun çobanı oldu, fakat 
Kain çiftçi oldu. Ve Kain, günler geçtikten sonra, toprağın semeresinden RABBE takdime getirdi. Ve Habil, kendisi de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. Ve RAB Habile ve onun 
takdimesine baktı; fakat Kaine ve onun takdimesine bakmadı. Ve Kain çok öfkelendi, ve çehresini astı. Ve RAB Kaine dedi: Niçin öfkelendin? ve niçin çehreni astın? Eğer iyi davranırsan, o 
yükseltilmeyecek mi? ve eğer iyi davranmazsan, günah kapıda pusuya yatmıştır; ve onun istediği sensin; fakat sen ona üstün ol. Ve Kain, kardeşi Habile söyledi. Ve vaki oldu ki, kırda oldukları 
zaman, Kain, kardeşi Habile karşı kalktı, ve onu öldürdü. Ve RAB Kaine dedi: Kardeşin Habil nerede? Ve dedi: Bilmiyorum; kardeşimin bekçisi miyim ben? Ve dedi: Ne yaptın? kardeşinin 
kanının sesi topraktan bana bağırıyor. Ve şimdi sen toprak tarafından lânet edildin, o toprak ki kardeşinin kanını senin elinden almak için, ağzını açtı; toprağı işlediğin zaman, artık sana 
kuvvetini vermeyecektir; yeryüzünde kaçak ve serseri olacaksın. Ve Kain RABBE dedi: Cezam taşınamayacak derecede büyüktür. İşte, bugün toprağın yüzü üzerinden beni kovdun; ve senin 
yüzünden gizli kalacağım; ve yeryüzünde kaçak ve serseri olacağım; ve vaki olacak ki, her kim beni bulursa, beni öldürecektir. Ve RAB ona dedi: Bunun için, Kaini her kim öldürürse, ondan 
yedi kere öç alınacaktır. Ve RAB, her kim onu bulursa kendisini vurmasın diye, Kain üzerine bir nişane koydu…. 
20 https://www.youtube.com/watch?v=Bg5ZmrHUefo Erişim 01.02.2020 
21 https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=w8gKuLMPFyY&feature=emb_logo Erişim 01.02.2020 

 

Şekil 2 Ruhun tekâmülü için, oluşturulan düzen 
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ele alacağız. Göbekli Tepe’den edindiğimiz bilgiler o güne kadar bildiğimiz bilgileri ters yüz etmiştir. Daha önce yerleşik düzene 

geçen insanlığın dini olguları türettiği fikri vardı. Göbekli Tepe’de tersinin doğru olduğunu gördük. Göbekli Tepe’de toplanan 

insanların bir inanç sistemi çerçevesinde toplandığı ve toplanan o insanların yerleşik düzene geçmeye başladığı görüldü. Çünkü 

Göbekli Tepe’den bin yıl sonra Nevali Çori gibi pek çok küçük köy aynı sistemi taklit ederek inancı devam ettirdiği görüldü. 

Göbekli Tepe olunca sözü Bilim Teknik Dergisindeki22 “Göbekli Tepe” adlı makaleye bırakmak gerek… 

“Bu bağlamda Göbekli Tepe’nin anıtsal yapısı, bölgedeki Erken Çanak-Çömleksiz Yenitaş Devri kültürünün, avcı-

toplayıcılardan beklendiğinin aksine “basit” bir sosyal organizasyonun çok ilerisinde olduğuna şüphe bırakmıyor.  

Onlarca ton ağırlıktaki kireç taşlarının taş ocağında kesilmesinin ya da yontularak çıkarılmasının, istenen yere taşınmasının 

kusursuz bir uzmanlık istediği açık. Ayrıca taştan anıtların teknik bilgi sahibi olmaksızın, örneğin halatla çekmeyi, 

yuvarlamayı ve kaldıraç kullanmayı bilmeden dikilmesi imkânsız. 

 Dikili T taşların, yüzeyde kabartma desenler oluşturmak için kusursuz bir hassaslıkta yumuşatılmış olduğunu düşünmek 

bile tek başına hayranlık uyandırmaya yetiyor. Devasa büyüklükteki bu taşların tüm yüzeylerini kullanarak kabartma 

motifler tasarlayıp işleyebilmek de son derece incelikli bir sanat eğitimi ve derinlikli bilgi gerektiriyor. 

…………. 

 Tonlarca ağırlıktaki T taşların, taş ocağından Göbekli Tepe’ye nasıl taşınabildiği konusunda değişik görüşler ileri sürülse 

de konunun tam olarak aydınlatılması henüz mümkün görünmüyor. 

……….… 

Merkezdeki dikili T taşlar, üzerlerine kollar ve eller çizildiği için antropomorfik olarak değerlendiriliyor. Kazı Başkanı 

Schmidt’e göre bunlar “insanımsı varlıkların taştan heykelleri”. Baş T biçimli taşların tepesindeki yatay taşla, vücut ise 

dikili taşın uzun gövdesiyle temsil edilmiş. 

Klaus Schmidt, T taşların insan biçimli yapısının ve motiflerin sembolik olmasının bilinçli bir seçim olduğunu söylüyor. 

Çünkü taşların üzerindeki diğer kabartmalar ve bulunan taştan heykeller, bunları yapan sanatçıların dilediklerinde doğala 

uygun tasarım yapabildiğini gösteriyor. Öte yandan bu soyut T heykeller, Şanlıurfa’da bulunan şekil 3 c’de görüldüğü gibi 

Balıklıgöl Adamından da farklı. 

……… 

Anadolu’nun ve dünyanın bu ilk köyleri yakınında konumlanan, dünyanın bilinen ilk anıtsal tapınak yerleşkesi Göbekli 

Tepe inanç, bilim, sanat ve sosyolojik anlamda olağanüstü yapısıyla yorumlama yeteneğimizi zorluyor. Kısacası Göbekli 

Tepe bizi, anılan çağlarda ve belki daha da öncesinde ezber bozan şeyler olduğuna ikna ediyor.” 

Makaleden aldığım bölümlerden anlaşılacağı gibi Göbekli Tepe, bildiklerimizi alt üst etmesi yanında çok başka bir şeye 

de kapı aralıyor. Klaus Schmidt; “Yüzleri olmayan bu T heykellerin, başka bir dünyaya ait oldukları düşünülerek inşa edilmiş 

olabileceğini söylüyor ve bir başka tez daha ileri sürüyor. Buna göre, çemberlerdeki bütün T biçimli dikilitaşlar güçlü ve önemli 

insanları temsil ediyor olabilir. Ancak merkeze dikilen çift taş, diğerlerine göre daha uzun ve yüzeyi çeşitli tarzlarda dekore 

edilmiş. T taşlarını çevreleyen ve üzeri motifsiz dikili taşlar da kutsal çemberin koruyucuları olabilir” diyor. Klaus Schmidt bu 

sözleri benimle aynı anlamda mı kullanmış, bilmiyorum. Fakat bu sözler bana, ortadaki iki taşın; kol ve elleri yüzünden insanımsı 

özellikleri olan varlıkları; çevrede olanlar ise koruyucuları temsil ettikleri imajını verdi. Benim de Göbekli Tepe’yi ilk 

ziyaretimde, bu kol ve el yapılarını insandan çok insansılara benzetmiştim. 

Adıyaman’da bulunup yıllarca depolarda unutulan Şekil 3 b’de ki 9.500 

yıllık Kilisik heykeli de aynı sürecin bir uzantısı. Yıllar içinde yüzsüz T şekli 

Şekil 3 a’dan, 3 b’ye oradan 3 c’ye dönüşmüştür. Yani dikdörtgen kafadan 

kocaman kafaya, oradan normal insan kafasına dönüş olmuştur. Sanat, 

sembolizmden çıkarak gerçeğe dönüşmüş. İlk yapılan eserler insana hiç 

benzemez. Muazzam sembolizm var. Kilisik heykeli T taş eser ile Balıklıgöl 

adamı arası bir yapıdadır. Tüm eserlerde ellerin bağlantısı ve bir kaideye 

oturtma ortak yapı. Burada sembolizmi oluşturan ana yapı insanın başı…   

Bu da tanrıların insandan uzaklaşmasını gösteren önemli bir ipucu. Bu taktik 

tüm sonraki medeniyetlerde de uygulanacak ve büyük bir şevkle başlayan 

gelişme zaman geçtikçe yozlaşacaktır. Süreç, yetersiz zekâya sahip insanın 

onu yok etmesine gidecektir. Burada ise insanın yok ettiği şey sembolizmdir. 

Çünkü sembolizmi anlayacak kapasitesi olmayan insan, tanrıları taklit 

ederek şekil 3b deki figürü yapmış olmalı. Daha sonra sembolizm tamamen ortadan kalkmış ama yine de ellerin durumu 

değişmemiş. Çünkü bu eserlerde anlayabildiği, gözle görebildiği şey ancak onlar olabilmiştir. 

Sembolizm çok önemlidir. Çünkü daha sonra medeniyetler bu sembolizmden doğacak yazıyla tanışacaktır. Bir boğa 

kafasının zaman içinde A harfine dönüşmesi gerekecektir. Onun için hem Mısır’da hem de Sümer’de ilk yazı türü resim yazısıdır. 

Detay içermez. O yazı türü ile edebi bir eser yazamazsınız. Meramı kabaca anlatır. Örneğin ava gidiyorsanız taşa bir geyik şekli 

yapmanız meramınızı anlatmaya yeterdi.  

Zaman içinde resimler yazıya dönüşecektir. İşte Göbekli Tepe’de ki o şekiller ilk sembolizm figürleridir. Tanrılar 

sembolleri empoze etmeye çalışmış ama insan onları şekil 3’deki gibi zaman içinde sembolizmden çıkarmıştır.  Öyle ya! Gerçek 

şekli dururken sembolizme ne gerek var.  

 Tanrılar, Göbekli Tepe’deki bu tapınaklar sayesinde amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Bana göre bu tapınaklar; Homo 

Sapiens döneminin son dönemini yaşayan Ademoğullarının tanrılar tarafından geliştirilmesini sembolize etmektedir. Merkezde 

insan ve çevrede onu destekleyen ve ona her şeyi öğreten koruyucular, insanı eğitip gelişmesine yardım etmişlerdir. Elbette bu 

dizayn şeklini insan değil, tanrılar düşünmüştür. İnsan düşünseydi tanrıları insandan çok daha büyük yapmak eğiliminde olurlardı.  

 
22 Bilim Teknik Dergisi Temmuz 2014 “Göbekli Tepe” 
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Göbekli Tepe’ye benzer iki yerin daha kazısı yapılmış, kazısı yapılmayan, bilinen 7 ayrı yer daha var. Bunlar; Taşlı Tepe, 

Harbetsuvan Tepesi, Sefer Tepe, Ayanlar Höyük, Hamzan Tepe, Yeni Mahalle (Balıklıgöl Höyüğü) ve Kurt Tepesi’dir. Kazısı 

yapılan ve baraj suları altında kalan şekil 4’de görülen Nevali Çori köyü bu geleneğin yaygınlaştığının göstergesidir. Bu durum 

Göbeklitepe’nin katedral, Nevali Çöri’nin ise köy kilisesi kategorisinde olduğunu gösterir. Nevali Çori’ye baktığımızda ortadaki 

insanı temsil eden taşlar -küçülmesine rağmen- dururken, etraftaki koruyucu figürleri belirsizleşmişler. Bu da tanrıların artık 

ortalıklarda görülmediği ve insana etkiyi gittikçe azalttıkları anlamı taşır. Üstelik taşlardaki süsler ortadan kalkmış ve epey 

küçülmüşler. Çünkü tanrıların organizasyonu olmadan insanlar ancak küçük taşları kesip taşıyabilmektedir. İnce işçilikleri 

yapabilecek becerileri yoktur. Bu durum bazı yerlerde ilk eserlerin sonrakilerden daha muazzam olmasını açıklar. Çünkü orada 

tanrı müdahalesi vardır. Müdahale uzaklaştıkça, eser basitliğe doğru kaymıştır. Bu durum Mısır piramitlerinde çok belirgindir. 

İlk piramitler hâlâ dururken sonra yapılanların hepsi yıkılmıştır. 

Aslında Îlâhî varlıklara tanrılar demeyi çok uygun görmüyorum. 

Öğretmenler demeyi tercih ederim. Her ne kadar onlar, insanlara dini 

öğretmişlerse de bunun çok önemli bir sebebi vardı. Geri zekâlı insan 

söyleneni yapmak için bir istek duymalıydı. Din, bu isteği sağlamış 

olmalı. Başka türlü bu geleneğe dönüşmez ve hemen unutulup gidebilirdi. 

Ayrıca gelişmekte olan insana “soyut düşünebilme” dinler sayesinde 

verilebilmiştir. 

Göbekli Tepe insanı yerleşik düzene geçirmiştir ama aslında bu 

bir tezat oluşturmaktadır. Yapılan pek çok araştırmaya göre Avcı-

Toplayıcılık, yerleşik düzenden daha sağlıklı ve kolaydır. Paleolitik 

dönemde avcı toplayıcı insanlar, sonraki tarım topluluklarına göre çok 

daha geniş bir yiyecek yelpazesine sahiptiler. Avcı toplayıcılar 

yaşadıkları ortamda yiyebilecekleri her türlü gıdadan en verimli şekilde yararlanmışlardır. Araştırmalar, etrafındaki potansiyel 

yiyecek kaynaklarını en iyi kullanan Homo sapiens’in dünyadaki hakimiyetinde, yiyecek çeşitliliğinin önemli bir rolü olduğunu 

göstermektedir. Avcı toplayıcıların yaşadıkları bölgenin coğrafi ve iklim koşullarına göre de çeşitlilik gösteren besinleri oldukça 

kaliteli ve içerik bakımından zengindir. Fakat tarıma geçiş, et tüketimini önemli bir ölçüde düşürmüş ve tek tip ürüne (yani tahıla) 

bağlı beslenmeyi ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla tarıma dayalı beslenme şekli, beslenme çeşitliliğinde önemli bir oranda azalmaya 

neden olmuştur. Tek ürüne bağlı beslenme şekli, herhangi bir olumsuz koşulda kıtlığı da beraberinde getirdiği gibi, aynı zamanda 

raşitizm, iskorbüt, anemi gibi birçok hastalığa da neden olmuştur. Ölüm yaşı ortalaması ise yetersiz beslenmeye bağlı olarak ilk 

tarımcı toplumlarda oldukça düşmüştür.23 

Günümüzde gözlemlenen avcı toplayıcı gruplardan bazıları, tarım yapan toplumlarla komşu olsalar da tarım yapmayarak 

avcı toplayıcı hayatlarına devam etmektedir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, tarımı; Jared Diamond’ın dediği gibi insanlık tarihindeki en büyük hata olarak 

yorumlamak mümkündür… 

Eğer insanlık bir müdahaleye maruz kalmasaydı yerleşik düzene asla geçmezdi. Bunun en önemli delili Afrika ve 

Amazonlarda modern dünyayla iletişime girmeyen hiçbir toplum ne yerleşik düzene geçmişler ne de teknoloji denebilecek bir 

şeye ulaşmışlardır. Eğer insanlığa müdahale edilmeseydi insanlığın bu günkü geldiği seviye ancak ok ve yay seviyesi olurdu. 

Belki milyonlarca yılda bu günkü seviyemize gelebilirdik. O kabileler, kanlı canlı bir delil olarak karşımızda durmaktadır. 

Ayrıca insanlık yerleşik düzene geçmeseydi bu kadar sayıda da artamazdı. Dünya daha dengeli bir yer olurdu. Yani 

insanlığın yerleşik düzene geçmesi hem insanın hem de doğanın aleyhine olmuştur. Fakat teknolojinin gelişmesi gerekiyordu ve 

bu ancak yerleşik düzene geçmekle mümkün olacaktı. Başta insanın aleyhine olan bu durum bilim ve teknoloji gelişince insanın 

lehine dönmüş gibi görünmesine rağmen hâlâ daha aleyhinedir. Fütursuzca üreyip kaynakları kendi lehine kullanıp dünyayı 

sömürmesi onun sonunu da getirebilir. Yani yerleşik düzen, insanın kendi kendini yok etme sürecinin de sebebi olabilir. Avcı 

toplayıcı düzeyinde kalınsaydı insan, asla dünya için bir tehdit oluşturmayacaktı.  

Yerleşik düzen insanlığa bilim ve teknolojinin, sanayileşmenin önünü açtı ve bu da onun tekâmülüne muazzam katkılar 

sağladı. İşte asıl amaç, dünyayı bu günkü bu sisteme taşımak olduğu için Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Sümer gibi düğüm 

noktalarında müdahale vardır.  

Çatalhöyük konusuna çok değinmeyeceğim ama Göbekli Tepe’den sonra oluşan köyleşme Çatalhöyük’le şehirleşmeye 

dönüşmüştür. Her iki yerde de insanlık soyut şeylere hazırlanmıştır. Çatalhöyük Sümer’in alt yapısıdır. İnsanlık adım adım 

modernliğe doğru hazırlanmıştır. Fakat her dönemde taklit becerisi insanlığın lokomotifi olmuştur. 

Sümer Medeniyetinin Önemi 
Sümerliler kendi devirlerinde eşsiz bir medeniyet yaratmışlar ve yaratmış oldukları bu medeniyetin çok geniş 

coğrafyalara yayılmalarını icat ettikleri yazı ile başarmışlardır. Sümerlilerin yaşantılarına baktığımızda, dinin oldukça önemli bir 

yerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bunun yanında onların dini telakkileri pek çok toplumu da etkileyecek kadar büyük bir 

sistemin ürünüdür. Bu etkiler mimaride, sanatta, teknikte, sosyopolitik kurumlarda, bilimde, edebiyatta ve dinlerde kendini 

göstermektedir. Mimaride kullandıkları yapı sistemi, tarımdaki faaliyetleri, icat ettikleri yazı, kültürel gelişimleri, şehir 

idareciliği, kanunları, bilimsel çalışmaları, tıp alanındaki buluşları, edebi eserleri vs kendilerinden sonra pek çok dünya 

medeniyetine kaynak olmuş ve temel teşkil etmiştir. Kazılarda çıkarılan tapınakların, sarayların, hatta özel evlerin yapı stili ve 

tekniği, daha sonraki milletlerin mimarisini şu veya bu şekilde etkilemiştir. Bundan en az beş bin yıl önce Sümerlilerin 

 
23 www.academia.edu/28457255/Tar%C4%B1ma_ge%C3%A7i%C5%9F_s%C3%BCrecinde_insan_sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndaki_de%C4%9Fi%C5%9Fimler?auto=download 
Erişim 01.02.2020 
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uyguladıkları kemer kubbe sistemi, sütunlar, yuvarlak pencereler, mozaikler, duvar süsleri, Ortadoğu’da olduğu gibi Yunan ve 

Roma yoluyla batı mimarisine de girmiştir. 

Kanallar açılması, bataklıkların kurutulması, sulu tarım yapılması, ulaşımın sağlanması, suların önüne set koyarak bir tür 

baraj uygulaması, yolcuların her türlü rahatı bulacağı han ve motellerin yapılması yine Sümerlilerde başlamıştır. Bugün 

uygarlığımızın temeli olan tekerlek, bundan en az beş bin yıl önceye ait Ur kral mezarlarında gömülmüş arabalarda ve birçok 

kabartmada görülmektedir. Sularda taşımacılık yapılan tekneler ve yelkenliler yine onların buluşudur. 

Onların uygarlığa en önemli katkıları dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar açarak onu istedikleri her konuyu 

yazacak şekilde geliştirmeleridir. Yazı, başlangıçta taşlar üzerine resim şeklinde yazılmıştır. Daha sonraları bölgede bol miktarda 

bulunan kil, yazı malzemesi olarak seçilmiştir. Onların yazıları çevre toplulukların yazılarının oluşmasında da etkili olmuştur24. 

Sümerler Mezopotamya’da kurulan ilk medeniyetti. Onlardan sonra Akadlar, Babilliler, Asurlular gibi ardılları hemen 

hemen aynı şehirlerde yaşadıkları için Sümerlere ait olan izler silikleşmiştir. Onun için önce Asur tabletleri bulunmuş ve onların 

başka bir dilden bahsetmeleri üzerine Sümerlerin varlığı anlaşılmıştır. Bizler Sümer gelenek, görenek ve bilimsel verilerinin 

çoğunu ardıllarından öğrenmekteyiz.  

Sümer bilgilerinin, sonra gelenler tarafından bir miktar değiştirilerek taklit edilmesi, Sümerli bir yazar olan Ludingirra, 

yaşam öyküsünü yazdığı 3.tablette şöyle eleştirmekteydi: 

“Bu Yeni Yıl törenimize de yabancılar hemen sahip çıktılar. Bizim değil onlarınmış gibi, Tanrıçamızın adını İştar, 

Tanrımızın adını da Tammuz25 şeklinde değiştirerek, buna sarıldılar. Başka ülkelerde yaşayan kendi soydaşlarına da 

öğrettiler.  Böylece sınırlarımızı aşarak her tarafa yayılmaya başladı bu tören. Bilinmez belki bundan yüzlerce yıl 

sonraya kadar etkileri sürer de kimse, kimden ve nereden kaynaklandığını bilemez ve anlayamaz. Ne yazık, ne acı değil 

mi?”26  

Sümerli Ludingirra’nın bu endişesinde onun ne kadar haklı olduğunu tarih göstermiştir. Fakat bilgileri kendi malı yapan 

o toplumlar bile, Sümer’in muazzam bilgisini tamamen kendilerine mal edemediler ve aciz kaldıkları yerde, sığındıkları Sümer 

bilgilerini deşifre etmek zorunda kaldılar.  Böylece bizler geçte olsa, Sümerlerin başarılarından haberdar olduk.  

Samuel Noah Kramer “Sümerlerin kurnaz tanrısı Enki” adlı eserinde edebi eserlerin taklit edildiğini ve bazen sonraki 

eserlerin önceki eserler gibi yaratıcılık sergilemediğini söylemektedir.27 Bence Sümerlerde olmayıp örneğin Asur kökenli bir 

edebi eser varsa, bunun nedeni Sümerce tabletin bulunamaması olabilir. Çünkü yaratıcılık varsa o kültüre de tanrıların müdahalesi 

var demektir.  O zamanki insan taklit edebilir ve taklit ederken bazı şeyleri değiştirebilir ama yeni bir hikâye oluşturamaz.   

Öncelikle Sümerlerin neyi başardığına ait birkaç çarpıcı örnek sunmak 

gerek. Matematikteki başarılarından birkaç örnek sunmak onları daha iyi 

anlamamızı sağlar. 

Zamanın unutturucu etkisi sebebiyle; yılın neden 12 ay, dairenin neden 

360 derece, saatin neden 60 dakika olduğunu unuttuk. Sümerlerin 60 tabanlı 

sayı sisteminden gelen bu rakamları başkalarına atfettik. Bu tür pek çok bilgiyi 

ilk duyduğumuz kişilere ya da medeniyete atfettik. 

Sümerlerin matematik konusunda geldiği noktayı anlamak için birkaç 

tabletten bahsetmemiz yeterli olacaktır. Belirtmeliyim ki elimizdeki tabletler 

MÖ 1700’lü yıllara aittir. Fakat benim düşüncem kesinlikle bu tabletlerin 

asılları çok daha eskiye gidebilir. Sümerler muazzam bir bilgi sistemi 

kurmuşlardı. Bir okulda edinilen bir bilgi eğer değerliyse, hemen çoğaltılarak 

diğer şehirlerdeki okullara gönderilirdi. Onun için pek çok tabletin kırık olan 

tarafı başka bir yerde bulunan sağlam bir tablet sayesinde okunabilmiştir. 

Eskiyen tabletler yenileriyle değiştiriliyordur. Böylece ilk tabletler bir şekilde yok olmuş olmalıdır. 

Şekil 5’te bir kenarı, 60 tabanlı sayı sistemine göre 30 olan bir karenin, köşegen hesabı var. 60 tabanlı sistemde 30 rakamı 

10 tabanlı sistemde 0,5 rakamına, köşegen de 
√2

2
 rakamına denk gelir. Fakat tablette iki sayı var. Üstte olan 1.24.51.10 sayısı 

√2’nin değerine yakın olan 1,41419444, altta olan 42.25.35 ise 
√2

2
 değerine yakın olan 0,70704167 rakamına denk gelmektedir. 

İsteyenler ghiorzi28 sitesinden rakamları farklı tabanlı sayılara çevirebilir. Gördüğünüz gibi gerçek değere oldukça yaklaşmışlar. 

Virgülden sonra 4 rakama kadar doğru bulmuşlar. Bu rakamları ölçekli geometri çizerek bu hassaslıkta ölçemezlerdi. Tablette 

nasıl çözdükleri yazmıyor ama hesap yaparak buldukları kesin.  

√2’yi nasıl bulduklarını yazmışlarsa bile, henüz elimizde çözümü gösteren tablet yok ama çözümünü verdikleri ikinci 

dereceden bir denklemin tableti var. Onu da buraya almak istiyorum.  

Soru: köşegeni ve alanı bilinen bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının bulunması. 

 
24Özden Gül ÖTKER “Sümerlilerin Dini İnanç ve Adetleri” Yüksek lisans tezi  
25 Akad Tanrısı İştar= Sümer Tanrısı İnanna, Akad Tanrısı Tammuz= Sümer Tanrısı Dumuzi 
26 Muazzez İlmiye Çığ Sümerli Ludingirra 25 
27 Sümerlerin kurnaz tanrisi enki Samuel Noah Kramer Birinci Basım, Kasım, 2000, 27 
28 http://ghiorzi.org/sexagesi.htm (Erişim 26.08.2020) 
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 Kolaylık olması açısından ben alanı 12 cm2 ve köşegeni 5 cm alarak, 

soruyu çözeceğim. Amacım ne kadar muazzam bir şeyi başardıklarını 

anlatabilmek. Önce Pisagor’un dik üçgenler bağıntısından yararlanarak x2+y2=25 

denklemiyle dikdörtgenin alan formülü olan x çarpı y=12 denklemlerini 

birleştirerek, x2 -7 x + 12=0 gibi ikinci dereceden bir denklem elde ederiz. Bu 

ikinci dereceden denklemi çözerek kökler olan x=4cm, y=3cm değerlerini bulmuş 

oluruz. Günümüzde bile pek çok kişinin bu problemi çözemeyeceği aşikârdır. 

Gördüğünüz gibi ciddi matematik bilgilerine sahip olmuşlar. Bizler daha önce bu 

tür şeylerin çözümünü ilk Yunanlı matematikçilerin bulduğunu sanıyorduk.  

İlginçliklerin bunlarla bittiğini sanmayın. Örneğin “Plimpton 322” 

denilen bir tablet daha var. Netten araştırırsanız daha geniş bilgilere 

ulaşabilirsiniz. Ben UNSW Bilim Fakültesi’nde matematik ve istatistik doktoru 

olan Daniel Mansfield’in yazdıklarıyla yetineceğim. Plimpton 322 tabletini 

kastederek; “Bu zamana kadar büyük bir gizem olan ise amacıydı: Antik dönemin 

yazmanları, niçin tabletin üzerindeki sayıları oluşturup sıralamak gibi karmaşık bir görevi gerçekleştirdiler? Çalışmamız ortaya 

koydu ki, Plimpton 322, dik üçgenlerin şekilleri açılar ya da dairelere bağlı değil, oranlara dayalı özgün bir trigonometri 

aracılığıyla tarif ediyor. Bu şüphe götürmeyen bir dehayı kanıtlayan büyüleyici bir matematiksel çalışma. Tablet yalnızca 

dünyanın en eski trigonometrik tablosunu içermiyor, ayrıca bu, Babillilerin aritmetik ve geometriye dair oldukça farklı 

yaklaşımlarından ötürü, tam bir kesinliğe sahip tek trigonometrik tablo. Bu da demek oluyor ki tablet günümüz dünyasıyla epeyce 

bir alakalı. Babillilerin matematiği 3000 yıldır demode kalmış olabilir, fakat alan ölçümlerine, bilgisayar grafiklerine ve eğitime 

uygulanabilecek muhtemel pratiklere sahiptiler. Bu, bize antik dünyanın yeni bir şeyler öğrettiği nadir örneklerden”29 

Sümerlerde matematik sadece matematik değildi. Aynı zamanda onların diniydi. 60 tabanlı sayı sisteminde en büyük 

tanrının An, 60 rakamıyla temsil edilirdi.  

Eril………………………………… Dişil 

60-Anu…………………………….55-Antu 

50-Enlil……………………………45-Ninlil 

40-EA/ Enki……………………….35-Ninki 

30-Nanna-Sin………………………25-Ninkal 

20-Utu/Şamaş………………………15-İnanna/İştar 

10- İşkur/Adad………………………5-Ninhursag 

Sayılar tanrıların isimleriydi. Yani tüm tanrılar matematikle özdeşti. Böylece rahipler ya da okuyanlar aslında bu işi 

matematik öğrenmek için değil, tapınmak için yapmaktaydı. Bugün ibadet yapmak gibi o zamanda matematikle uğraşmak bir 

ibadetti. Bunu sadece matematiğe indirgemek doğru olmaz. Sümerlerde yaşanırken yapılması gereken her şey dini literatüre 

bağlıydı. Fahişelik ya da hırsızlık yapacak olan bile, tanrılar tarafından belirlenen bir prospektüsü takip etmek zorundaydı. Her 

işin prospektüsüne göre davranılırdı. O prospektüslere Sümerler ME adını vermişti. Onlara uymamak suç sayılır mıydı 

bilmiyorum ama zaten onlara uymamak demek yapmak istediğin işte başarısız olmak demekti. Onun için onlara uymamak gibi 

bir alternatif olamazdı. Onu söyleyen tanrıydı ve tanrılar tartışmasız her şeyin en doğrusunu bilirdi. Çünkü o güne kadar bunu 

binlerce kez denemişler ve tanrıların söylediğini yapan başarılı olmuştu. Bu süreç Sümerlerin ardıllarında bu kadar kesin olmamış 

ve tanrılar uzaklaştıkça sistem dini kurallara dönüşmeye başlamıştır. Tanrılar olmayınca kurallar kişilerin ya da kral rahiplerin 

çıkarına dönüşmeye başlamış, böylece kurallara uymayanlar cezaya maruz kalmıştır. Toplumu düzene koyabilmek için kanunlar 

oluşturulmaya başlanmıştır. Böylece Me’lerden sonra, Hammurabi kanunları gibi kanunlar ortaya çıkmıştır. Sümerlerin toplum 

yapısındaki bu yozlaşma rahip sınıfında daha az olmuş olmalıdır. Çünkü Pisagor Mısır ve Babil rahiplerinden öğrendikleriyle 

matematiği günümüze aktarabilmiştir.  

Matematiğin din olması olgusu Yunan’a kadar gelmiş ve Pisagor matematik kurallardan oluşan bir din kurmuştu. Elbette 

bu çok doğaldı. Çünkü Pisagor Mısır ve Babil’de eğitim almış ve her iki yerde de onu eğitenler zamanın din adamlarıydı. O din 

adamları Pisagor’a matematik değil, kendi dinlerini öğretmişlerdi. Yani her iki kültürde de matematik demek din demekti…  

Günümüzde din; insanların kendilerini ve tabiatı aşan, kaderlerini elinde tutana karşı hissen ve davranışlarıyla, sevgi, 

korku ve huşu duyguları içinde yönelmeleri; iman ikrarı, ibadet, ayin ve törenlerle yüce tanrı veya Îlâhî varlıkların rızasını 

kazanmaya, kurtuluşa ulaşmaya çalışmaları, böylece bir hayat tarzı ve cemaat oluşturmalarını mümkün kılan önemli bir 

müessesedir. Fakat Sümerler için din yaşamın kendisidir. Onlar için dinden başka bir yaşam tarzı düşünülemezdi. İlk dönemler 

“Me” denilen ve iyi ya da kötü olan tüm davranışları düzenleyen bir prospektüsler dizisi uygulanıyordu demiştik. Örneğin ‘sepet 

örücülüğü sanatı Me’sine uymayıp kafasına göre davranan kişi zaten sepet yapamazdı, onun için ceza verilmesini gerektirecek 

bir durum olmazdı.   

İşte , kadim Sümerli yazarın verdiği sıraya göre listenin en anlaşılabilir kısımlarından bir kesit: (1) efendilik; (2) tanrılık; 

(3) yüce ve sonsuz taç; (4) krallık tahtı; (5) yüce krallık asası; (6)kraliyet alametleri; (7) yüce kutsal alan; (8) çobanlık; (9) krallık; 

(10) sürekli hanımlık; (11) "tanrısal hatun" (rahiplik görevi); , (12) işib (rahiplik görevi) ; (13) lumah (rahiplik görevi); (14) gutug 

(rahiplik görevi); (15) doğruluk; (16) ölüler diyarına iniş; (17) ölüler diyarından çıkış; (18) kurgarru (hadım); (19) girbadara 

(hadım); (20) sagursag (hadım); (21) savaş sancağı; (22) tufan; (23) silahlar; (24) cinsel ilişki; (25) fahişelik; (26) yasa; (27) 

iftira; (28) sanat ; (29) kült odaları; (30) "göğün hizmetkarları;" (31) gusilim (müzik aleti); (32) müzik; (33) yaşlılık; (34) 

kahramanlık; (35) kudret; (36) düşmanlık; (37) dürüstlük; (38) kentlerin yok edilişi; (39) ağıt; ( 40) yüreğin sevinci; (41) yalan; 

(42) asi ülke; (43) iyilik; (44) adalet; (45) ahşap işleme sanatı; (46) metal işleme sanatı; (47) yazmanlık; (48) demircilik sanatı; 

(49) deri işçiliği sanatı; (50) duvarcılık sanatı; (51) sepet örücülüğü sanatı; (52) bilgelik; (53) dikkat; (54) kutsal arınma; (55) 

 
29 https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2017/10/01/babil-tableti-plimpton-322-simdiye-kadar-dusunuldugunden-daha-ustun-bir-matematik-mi-iceriyor/ 01.02.2020 
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korku; (56) dehşet ; (57) didişme; (58) barış; (59) bezginlik; (60) zafer; (61) öğüt; (62) sıkıntılı yürek; (63) yargı; (64) karar; (65) 

lilis (müzik aleti); (66) ub (müzik aleti); (67) mesi (müzik aleti); (68) ala (müzik aleti).30 

İyi ya da kötü derken listede görüldüğü gibi “Me”ler yönetimden rahipliğe, tarımdan adalete, hırsızlıktan fahişeliğe kadar 

hemen her şeyin tanımını yapmışlar. Ne yazık ki hiç Me bulamadık. Fakat kenarda köşede kalan bir uygulamanın bu Me’lerin 

uygulanmasıyla ortaya çıkmış olma ihtimali var. O uygulama, Me’ler hakkında bize bir fikir verebilir. Sayın Muazzez İlmiye Çığ 

hanımefendi Sümerli Ludingirra 31  adlı eserinde “Fallusu öpme” Me’sinden bahsetmektedir. Yunanistan’daki Tyrnavos'un 

sakinleri her yıl Lent döneminin ilk pazartesi günü fallus (yani penis) hakkında deliye dönüyor, açık saçık şarkılar söyleyip 

yoldan geçenleri maket penisleri öpmeye zorluyorlar. Pagan bereket festivali Yunanistan'daki en ünlü eğlencelerden biri. Bu 

festival büyük bir ihtimalle Sümerlerin bu Fallusu öpme Me’sinden kalan bir gelenek olmalıdır.32 

Sümerleri inceleyen pek çok bilim insanı da dini inanışın Sümer yaşamındaki yerini incelemiş ve benim vardığım sonuca 

varmıştır. “Sümerlere ait tarihsel belgeleri okuduğumuz zaman, ilk edindiğimiz intiba, burada inanç âleminin baştan sona kadar 

bütün yaşayışa hükmettiğidir. Sümer tarihinde, başlangıcından sonuna kadar, dev mabetler, sayısız dini kitabeler, şehirlerin her 

yanında semaya yükselen basamak kuleler ve her kutsal binanın duvar kalıntıları arasında bulunan adak sunma tasvirleri, onların, 

bütün yaşayışlarını dine adadıklarını doğrulamaktadır.33 

Sümerler her konuda dünyaya etki etmiştir. Örneğin dini sistemler, tamamen birbirini etkileyen şekilde günümüz 

dinlerine kadar gelmiştir. Edebi eserlerde bile taklit devam etmiştir. Tıpkı matematikte olduğu gibi biraz değişiklikle taklit 

gelenek olmuştur. Taklit etmek yerine, tekrar demek daha doğru bir anlatım olurdu. Çünkü bu günkü eğitim sistemimizde de 

benzeri var. Örneğin orta okuldan itibaren matematikte “kümeler” konusunu hep işlemiştik. Lise ve üniversitede de aynı küme 

konusunu görünce şaşırmıştım. Fakat orada küçük bir tekrardan sonra daha gelişmiş olarak görmüştük. Sanki bu taklit geleneği 

ona benziyor. Her medeniyet aynı durumu tekrar yaşıyor ama sanırım konunun biraz daha gelişmesini sağlıyordur. Sümerleri 

inceleyen uzmanlar da bu konuda hemfikirdir. 

Bugün için onlardan daha öncesi bulunmadığına ve bilinmediğine göre, keşfedildikleri tarihe kadar başka uluslara mal 

edilen birçok uygarsal ve inançsal buluşların onların ürünü olduğu kabul edilmektedir. Onlardan kalan Gılgamış 

Destanı'yla Enuma Eliş adlı yaratılış efsanesi, başka uluslara mal edilen birçok inançların Sümer kaynaklı olduklarını 

kesin olarak meydana çıkarmıştır. Örneğin artık bilinmektedir ki Yahudilerin sanılan Tufan tasarımı onlarındır, 

Suriyelilerin Adonis'e dönüştürdükleri Babillilerin Tammuz'u onların Dumuzi'sidir, Samilerin Anu ve daha sonra 

Yunanlıların Uranus'a dönüştürdükleri tanrıların babası onların An'ıdır, Akdeniz'in ünlü Kibele’si onların Ki'sidir, 

Samilerin ilkin İştar ve Asarte'ye dönüştürdükleri onların İnanna'sıdır. Samilerin Sin'i onların Nanna ve Şamaş'ı onların 

Utu'sudur, Samilerin Ea'sı onların Enkisi'dir. Yunanlıların Hades'i onların Kur'u ve Elysion'u onların Dilmun'udur, 

Yunanlıların Persephone'si onların Ereşkigal'idir, Yunanlıların ünlü yedi bilge'si Mezapotamya'nın en eski yedi kentine 

uygarlığı getiren Sümer bilgeleridir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.34 

Sümer dini inanışlarının insanlara sunduğu ahlaki değerler bu günkü değerlerimizle eşdeğerdir. Kendilerinden sonra 

gelen her toplumdan daha ileridirler. Toplum tanrılardan uzaklaştıkça bu değerlerde yozlaşarak kendinden olmayanı öldürmeye 

kadar varmıştır.  

“Sümerlilerde tanrılara karşı işlenen kusur ve günahlardan başka başlıca günahlar şunlardır: Münafıklık etmek, yalan 

söylemek, kavga etmek, alışverişte müşteriyi aldatmak, tarla, bahçe vs sınırlarını başkaları zararına değiştirmek, komşu 

malına göz dikmek, komşu malından bir şey aşırmak, komşuların şahıslarına zarar vermek, zina etmek. 

Sümerlilerin günah telakki ettikleri bu hareketler bugün de hoş görülmeyen ve toplumun sosyal hayatta uyum ve 

huzurunu bozan esaslardır. Milattan önceki 4.binde zamanımızda da toplumun huzur ve düzenini bozan bu tür 

davranışların günah sayılması, Sümerlilerin ahlaki ve hukuki görüş itibarıyla ne kadar yükselmiş olduklarını 

göstermektedir. Sümerliler ahlaklı olmayı her şeyin üzerinde tutmuşlardır. 

Sümerliler iyi ahlak olarak, erdemliliği, dürüstlük ve doğruluğu, acıma ve merhametliliği, kanun ve düzenin korunmasını, 

adalet ve haktanırlığı görmüşlerdir. Buna karşılık kötülük ve yalancılığı, kanunsuzluk ve düzensizliği, acımasızlığı, 

başkasının hakkını korumamayı, ahlaksızlık olarak nitelemişlerdir. Bu düzeni koruma işi de tanrılara verilmiştir.”35  

 Sümerler arkadan gelenleri o kadar etkilemiştir ki Aristo bile dört element düşüncesini Sümer'e borçludur. Ona göre tüm 

maddeler dört elementten oluşmuştur. Bunlar; ateş, su, toprak ve havadır. Bu elementleri Aristo Sümer tanrılarından esinlenerek 

oluşturmuştur. Çünkü Sümer’de dört yaratıcı tanrı vardı.  Yer, Gök, Hava, Su Tanrıları yaratıcı tanrılardı. An gök tanrısı, Enlil 

Hava tanrısı, Enki Su tanrısı ve Ninhursag büyük toprak ana tanrıçası olarak isimlendirilir. İşte bu tanrılar, zaman içinde Aristo’ya 

gelince tanrılık vasfından, elemente dönüşmüştür.  Anladığım kadarıyla Aristo, tanrıların yaratıcılık vasfına yeni bir yaklaşım 

getirmiştir. Aynı yaklaşım Pisagor tarafından da uygulanmış ve böylece bilim dinden ayrılmıştır. Yunan medeniyetinin önemi 

buradadır. Bilimi, dinsel alandan ayırmıştır. 

Sümer’den sonra gelişim sürekli ilerleme göstermesine rağmen yönetim sisteminde aynı şeyi göremiyoruz. Sümerler ilk 

zamanlarda Site adı verilen, şehir devletlerinden oluşurdu. Her site başlı başına bir devletti. Patesi adı verilen bir prens şehri tanrı 

adına yönetirdi. Patesi aynı zamanda şehrin başrahibiydi. Bu bakımdan hem dini hem siyasi yetkilere sahipti. Yönetim babadan 

oğula geçmez, tanrı adına ona layık rahip, yönetime gelirdi. Sonraki dönemlerde iki adet meclis vardı ve yöneticiler en az bir 

meclisin onayını almak zorundaydı. Sümer’de yönetici olabilmek için rahiplik sisteminde çok zeki ve çalışkan olup göz 

doldurması gerekiyordu. Başka türlü, o makamlara gelinemezdi. Oysa sonraki yönetimlerde kralın oğlu olmak, kral olmak için 

yeterli şarttı ve bu sistem bazen zekâ özürlüleri bile kral yapmıştır. Yani Sümer’e göre sistem geri gitmiştir. Hatta demokrasi bile 

 
30 Tarih Sümer’de başlar Samuel Noah Kramer s. 129 
31 Sümerli Ludingirra Muazzez İlmiye Çığ s. 91 
32 https://www.spiegel.de/international/europe/members-only-the-annual-phallus-festival-in-greece-a-553070.html, Erişim:16.01.2020 
33 Schmökel, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/748/9576.pdf, Erişim: 16.01.2020: s. 198 
34 https://www.academia.edu/9260857/S%C3%BCmerliler_Dini_ve_Tanr%C4%B1lar%C4%B1 Erişim 01.06.2020 
35 T.C. Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Sümerlilerin Dini İnanç ve Adetleri Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Özden Gül ÖTKER s. 81 
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daha geri bir yönetim şeklidir. Çünkü seçim bile olsa, her zaman işi ehline vermek mümkün olmuyor. Oysa Sümer’in ilk 

dönemlerinde yönetici olacak kişi çocukluğundan itibaren işin içinde ve başarılı olmak zorundaydı. Yoksa tanrılar onu 

seçmezdi…Yani Patesi olan kişi o makamı hak etmek için tüm hayatı boyunca o makamın gereklerini karşılayabilecek şekilde 

eğitilmiştir. Bugün bir şirketin veya fabrikanın yöneticiliğine gelebilmek için bile, belli basamakları sıra ile çıkmak gerekirken, 

devleti yönetmek için herhangi bir okuldan mezun olmak yeterlidir. Genel çoğunluk, silahlı kuvvetleri elinde tutan, yönetimi de 

ele geçirmektedir. Oysa yapılması gereken şey Sümer’deki gibi devleti yönetecekleri; o iş için kurulacak okullarda… sonra 

devletin önemli kurumlarında yıllarca eğitip, öyle yönetime getirmek olmalıydı. 

Adalet sisteminde kısmen, Sümer’le benzeşiriz. Sümer’de her şehirde mahkemeler ve onların çözemediği davalara bakan 

bir de yüksek mahkeme vardı.  

Her şehrin bir tanrısı vardı ve şehrin önemini belirleyen şey de tanrının panteondaki yeriydi. Yüksek mahkeme 

Nippur’daydı çünkü Nippur’un kurucu tanrısı en önemli tanrılardan biri olan Enlil idi. Kurucu tanrı panteonda yüksek mevkide 

olursa şehirde o derece üstte konum alırdı. Sümer’de her şey tanrılara bağlıydı. Her karar ya da gelişme onlar sayesindeydi. 

Çünkü bir Sümer tableti “Güzel görünen ne varsa, tanrıların lütfuyla yaptık” der. 

Benzer bir durum Amerika yerlileri içinde söz konusu olmuştur. Teotihuakan’da ki Güneş Piramidinde şöyle bir duvar 

yazısına rastlıyoruz: “Quetzalcoatl (yani Tolteklerin beyaz tanrısı) insanların en yakın dostuydu. Uygarlığı, ateşin sırrını, 

madenin işlenmesini hep ona borçluyuz.”  

Sümer’in dünyayı şekillendirmesinin en önemli nedeni tarım şekliydi. Aynı dönemlerde Mısır Medeniyeti de vardı. Hatta 

Yunanlı matematik ve filozofların hemen hepsi Mısır’da rahiplerden ders almasına rağmen taklit edilen Sümer olmuştur. Çünkü 

Mısır’da olan tarım, Nil’in taşmasına dayalı bir tarıma sahipti. Bu tür tarım dünyanın başka hiçbir yerinde olması pek mümkün 

olmadığı için taklit edilemezdi. Aynı durum Çin içinde geçerlidir. Çin medeniyeti de kendi içinde kaldı. Çünkü pirince dayalı 

tarım, çok su isteyen zor bir tarımdır. Oysa buğday ve türevleri dünyanın pek çok yerinde taklit edilerek ekilebilmiştir. Böylece 

insanların derdi olan yiyecek sorununu çözmek istemeleri, Sümerlerin taklit edilmesiyle sonuçlandı. Taklit sadece tarımda 

olmamıştır çünkü kazma ya da sapan tanrısal figürlerdir. O zamanki insan, Sümer’de nasıl uygulanıyorsa onu taklit ederek 

almıştır. Elbette herkes kendi gelenek ve göreneklerini de işin içine katarak kabul etmiştir. Böylece Sümerler yiyeceğe bulduğu 

-her yerde uygulanabilir- çözüm sayesinde, tüm dünya medeniyetlerine etki etmiştir. Amerika’nın mısır olan üretimi bile 

Amerika’nın keşfinden sonra buğdaya dönmüştür. Bugün dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Amerika’dır. 

 “Günümüze ulaşan en eski yazılı belgelerden, Sümerli tanrıbilimcilerin, insan görünümlü, ancak insanüstü ve ölümsüz, 

ölümlülere görünmeyen bir grup canlı varlık tarafından oluşan bir panteonun varlığını açık bir gerçek olarak kabul ettikleri 

anlaşılıyor; bunlar iyi düzenlenmiş plânlar ve uygun biçimde konmuş yasalarla kozmosu yönlendiriyor ve denetliyorlardı. Bu 

insan-biçimli, ancak insanüstü varlıklardan her biri, evrenin belli bir unsurundan sorumluydu ve bu unsurun etkinliklerini 

saptanmış kurallara ve düzenlemelere göre yönetirdi. Yüce gök ve yer, deniz ve hava diyarları; gök cisimleri, güneş, ay ve 

gezegenler; rüzgâr, kasırga, bora gibi atmosferik güçler; yeryüzü diyarındaki ırmak, dağ ve ova gibi doğal oluşumlar; kent ve 

devlet, hendek ve kanal, tarla ve çiftlik gibi kültürel oluşumlar ve hatta kazma, tuğla kalıbı ve saban gibi araç gereçler bile bu 

varlıkların sorumlulukları altındaydı…”36 Metinde görüldüğü gibi tarımsal faaliyetler de dini figürdü. Taklit edecek olanlar tüm 

sistemi almak durumundaydı. Öğrenecekleri her şeyi dinsel bir yapı olarak alacak ve hayatlarına uygulayacaktı. Yani taklit 

edecekti. 

Yazının icadından yaklaşık 2000-2500 yıl sonra insanlık trigonometri, kare köklü işlemler, iki bilinmeyenli denklemler 

çözebilecek duruma geldi. Oysa Zecharia Sitchin’in dediği gibi, insanın, "araç gereç endüstrisinde", taşları doğal biçimleriyle 

kullanmaktan başlayıp, bu taşları amaçlarına daha uygun olacak biçimde yontup şekillendireceğini fark etmeye doğru ilerleyişi 

2.000.000 yıl almıştı. Sümerler ise yazıyı bulduklarından 2000 yıl sonra, yüksek matematiğe ulaşabilmişlerdi. Bu gelişme ışık 

hızı üstü bir gelişmedir ve bunu nasıl başardıklarının cevabı altın değerindedir. Aslında kendileri bu sorunun cevabını “Güzel 

görünen ne varsa, tanrıların lütfuyla yaptık” diyerek cevaplarlar ama bilim, o tanrıları, hayali varlıklar olarak alır.  

Yunan’dan Modern Dünyaya 
Sümer dâhil, bilgi aktarımı, Yunanlılara kadar din kanalıyla olmuştur. İlk defa Yunan’da doğa bilimleri din dışına 

çıkarılarak bildiğimiz müspet bilimlerin yolu açılmıştır. Zaten matematik kelimesi de Yunanca μαθηματικά (yani sayıların ilmi) 

sözcüğünden türemiştir. Artık bilgi, din dışı birileri tarafından dini amaç güdülmeden öğretilmeye başlanmıştır. Sanırım bu 

yüzden Avrupa, Yunan medeniyetini ilk modern medeniyet diye alır. Yunan medeniyeti ilk din dışı kültür devrimidir. Yunan 

medeniyetinde mevcut olan sistem yıkılarak, yerine yeni düşünce yapısı getirilmiştir. Bu yeni mantığı anlayabilmek için birer 

cümleyle o dönemin filozoflarından bir kısmını değerlendirmek gerekir. Çok yüzeysel bir değerlendirme olmasına rağmen 

anlatmak istediğim mantığı anlatan bir yapı olması sebebiyle,e dikkate değer.  

Thales: (MÖ 624 –546) Thales’den önce, Yunanlılar doğayı ve dünyanın temel maddesini; mitoloji, Tanrılar ve 
kahramanlarla açıklıyorlardı. Yeryüzündeki doğa olayları, (depremler, rüzgâr, vb) tanrılarla bağdaştırılıyordu. Thales ise, doğa 
olaylarının nedenlerini insan biçimli tanrılardan çok, doğanın içinde aramıştır. 

Ksenophanes: (MÖ 570-480) Ksenophanes, kökleri Homeros ve Hesiodos'a kadar inen, halkın tanrı kavramı ile 
savaşmıştır. 

Heraklitos (MÖ 535– 475) Heraklitos’a göre tüm evren ateşten var olmuştur ve bir süre sonra yine ateşe dönecektir. 
Evrenin var oluşu ve yok oluşu olayı belirli aralıklarla olarak sonsuz kere yinelenecektir. Evren, belirli dönemlerde var olan ve 
yine belirli bir dönemde yok olan bir olgudur. Bilgelik doğaya kulak vererek doğruluğu dile getirmek ve doğru olanı yapmaktır. 

 
36 Tarih Sümerde başlar, Samuel Noah Kramer: s. 106 
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Gorgias: (MÖ 483-375) Gorgias’a göre hiçbir şey yoktur, olsa bile bunu bilemezdik, bilseydik de başkalarına 
bildiremezdik. Yani ona göre doğruluk evrensel ve kalıcı değil, bireysel ve geçicidir. Bu bakımdan bilgiden değil, ancak 
inançlardan söz edilebilir. 

Protagoras: (MÖ 481–420) Protagoras’a göre her şeyin ölçüsü insandır. Mutlak bir gerçekliğin olmadığını savunur. 
Tanrılar için ise "onların var olup olmadıklarını söyleyemem” der. 

Sokrates: (MÖ 469-399) Sokrates, yaygın önyargılardan veya toplum tarafından kabul edilmiş kavramlardan hoşnut 
olunmaması gerektiğini savunmaktadır. Öğrencilerine; “Okuduklarınızı ve duyduklarınızı değil, kendi öz düşüncelerinizi, kendi 
içinizde olup bitenleri söyleyin.  Başkalarının ağaçlarından meyve yeme alışkanlığından sıyrılarak, kendi bahçenizin fidanlarını 
yetiştirin. İşte o zaman, meyve yemenin zevkini tadacaksınız” diyerek tabulardan kurtulmalarını salık vermiştir. 

Demokritos: (MÖ 460-370) Demokritos’un var olan her şeyi maddi parçacıklar ve onların mekanik birleşmesiyle 
açıklaması ve bunu dışarıdan bir amaç ya da etki ile değil de kendi içinde bir zorunlulukla kendi kendine gerçekleştiği düşüncesi, 
felsefe tarihi için önemli bir temel teşkil etmiştir. Böylece tanrının yaratıcı etkisi sorgulanabilmiştir. 

Platon: (MÖ 428-427)  Platon hiç kuşkusuz felsefe tarihinin en büyük düşünürlerinden biridir. Ardında, etkisi yüzyıllarca 
süren ve günümüze dek ulaşan büyük bir düşünsel miras bırakmış ve felsefe tarihinin sistematik çağının başlangıcı olmuştur. 
Batı felsefesinin şekillenmesinde de yol oynayan ilk önemli filozoftur. 

Diyojen: (MÖ 412-323) Diyojen, Atina’daki gelenekçiliğe karşı bir tavır almıştır. Toplumdaki yapaylıklara ve uzlaşımsal 
değerlere meydan okumuş ve her tür yerleşik kuralın insanın doğallığına aykırı düştüğüne inandığı için toplumun tüm yerleşik 
kurallarına karşı çıkmayı, uzlaşımsal ölçü ve inanışların çoğunun boş olduğunu göstermeyi ve insanları yalın ve doğal bir yaşam 
biçimine çağırmayı amaçlamıştır. 

Aristoteles: (MÖ 384-322) Aristoteles “varlığı varlık olarak araştıran tek teorik bilim metafiziktir” der. Bu yüzden 

tanrısaldır. Bu, iki anlama gelir: Tanrının bir bilimi olsa, bu metafizik olurdu. Tanrı metafiziğin konusudur. “Haliyle diğer 

bilimler fiziğin konusuna girer” düşüncesine sahipti. 

Epikür: (MÖ 341) Epikür, atom düşüncesini zenginleştirip onu eylem merkezi yapmıştır.  Gerekircilik anlayışını 

yumuşatarak rastlantıya ve insan iradesinin müdahalesine yer vermiştir. Bu sayede felsefeyi dinden ve tanrı düşüncesinden 

kurtarmıştır.  

Bu filozofların ortak paydası “tanrıyı insan yaşamından çıkarmak” üzerinedir. Elbette tüm o filozofları bu kadar dar 

bir mantığa kısıtlamak haksızlık olsa da bu mantık, o insanların dünyayı şekillendirmekte yaptıkları en önemli etkiydi. Çünkü 

Sümer’de başlayan din etkisi ancak Yunan’da kırılmaya çalışılacaktı. Fakat hemen kırılabildiğini de düşünmeyin.  

Din etkisinin kırılabilmesi için farklı etkilerin daha devreye girmesi gerekmiştir. Bunlardan biri geçmişe yönelik tüm 

bilgi dünyadan silinmelidir. Çünkü bu bilgi çok katı tanrı bilgisi içeriyor ve tanrıları bedensel varlıklar içinde elle tutulan canlılara 

çeviriyordu. Böyle bir tanrı kavramı çok kolay taraftar bulurdu. Çünkü soyut bir tanrı yerine somut bir tanrının varlığı daha 

anlaşılırdır. Onun için tanrı heykelleri ortalığı doldurmuştur. Çünkü heykel, tanrıyı soyuttan somuta çevirir.  Daha sonra 

insanların neden soyut konulardan hoşlanmadığını Flynn etkisini incelerken anlayacağız. Geçmişteki insanların olaylara bakış 

açısı sadece somut vakalar üzerinden olmaktaydı. Onun için bu somut tanrı kavramının yok edilmesi gerekiyordu. 

İkinci olarak tanrısız bir düşüncenin mekân bulabilmesi için tanrı kavramını yıpratmak gerekmişti. İşte o dönemlerde 

Hristiyanlık zıvanadan çıkarılarak insanlar üzerinde despot bir yapıya dönüştürüldü. İnsanlar dinden soğutularak karşı duranlara 

destek vereceği duruma getirildi. İşte Avrupa’nın karanlık çağ dediğimiz dönemleri bunun için organize edildi. O sayede 

materyalizmin kök salarak oluşacağı Avrupa’da, din ve tanrı kavramı yozlaştırılarak insanların sorgulamaları sağlanmıştır.  

Tüm Yunan filozofları da aynı sorgulamayı yapmış olmasına rağmen aradaki fark Yunanlılar organize edilmiştir, 

Avrupalıların sorgulaması kendi başarılarıdır. İşte bu dönüşüm yaklaşık 1.500 yıl sürmüştür. Bazıları bu gecikmeyi Aristoteles’in 

bilim üzerine etkisi olarak görmektedir. Oysa insanlığın gelişiminde bilim ve materyalizm ancak bu yöntemle tavan 

yapabilecektir. Tanrı kavramının bilimde engel oluşturan bir yapısı vardır. Kişi zorlandığı noktaya hemen tanrıyı yerleştirip 

sorgulamadan kaçabilir. Olaylara günümüzdeki gelişmiş insan anlayışıyla bakmayın. O dönemdeki insan anlayışıyla 

bakmalısınız. Evren ya da hayata dair bilinen her ayrıntının açıklaması dine dayandırılıyordu ve yeni bir açıklama sizi din 

düşmanı yapabiliyordu.  

Yunanlılarla bilimi insanlığa kazandıranlar Roma ile teknolojiyi insanlığa kazandırmıştır. Her şeyin zamanında 

olabilmesi için Yunan bilginleri bilim yapmayı düşünce bazında yapmışlardır. Hiçbiri deneysel bir uygulamaya girmemiştir. 

Oysa Roma o bilgileri alıp onlarla hayatlarını kolaylaştırmış ve muazzam eserler vermişlerdir.  Böylece Yunanlılar Roma’yı 

değil, Romalılar Yunanistan’ı işgal edebilmiştir. 

Avrupa orta çağ karanlığına girerken Abbasiler Yunan medeniyetinin sahip olduğu bilgileri Arapçaya tercüme edip 

kaynaştırmak suretiyle insanlık, tarihi boyunca ilkini Yunanlıların gerçekleştirdiği ikinci din dışı kültür devrimini 

gerçekleştirmişlerdir. Halife el-Memun döneminde Bağdat, gerçek anlamda zamanın bilim merkezi haline gelmişti. Şehirde 

birçok bilim insanı ve mütercim bulunuyordu. Halifenin bilimlere özel bir ilgisi vardı. Yunan eserleri Arapçaya çevrilerek, 

Avrupa’nın orta çağ karanlığı içinde yok olmalarının önüne geçildi.  

Bilimin tavan yapılabilmesi için Avrupa orta çağ karanlığına girmeli ve tüm bilgiler yok edilmelidir. Örneğin İskenderiye 

kütüphanesi gibi çok büyük ve pagan döneminin önemli kaynakları yakılmıştır. Ayrıca aynı yapıdaki Kızılderili literatürü de 

Avrupalıların hışmına uğratılmıştır. Çünkü hem pagan dönemi bilgileri hem de din temelli bilgiler artık dünya literatüründen 

kalkmalıdır. Onlar görevlerini yapmış ve işlevleri bitmiştir. Yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönem maddenin maneviyattan 

ayrılıp yeni bir kulvar oluşturması dönemidir. Bu dönemi bilim dönemi olarak adlandırabiliriz. Her zaman kullanılan 
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Mezopotamya yine baş rollerde olmuştur. Batı literatürünü oluşturacak tüm bilgi bu bölgeden filizlenmiş ve Avrupa’ya 

yayılmıştır.  

Avrupa Reform ve Rönesans hareketleri sonrası dinin yobaz yapısından kurtulunca, Yunan’da filizlenen ateşi 

devralmıştır. Abbasilerde gerçekleşen bilimsel devrim Avrupa’ya ulaşarak yapması gereken etkiyi yaparak dünyayı materyalizme 

taşımıştır. Materyalizm bilimi baş tacı yaparak muazzam gelişmelere gebe bırakmıştır. Ona rağmen bu süreç epey sancılı 

geçmiştir ve hâlâ daha tutucuların etkisini hissedebiliyoruz. 

Farkındaysanız antik dönemden modern döneme sadece Yunan bilgileri aktarılabilmiştir. Modern bilim sadece onlar 

üzerine kurulmuştur. Kızılderili bilgileri de tıpkı Mezopotamya bilgileri gibi tamamen yok edilmiştir. Modern bilimin 

kurulabilmesi için o zamana kadar dünyada olan tüm bilgi yok edilerek, sistem istenildiği gibi yeni baştan oluşturulabilmiştir. 

Pagan dönemine ait tek kaynağımız Tevrat’tır. O’da dini temelli olduğu için müspet bilimlere etkisi olmamıştır. Ancak çok daha 

sonraları Sümer, Babil, Asur, Hitit yazmalarından haberimiz olabilmiştir. Artık tanrıların etkisi kırıldığı için bu bilgiler bir 

sakınca oluşturmaz. Böylece bilginin evrimini anlayabilelim diye, o bilgilere ulaşmamız sağlanmıştır. 

Çin gibi sürekliliği devam eden bir kültür, kendi içinde kaldığı için Avrupa’daki bilime kısıtlı katkı yapabilmiştir. Örneğin 

barut gibi bir patlayıcıyı Çinliler bulmasına rağmen, onu etkin kullanan Avrupalılardır. Çin’de de dinin etkisi fazlaydı. Fakat 

pirincin kolay yetiştirilememesi ve inançlarının Avrupalıların inançlarıyla bağdaşmaması yüzünden, Avrupa’ya pek etki 

edememiştir. Böylece materyalist sistem, sadece batı dediğimiz bölgede olgunlaşmaya zemin bulabilmiştir.  

Tanrılar kimlerdi ve insanlığı nasıl yönlendirdiler? 
Tanrılar ile kastettiğim gücü anlatacağız ama en üstte bir kaynağın olduğunu söylemeliyim. Tüm evren bir enerjidir ve 

bu enerjinin kökeninin adını “Kaynak” olarak adlandıracağım. Bu gücün tanrı diye algılanmaması gerekir ama bizim onu 

tanımlayacak başka bir kelimemiz yok. Bu varlık bizim oluştuğumuz kaynaktır. “O’ndan geldik O’na döneceğiz” mantığının asıl 

muhatabıdır.  Fakat benim burada araştıracağım tanrı kavramı başkadır. Bu kitapta o tanrıların kim olduğunu arayacağız. İlk 

ipucu da Tevrat’taki bir ayetten gelmektedir.  

Yaratılış 6’ya 4 ayeti,  Îlâhî varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde 

Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. 

Bu ayetteki “Îlâhî varlıklar” bu görevlilere karşılık gelmektedir. Sümerlilerde o görevlilere Tanrı diyordu. Bugün 

karşımızda kanlı canlı olmadıkları için onların, hiç var olmadıklarını düşünüyoruz. Oysa bir Sümerlinin hiçbir tereddüdü yoktu. 

Sümerlileri hayalperest insanlar konumundan çıkarmak gerek. O insanlar gördükleri ve yaşadıklarını yazdıklarını kabul etmemiz 

gerekir. Elbette onların da olayları mitolojiyle süsleme hakları vardır. Eğer Sümerliler haklı ise, bu görevlilerin tüm işi “insanlığı 

medeniyet seviyesine ulaştırmak” olduğunu anlamalıyız. Fakat bunu hep dünyada insanlar arasında yaşayarak yapmadılar. Çünkü 

insanlık geliştikçe yöntem değişikliği yaptılar. Ayrıca hep tanrı rolü üstlenmediler. Bazen bir filozofta, bazen bir ressamda, bazen 

bir yöneticide varlığını hissettirerek bizlere yön verdiler.  

Öyle sanıyorum ki Sümerler bile tarih sahnesinden çekilmeden onlar insanların arasından çekildiler. Yönetimi irtibatta 

oldukları yöneticiler aracılığıyla yaptılar. Hatta daha sonra onlarla da ilişkilerini kesmişlerdir. Bu süreci Tevrat’la sembolik bir 

dil kullanarak bize aktarmışlardır. Örneğin Musa ile Firavunun mücadelesi; insanlığın tanrı krallar aracılığıyla yönlendirilmesinin 

sonu, peygamberliğe geçişin başladığını anlatır. Bu sürecin devreye alınması, Yunan Medeniyetinin oluşumuyla devreye 

alınmıştır. Fakat yanlış anlaşılmasın dünyanın her toplumunda süreç paralel işlememiştir. Bu tespitim, genel akışın açıklamasıdır. 

İnsanları yönlendirebilmek için direk görüşmenin yanında sihir, kehanet, rüya, görüm, vahiy ve sezgi kullanılmıştır. 

Peygamberlerin vahiy yöntemiyle, bilimin sezgi, az da olsa, rüya yöntemiyle yönlendirildiğini biliyoruz. Geçmişte insanlık vahiy 

ve sezgi alabilecek kadar gelişmemiş olduğu için direk ya da rüya kullanılmış olsa da çoğunlukla sihir, kehanet gibi yollar tercih 

edilmiş olmalıdır.  

Toplumları yönlendirebilmek ya da bir inanca bir ekleme ya da değişiklik yapmak gerektiğinde (yani gelişen sisteme 

uyumu için) genelde sezgi kullanılmıştır. Buna en güzel örnek Said Nursi’dir. Yazdığı kitapların kendi bilgi birikimiyle 

olmayacağını bildiği için “kitaplar bana yazdırıldı” demektedir. Aynı durum Einstein için de geçerlidir. O da sorulan soruya 

“sezgilerim” diye cevap vermiştir. 

Daha ileri bir durum Hristiyanlığın kurulması sürecinde, Pavlos’a yaşatılmıştır. Sanırım ona vizyon gördürülerek bir din 

oluşturması sağlanmıştır. 

 Bunlardan çok daha fazla kehanet yöntemi kullanılmıştır. Çünkü her kralın mutlaka bir büyücüsü ya da kâhini vardı. 

Onlar krallara tanrıların isteğini iletirdi. Fakat bunlar dünyada yön değişikliği yapabilecek durum oluşturmazdı. Benim tahminim 

Sümer, Yunan, Roma medeniyetleri birebir görüşmelerin de kullanıldığı karmaşık bir süreçti. Onun için çok etkili olmuşlardır. 

İstenen oluşturulduğunda direk görüşmeler hemen sona ermiş olmalıdır. Sanırım bu medeniyetlerdeki ilk kralların ahit sandığı 

benzeri bir iletişim aracı vardı. Ahit sandığı derken ille bir cihazdan bahsetmiyorum. Belki başlarda bir cihazdı ama sonraları bu 

cihaz, iyi bir kâhine dönüşmüştür. Yani Tevrat’taki ahit sandığı bile bir semboldür. İnsanlığın tanrılar tarafından 

yönlendirildiğinin sembolüdür.  

Bu tür yönlendirmelerin en meşhurlarından biri sfenksin hikayesidir. Sfenks’in ön ayakları arasına konulmuş bir taşa, 

kazılı efsane metnine göre, Sfenks, M.Ö 1419 yılında IV.Tutmosis’in rüyasına girmiş. “Beni kumlardan kurtar ki firavun olasın” 

demiş. Böylece Sfenks belki de yok olmaktan kurtarılmıştır. Ya da başka amaç güdülmüş olabilir. Başka bir örnek ise Likya 

uygarlığında yapılmış 12 tanrı stelleri var. Bu Stellerin üzerinde “Tanrının emri üzerine” notu düşülmüş. Arkeologlar bu emrin 

rüyada verildiği üzerine hemfikirdir.  
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Antik dünyada kehanet sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlatan birkaç örnek vermek isterim. Antik Yunan 

dünyasının birçok farklı kehanet merkezi vardı, fakat Delphi en yetkin bilgi ve kehanet merkeziydi.37 

Burasıyla ilgili kayıtlarda ki ilk örnek; Lydia’lı Croesus, çok meşhur, çok zengin, çok güçlü bir kraldı ve bir başka krala, 

bir başka antik kültüre, Pers imparatorluğuna karşı savaş açmayı plânlıyordu. Bu plânını hayata geçirmeden evvel Delphi’ye 

delegelerini gönderdi ve Perslere savaş açıp açmaması gerektiğini sordurdu. Kâhinin cevabı “Perslere savaş açarsan, büyük bir 

imparatorluğu yok edeceksin” oldu ve kral bunun harika bir fikir olduğunu düşünerek savaşa girdi. Ne var ki kendi 

imparatorluğunu yok etti.  

Aslında kâhinlerin verdiği cevaplar kolay anlaşılır değildir. Gerçek anlamı zamanı gelmeden pek anlaşılmayan 

cevaplardır. Güzel bir örnek; Sparta’lı Phalantus Delphi’ye bir koloni kurmak hakkında soru sorar, aldığı cevap ise “Açık bir 

havadan yağmur yağdığını gördüğünde, toprak elde etmeli ve koloni kurmalı” idi. Bu konuda çok fazla düşünmez ve İtalya’nın 

güneyine hedefi doğrultusunda gider, ancak hiçbir şekilde bir koloni elde etmeyi ya da kurmayı başaramaz. Birkaç başarısız 

girişimden sonra ise, iyice çaresiz hisseder, birden ona verilen kehaneti hatırlar ve yağmurun açık bir havada yağmasının 

imkansızlığını düşünerek, daha da kötü hisseder, üzüntülü bir şekilde karısının kucağına başını koyar. Karısı ise onu bu kadar 

çaresiz ve üzgün görmesi nedeniyle ağlamaya başlar ve gözyaşları yanaklarından Phalantus’un yüzüne damlar. O an Phalantus 

kehanetin anlamını kavrar, çünkü karısının ismi Aethra’dır ve antik Yunancada açık hava demektir. Ertesi gün de Sparta’nın 

meşhur kolonisi Tarentum’u kurmayı başarır. 

Daha yakın zamana gelirsek Osmanlı padişahlarının bile kâhinlere danıştığı gerçektir.38 

Görüldüğü gibi dünyanın geleceğini şekillendirmek için dünyada en az bir yöntem her zaman olmuştur. Zaten dünyanın 

şekillenmesine sebep olan şey dünyalı yöneticilerin aldığı kararlardır. Onların alacağı kararların yönü etkilenirse, dünya istenilen 

hedefe doğru yönlenir. Günümüzde bile pek çok yöneticinin bu tür şeylere başvurduğunu düşünüyorum. Ancak günümüzde eskisi 

kadar yönlendirme ihtiyacı kalmış olmayabilir. Artık dünya kaos düzenine doğru yönlenmiş durumda. Sanırım geri plânda, bu 

ve buna benzer plânlar işlemeye devam etmektedir. Belki de benim hiç bilmediğim başka yöntemler de olabilir. 

Bu yönlendirmelerin devam ettiğini görebilmekteyim. Matrix, On üçüncü kat, İncepsion, Avatar vb filmler insanlığı 

hazırlamak için senaristlerine ve yapımcılarına yaptırılmıştır. Elbette onların bundan haberi yoktur ama bir şeyler sezinliyor 

olabilirler. 

Dünyada böyle bir tür yaşadıysa fosilleri nerede? 
Bilim insanları “geçmişte gelişmiş tür yoktu” düşüncesi sebebiyle bir veri beklemez. Fakat insana müdahale edildiğini 

düşünenler, bu fosilleri uzaylı iskeleti gibi bir şey düşünür. Oysa geçmiş tür diye düşündüğümüz, bizim gibi insan ise, bakış 

açımız ve aramamız gereken verilerin mahiyeti değişir.  

İnsanoğlu dünyada ilk insan türü değildi. Bilim Teknik Dergisinde yayınlanan “Atalar O Kadar Çok mu?”39 adlı makaleye 

göre yirmiden fazla hominid türü bulunmuştur. Bilimin düşüncesi, hepsinin belli bir seviyeye kadar zekâ geliştirip sonra yok 

olduğu yönündedir.  Sadece insan aya gidebilecek kadar gelişebilmiştir.  

Genetik çalışmalarımız insanın geçmişine iki tarih sunmaktadır. Anneden kıza değişmeden geçen Mitokondriyal DNA 

sayesinde Mitokondriyal Havva’ya ulaşılabilmiştir.  Kaliforniya Üniversitesi ve Berkley’den araştırmacılar Wilson ve Stoneking, 

Ocak 1987’de Nature Dergisinde Mitokondriyal DNA ve İnsanın Evrimi başlıklı bir inceleme yayımladılar. Bu biyokimyacılara 

göre, insanın genetik özelliklerinin büyük bölümü 200 bin yıl önce Afrika’da yaşamış bir ataya kadar izlenebildi40. 

Spencer Wells başkanlığında yürütülen Genographic Project çalışmasında ise, babadan oğula değişmeden geçen Y 

kromozomu incelenerek Y Kromozomu Ademine ulaşıldı. Dünya üzerindeki erkeklerden DNA örneği toplanarak tam bir dağılım 

haritası çıkartılmıştır. İşte bu çalışmaya göre ilk Adem 60.000 yıl önce, Tanzanya ya da Etiyopya‘da bir yer olan Rift Vadisinde 

yaşadığı öngörüldü41. 

Genel düşünceye göre Mitokondriyal Havva veya Y kromozomu Ademinin çağdaşları da vardır. Bu ikisi hariç, diğer tüm 

insanların nesillerinin tükendiği kabul edilir. Öyle düşünmezlerse bulunan fosiller, örneğin; Fas’ta bulunan 300 bin yıllık Homo 

Sapiens fosilini yerleştirecek konum bulamazlar. Her ne kadar bilim bu süreçleri mümkün olduğunca geçmişe götürmeye 

çalışarak kabul etmiş olsa da aslında, bulunan zamanlar doğal evrim için de çok çok kısa zamanlardır. 

Yani evrimsel süreçler öyle kısa sürelerle oluşmaz. Sinan Canan’ın söylemiyle “Evrim, milyarlarca yıldır devam eden 

bir süreçtir. Çok yavaş ilerlemektedir ve birkaç yıllık hayatımızda gözlenebilir bir olay değildir.42” Durum, teknolojik olarak da 

aynıdır. Milyonlarca yıl dünyada en büyük teknoloji ok ve yayken, çok kısa sürede aya giden insan için bu süreçler doğal olamaz. 

İşte ben, hem evrime hem de teknolojiye müdahale edildiği konusunda ısrarlıyım. Bu müdahaleleri yapanların da Yaratılış 6’ya 

4.ayetinde bahsedilen “Îlâhî varlıklar” olduğu konusunda iddialıyım. Evrimin müdahaleli olması, bulunan verilerin doğru 

değerlendirilmesini imkânsız hale getiriyor. Çünkü insanın bu kadar kısa sürede evrimleşmesinin mümkün olmaması düşüncesi, 

atasının olması gerektiğini getiriyor. Onun için her bulunan hominid fosili önce “insanın atası bulundu” diye lanse ediliyor ama 

sonra atası değil de akrabası olduğu anlaşılıyor.  

Bilim geçmişe yönelik yaptığı araştırmada Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo heiderbergensis, Homo Sapiens, 

Homo Erectus, Homo floresiensis, Homo ergaste vb yirmiyi geçkin tür tanımlamıştır. Hatta bunlardan Homo Neandertalensis, 

Homo Floresiensis (yani Hobbitler), Homo Habilis ve Denisova insanı Homo Sapiensin çağdaşı olarak aynı dönemde dünyada 

yaşamışlar. Bence bu insanların geri sayılması, onlara yapılan büyük haksızlıktır. Örneğin Neandertal insanının epey zeki olduğu 

 
37 http://www.mistikalem.com/kose-yazisi/delphi-tapinaginin-unlu-kehanetleri-ve-ruyam/8895, erişim 16.01.2020 
38 http://www.hurriyet.com.tr/murat-bardakci-abdulhamid-gelen-yeni-yuzyili-falcilara-sormustu-39093955, Erişim 16.01.2020 
39 Bilim Teknik Dergisi, “Atalar O Kadar Çok mu?”, Nisan 2003 
40 https://www.sdplatform.com/Dergi/492/Mitokondriyal-Havva.aspx 
41 https://arsiv.pilli.com/yazi/size-baba-diyebilir-miyiz-1/ 
42 Sinan Canan, Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler, Tutikitap, Sayfa 149 

http://www.mistikalem.com/kose-yazisi/delphi-tapinaginin-unlu-kehanetleri-ve-ruyam/8895
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tartışılmaz bir durumdur. Neandertal insanı hakkında epey veri var ve daha sonra değineceğiz. Fakat Denisova insanının da 

küçümsenmeyecek zekâya sahip olduğu bir gerçektir. Çünkü onlara ait taştan yapılma bir bilezik43 bulundu. Onların 60-70 bin 

yıl önce ulaştıkları tekniğe bizler, birkaç bin yıl önce ancak ulaşabildik. Bilezik cilalanmış, matkapla delik açılarak farklı bir süs 

eşyası takılmış olduğu görülmektedir. Gün geçtikçe geçmiş türlerin geri olmadığı daha çok belirginleşmektedir. Artık bilim 

insanları, o türlerin düşünülenden çok daha fazla gelişkin olduklarını kabul etmek eğilimindeler. 

Dünyadaki insan popülâsyonları sürecini bir senaryo oluşturarak anlatmaya çalışayım. Karışıklığı engellemek için bizi 

Ademoğulları olarak adlandıracağım.  

Ademoğullarının dünya üzerindeki ilk değil, üçüncü tür olduğunu kabul edelim. Bizden önceki türe, Sokratesin hatırına 

Atlantisliler, ilk türe de Muoğulları diyelim. Bu isimleri, mitolojik kaynaklardakilerden aldım ama mitolojik anlatılarla aralarında 

bağ kurmayın. Sadece isimleri baz alalım. Çünkü bu sayede evrimsel sürecin nasıl olabileceğini tahmin etmeye çalışacağız. 

Kendi gelişimimize bakarak önce Homo Sapiens, sonra da modern insan şeklindeki gelişimimizin diğer türlerde de olması 

gerektiğini baz alacağız ama aslında ilk tür için bu durum tam doğru olamaz. Her tür kendinden sonraki türe müdahale eder ama 

ilk türün böyle bir şansı yoktur. Onun için Muoğulları evrim sürecini milyonlarca yıllarda tamamlamak durumunda kalmış 

olmalıdır. Gelişimleri doğal, müdahalesiz evrim sürecini takip etmiştir. Onlar modern insan konumuna geldiklerinde bizim gibi 

teknoloji üretmişlerdir ama bu süreç yine uzun bir zaman almıştır. Hatta onlar yok olmadan önce teknolojik olarak bizim 

seviyemize bile çıkamamış olmaları mümkündür. Daha da önemlisi, bizim yaşadığımız Homo Sapiens sonrası modern insan 

şeklini de yaşamamışlardır. Fakat yine de bizim kadar zeki olmuşlardır.  

Benim görüşüm Homo Eraktus Muoğullarının, Neandertallar Atlantislilerin fosillerini oluşturmaktadır. Fakat dünyada 

çok daha fazla homo cinsi bulunmaktadır. Bunun sebebini de daha sonra irdeleyeceğiz. 

Her türün modern insan dönemi de olmaktadır ama modern insan dönemi Ademoğullarının modern dönemiyle hemen 

hemen aynı genlere ve görünüşe sahip olduğu için birbiri içine girmiş bir bilgi curcunası oluşturmaktadır. Bunun sebebi de 

Yaratılış 1:26 “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” ayetinde gizlidir. Yani homo döneminde var olanların hepsi 

akraba olmasına rağmen insan dönemi özdeştir. Homo Eraktus’u Muoğulları olarak aldığım için onların insan dönemi olamaz. 

Çünkü insan bedeninin oluşumunu sağlayacak tanrıları yoktu. Fakat Neandertalların insan dönemini biliyoruz. Onlara Cro-

Magnon denilmektedir. Bilim onları insanın daha doğrusu Avrupalıların atası olarak düşünüyor ama yine geri olarak tanımlıyor. 

Cro Magnon insanı, Homo Sapiensi insana dönüştürürken kendi genlerini kullandıkları için onları biz sanıyoruz.  

Muoğulları hakkında bilgilerimiz çok değil ama Atlantislileri daha detaylı inceleyebiliriz. Neandertallar hakkında bir 

fikir sahibi olabilmek için Neandertal44 adlı kitabın arka kapağını okumak fikir verecektir.  

"Neandertalların hikâyesi, yeni keşifler ve değer yargılarını altüst eden bilimsel yenilikler sayesinde değişikliğe 

uğramıştır... Neandertalların davranışları, günümüzün basmakalıp düşüncelerinden çok uzak, şaşırtıcı derecede 

moderndi: 

- Hastalarına bakıyorlar, 

- Ölülerini gömüyorlar, 

- Büyük hayvanları avlıyorlar, 

- Kırmızı boya kullanıyorlar, 

- ve konuşuyorlardı. 

Peki, Neandertaller bu kadar gelişmiş bir türse, neden onlar yok oldular da Homo Sapiens hayatta kaldı?”  

Ponce de León ve Zollikofer tarafından yapılan 15 Neandertal kafatası üzerindeki bir çalışmada, doğumdan sonra beynin 

farklı kısımlarının, modern insanlara benzer bir düzende geliştiğini, Neandertalların de daha uzun çocuklukları olduğunu ortaya 

çıkardı. Bu sonuç onların çocuklarının da insan çocukları gibi uzun bir öğrenme ve gelişim sürecinden geçtiği ve insana çok 

benzer oldukları sonucunu oluşturmuş.45 

Yani sadece Homo Sapiens gelişkin tür değildi. İsrail’deki Karmel dağında bulunan Tabun Mağarası’nda Homo 

sapiens’in ortaya çıkmasından 50.000 yıl önce, muhtemelen yiyecek öğütmek için kullanılmış 350.000 yıllık bir taş alet bulundu. 

Karmel Dağı’nda bulunan bu alet, önemli aşınma izleri taşıyor. Bu da aletlerin ilk kez dikey olarak değil, yatay olarak 

kullanıldığını gösteriyor. Hayfa Üniversitesi Zinman Arkeoloji Enstitüsü’nden Ron Shimelmitz’e göre, bu yöntem hominidlerin 

malzemeleri çok daha hassas bir şekilde işlemesine imkân sağlıyordu46. Böyle veriler diğer hominid türlerinin de düşünülenden 

daha gelişkin olduklarını göstermektedir.  

Veriler çok ama bu işin bir sistemi, düzeni olmalı. Sanırım süreç şöyle işliyordur. Bizden önceki son türün adının 

Atlantisliler olduğunu söylemiştik. Bilimsel olarak karşılığı Cro Magnonlardır. Onlar zamanlarını doldurup gittiğinde geriye bir 

görevli gurubu bıraktılar. İşte o görevliler yani Îlâhî Varlıklar, Göbekli Tepe’deki o taşları insanlara diktirip onları yerleşik düzene 

yönlendirdiler. Onların bir din oluşturmasına sebep oldular. Zamanı geldiğinde genleriyle onların evrimini hızlandırarak 

birdenbire çok farklı bir insan olmalarını sağladılar. Mitolojide bu durum Nuh Tufanına karşılık gelir. Ezoterik bilgide bir tufan 

resmedilmişse de aslında orada olan şey çok başka. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğiz. 

Atlantislilerden önce de dünyada Muoğulları vardı. Fakat Muoğulları çok uzun bir süreç dünyada hüküm sürdüklerinden 

Neandertallara kadar oluşan her homo cinsi onlardandır. Demek ki evrim zamanı geldiğinde hominid üretmektedir. Tam olarak 

 
43 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4753746/Scientists-believe-stone-bracelet-70-000-years-old.html Erişim 30.06.2020 
44 Dimitra Papagianni ve Michael A. Morse, Neandertal Trent Yayınları, 2017 
45https://www.sciencemag.org/news/2017/09/neandertals-humans-may-have-had-long-childhoods Eriş.16.01.2020 

46 https://arkeofili.com/350-000-yillik-bu-tas-bilinen-en-eski-ogutme-tasi-olabilir/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Arkeofili+%28Arkeofili%29 

https://www.sciencemag.org/news/2017/09/neandertals-humans-may-have-had-long-childhoods
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Neandertallardan önce dünyada var olan her hominid türü Muoğulları jenerasyonuna aittir. Neandertallarla dönemdaş olan her 

hominid cinsi de Atlantisliler jenerasyonundandır. İnsan döneminde tek hominid türü olduğu için karışıklık olmaz. 

Anladığım kadarıyla Muoğullarının bedeni Homo Eractusdur. Yakın bir zamanda Denizli'nin Honaz İlçesi'nde bulunan 

ve 'Denizli Adamı' ismi verilen Homo Erectus fosilinin 1,2 milyon yaşında olduğu tespit edildi47. Her ne kadar modern insan 

sürecine ulaşamamış olsalar da yine de elleri olan ve iki ayak üstünde yürüyen bir canlı olabilmişlerdir. 

Kısacası baştaki soruya gelirsek, bu insanların fosilleri çokça var ama bakış açımızı değiştirmeden göremiyoruz. Hatta 

ilerde bu süreçlerin yaşanmış olabileceği tarih aralıklarını bile verebileceğiz. 

Bu insanların şehirleri nerede? 
Geçmiş dönem insanlarının şehirlerine ulaşmamız pek olası değil. Çünkü o şehirler yaklaşık 24 bin yıl önce terk 

edilmiştir. Boş kalan şehirler zamanın tahribine dayanamaz. En çok dayanabilecek olanlardan biri plâstiktir o da ancak 1.000 yıl 

dayanabilir. Ancak taştan yapılı eserler, o uzun zamanları aşabilir. Yani biz ancak taş eserlere bakarak onlardan kaldıklarına 

hükmedebiliriz. Ne yazık ki, direk Atlantisoğullarından bize kalan şehirler yok ama onlardan kalan ekiplerin bıraktığı eserler var. 

Bu eserlerin bazılarını sadece kendileri, bazılarını insanlarla beraber yapmışlar. Nuh’un dedesinin gittiği yasaklı şehir gibi 

şehirleri, kendileri inşa etmişler. Fakat görevliler o şehirleri terk ettiklerinde, insanlar o yerlere yerleşip yaşamlarını devam 

ettirmişlerdir ve tanrılardan kalan pek çok eseri yok etmişlerdir. Zaten zamanın yıpratıcı etkisi görev başındadır ama artık o kadar 

uzun bir zaman olmadığı için çok daha ciddi deliller kalmıştır. Pek çok eser var... Önemli gördüğüm birkaçını kabaca 

inceleyeceğim. Eserler dünyada bilinen tüm taş eserlerdir. Piramitler, Tiwanaku, Ancor Wat, Baalbek kenti, Petra, Stonehenge 

ve Nemrut dağı en önemlileridir.  Piramitlerle tüm dünyadaki piramitleri kastediyorum. 

Mısır tam bir muammadır 
Mısır piramitlerinin yapılış sırrı henüz tam olarak çözülemedi. Ne işe yaradığı 

bile, belli değil. Herkes kendi teorisine göre bir anlam yüklemiş ama insanlığın kabul 

ettiği tek çözüm yok. Piramitler hakkında o kadar teori türetildi ki saymakla bitmez. 

Ben aynı konuya değinmeyeceğim. Benim değineceğim şey yüksek teknoloji isteyen 

bazı işleri Mısırlıların sıradan işlermiş gibi yapabilmeleri... 

Şekil 7’de bulunan bazalt taş, Karnak tapınağında toprağa gömülü olarak 

bulundu. Kayanın bir hızarla kesildiği çok açık. Mısırlıların o dönem bakırdan başka 

bir metali bilmediklerini düşünürsek, bunu onların kesmesi için hiçbir malzemeleri 

olmamalıydı. Arkeologların bir kayayı bakır bir testere ile kum serperek kestikleri 

iddiası var ama bu kaya bazalt... Sert mermer grubu içerisinde yer alan bazalt, diğer 

karbonat grubu mermerlere oranla iki kat daha sert olması sebebiyle işlenmesi o kadar 

daha zordur. Aynı bıçak, elmas takviyesi yapıldığı halde daha az bazalt 

kesebilmektedir.48 

Bunu garip görüyorsanız, siz birde şekil 

8’deki karot ve karot deliklerini görmelisiniz49. 

Kesinlikle bu günkü teknolojimizden bile ileri 

bir yöntemle alınmışlar. Bu benim iddiam değil. 

Bir belgeselde50, şekilde ortada bulunan karot 

çekirdeğinin kesme çizgilerine bir ip sararak 

adım aralarını ölçmüşler. Günümüzde ki 

elektrikli matkaplarla alınan karotlarla 

kıyasladıklarında, Mısırlıların adım aralığının 

daha büyük olduğunu bulmuşlar. Bu da bizden 

daha iyi cihazlarının olduğu anlamına gelir. 

Yani onlar aynı uzunluktaki bir karotu bizden 

daha az zamanda kesebiliyordu. Bu durum bakır 

karot alma aparatlarıyla ve elle çevrilerek 

alındığını iddia edenlerin savlarının tamamen 

çürüdüğü anlamına gelir. Aynı belgeselde bakır karot alma aparatlarıyla alınan karotlar vardı. Aslında pek karot denemez; çok 

uzun zaman süren işlemden sonra, çok az bir kesme olmuş ama adım aralığı oluşmamıştı51. 

Mısırlıların elektrikle birlikte, karot alma sistemlerini de bulmuş olduğunu iddia etmek mümkün değil. Geriye kalan şey 

ya Eric Won Daniken’in iddia ettiği gibi ‘bunu uzaylılar yaptı’ ya da benim dediğim gibi, kalan görevlilerin insanla birlikte bu 

işleri yaptıklarıdır. ‘O aletler nerde?’ diye sormayın. Hiçbiri zamanımıza kadar kalamazdı. Kalması gereken şeyler, taş bazlı 

şeyler ise, zaten kalmış. Ayrıca görevlilerin insan gelişimine ters etki edecek şeyleri de ortalıkta bırakmayacaklarını tahmin 

edersiniz. Çünkü onlar için asıl olan insanın gelişimidir.  

 
47 https://www.hurriyet.com.tr/ege/tam-1-2-milyon-yasinda-28415252 Erişim 30.06.2020 
48 http://www.bazaltstone.com/icerikler/bazalt-uretimi-hakkinda Erişim 16.01.2020 
49 http://www.oocities.org/unforbidden_geology/ancient_egyptian_copper_coring_drills.html Erişim 01.02.2020 
50 Antik Çağın Sırları (Mısır) belgeseli 
51 http://www.oocities.org/unforbidden_geology/ancient_egyptian_copper_coring_drills.html Erişim 16.01.2020 

 

Şekil 7 Mısırlılar bazalt gibi sert 

bir taşı kesebiliyordu 

 

 

Şekil 8 Mısırda bulunan karot delikleri ve karotlar.  
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Sümerleri anlatırken tanrıların aralarında yaşadığını ve her şeyi onlardan öğrendiklerini anlatmıştık. Aynı durum Mısır’da 

da var. Fakat Mısır’da daha fazla teknolojik kanıt var. Sümer’de ise daha çok bilgi kökenli delil vardı. Her iki medeniyeti de aynı 

görevlilerin organize ettiğini düşünüyorum. 

Mısır’ın kuzeyinde bulunan Petra ve Baalbek kenti de tam bir muamma. Arkeologlar her ikisini de yapanları biliyor 

sanıyorlar. Oysa onlar oralarda yaşayanları bilebilirler. Onları yapanları bilemezler. Çünkü şehri asıl yapanlar tarih sahnesinden 

çekilmiştir. Harabeleri bulan Romalılar orayı restore edip şenlemiştir. Arkeologların asıl bilememelerinin sebebi insanın tarihsel 

sürecine oluşturdukları kalıp yüzündendir. Onlara göre dünyada sadece Ademoğulları yaşamıştır. Başkası olmadığına göre, tüm 

eserlerde onlara aittir. Oysa işi derinlemesine inceleyenler için o eserlerin insanlar tarafından yapılamayacağı aşikardır ama bu 

pek gündeme getirilmez. Bu konuda açık kapı olduğu için uzaylılardan cinlere kadar pek çok teori türetilmiştir. 

Bu taş eserleri o zamanki insanların yapamayacağına güzel bir örnek; hazırlanan bir belgeselde,52 Mısır’da bulunan 

Sfenksin burnunun üçte biri büyüklükteki bir burnu, aynı tür kayadan ve o dönemde bulunan bakır keskilerle yapmaya çalışmaları 

oluşturur. Büyük uğraşlar sonrası burnu yapamayacaklarını anlayıp teknolojik aletlere dönmüşler. Çünkü mermeri bakırla 

kesmek imkânsıza yakın olmasının yanında, onun kadar zor başka bir işte, bakır çıkarıp keskiyi hazırlamaktı… Burnu yapmaktan 

çok keski hazırlamak zaman almaktaydı. 

Tek Parça Kayadan Oyulmuş Kailasa Tapınağı 
Hindistan’da muazzam işçilik ve güzellikte tek parça 

kayadan oyulmuş Kailasa tapınağı bulunmaktadır. Sanki sihirli 

bir güçle yapılmış gibidir. Çünkü yapıldığı söylenen dönem 

için insanın asla yapamayacağı özellikler içerir. 

Tapınağın kendisi, 82 m derinliğinde, 46 m 

genişliğinde ve 30 m yüksekliğindeki tek bir kaya üzerine inşa 

edilmiş ve oyulmuş olup, en büyük Monolitik yapılardan 

biridir. Bu tapınak, gezegendeki tek bir kayadan oyulmuş en 

muhteşem yapıdır. Üstelik o bölgede kayaları oyabilmek, 

çocuk oyuncağıymış gibi, pek çok benzer eser vardır. Fakat 

Kailasa Tapınağı büyüklüğü, mimarisi ve muazzam heykelleri 

nedeniyle dikkat çeken en büyük yapıdır. Üstten aşağıya doğru 

yapıldığı sanılmaktadır. Muazzam bir mimari şaheserdir. Daha 

muazzam olan ise, onu plânlayanlardır. Kesinlikle bir 

bilgisayar programı olmadan yapılamayacak kadar karmaşıktır. 

Yukardan aşağı doğru kayaları yontarken hangi figürün hangi 

koordinatlarda olduğunun bilinmesi ve ona göre bir bloğun 

bırakılması gerekirdi. Tam olarak üç boyutlu bir çalışma olmak 

zorundaydı. 

Tapınağın, eski Hindistan Rashtakuta hanedanından 

1.Kral Krişna tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Yapımına sekizinci yüzyılda başlandığına inanılır. 100 bin ile 200 bin ton 

aralığında kaya çıkarılmış olmalıdır. Ve bunu, o dönemlerde açlıkla boğuşan insanların yaptığına inanılmaktadır. 

Ankor Wat 
Eğer yolunuz Kamboçya’ya düşerse, Ankor Wat gibi harikulade bir eseri ve muazzam şehri görmelisiniz. Peygamber 

Enok’un, kitabında bahsettiği yasaklı şehirlerden biri burasıdır. Netten araştırarak ne kadar muazzam bir şaheser olduğunu 

görebilirsiniz. Koca bir kenti, inşaat malzemesi olarak, sadece kayaları kullanarak inşa etmişler. Çatılar dahil, yapının büyük 

kısmı kumtaşından oluşuyor. Dış duvarlar ve gizli mimari kısımlarda laterit kullanılmış. Taştan başka bir yapı malzemesi 

kullanılmamış. 

Çevresinde bulunan nehirler, bu tapınağı dört koldan sarmış durumda. Su tıpkı taş gibi, süsleme aracı olarak kullanılmış. 

Tapınağın tam merkezinde her biri dikdörtgenin birer köşesine, bir adedi de tam ortaya gelecek şekilde yerleştirilen beş kule var. 

Yapı, mimarisinin ihtişamı ve uyumu haricinde aynı zamanda, geniş duvar heykelleri ve duvarlarını süsleyen birçok Hindu 

koruyucu meleği ile de hayranlık uyandırıyor. Kemerler, lotus çiçeği goncası şekilli kuleler, geniş geçiş yolları, yarı asma katları, 

birbiri ile bağlantılı çıkışlar, haç şeklindeki teraslar, su yolları ile dünyada benzersiz bir yapı…  

 
 

 
52 https://www.youtube.com/watch?v=G3tc6coDlxE Erişim 16.01.2020 

    

Şekil 9 Yekpare kayadan yapılma Kailasa tapınağı 

https://www.youtube.com/channel/UC1RrS6G7IS8z_0eOGS2b7pw?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UC1RrS6G7IS8z_0eOGS2b7pw?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=G3tc6coDlxE
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Arkeologlara göre Ankor Wat, 12.yüzyılın başlarında Kral 

II.Suryavarman için tapınak ve başkent olarak inşa edilmiştir. Fakat içinde 

var olan bazı şeyler, kenti onların yapmadığının delilidir. Örneğin Şekil 

10a’da görülen kabartmalar sanki tek taşa yapılmış gibidir. Oysa birden fazla 

taşın muazzam yaklaştırılmasıyla oluşturulmuşlardır. Hani derler ya “iki 

taşın arasına bıçak bile girmez” diye. Gerçekten bu taşlar birbirine o kadar 

hassas yanaştırılmıştır ki, arasına su sızmaz. Şekildeki fresk, benim 

sayabildiğim 6 ayrı kayanın üzerine oyulmuş. 

Bunu ilginç bulmuşsanız sizi şaşırtacak, muazzam bir bilgi daha var. 

Şekil 10 b’deki stegasaurus türü dinozor o tarihte biliniyor olamazdı. İddiaya 

göre burası 1100-1200 yıllarında yapılmış, oysa bizler ilk dinozorları 1800 

yıllarında tanımlayabildik. Hele ki kabartmadaki dinozoru çok daha 

sonraları adlandırabildik.  

Burası benim anladığım kadarıyla Sokrates’in Atlantis’idir. Sokrates’in dairesel havuzları yerine, kare havuz olması 

harici, çok benzer bir yapı var. Benim bahsettiğim altınçağ şehirlerinden biri burasıdır. O kenti yapan Îlâhî varlıklar, kendileri 

gidince yerlerine, insanları getirip yerleştirdi. Böylece o yerleri insanların yaptığına inandık. Aslında böyle deliller bırakmalarına 

rağmen, çok daha ciddi deliller bırakmamış olmaları sizi şaşırtmasın. Geçmişte var olduklarının silik bazı delillerini bırakıp, bizi 

ikilemde bırakmaları, tam da istedikleri şeydi.  

Machu Picchu ve Sacsayhuaman 
Benzer durum Peru Machi Picchu kentinde de var. Orada dinozor yok ama onun kadar şaşırtıcı sanat eserleri var. Sanat 

eseri diyorum ama aslında bu günkü teknolojimizle bile yapamayacağımız muazzamlıkta taş duvarlar var. Görüldüğü gibi tüm 

dünyada bize bıraktıkları eserlerin tamamı taş.  

Arkeologlara göre Machu Picchu, İnka’lı bir hükümdar olan Pachacutec 

Yupanqui tarafından 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. Fakat şehrin inşasıyla 

ilgilenirseniz iki ayrı işçilik görürsünüz. Altta kalan duvarlar üstte olanlardan çok çok 

daha muazzam. Burada da önce yapılan eserler sonra yapılanlardan çok daha mükemmel.  

İnka’lar İspanyollardan kaçarak sarp yamaçların gizlediği bu yeri kendilerine 

yurt edinmiştir. O tepede buldukları harabeleri yeniden restore etmişler. Fakat orada 

buldukları duvarlar o kadar muazzam yapılmıştı ki, onları tam olarak hiçbir zaman taklit 

edemediler. Yine de tanrılardan kaldığını düşündükleri bu eserleri taklit etme uğraşıları, 

onları muazzam taş ustası yapmıştır.  

Eski duvarlardaki taşlar, sıfır denecek yakınlıkta birbirine yaklaştırılmıştır. 

Tesadüfen olmazsa hiçbir taşın yüzeyi düz ya da köşesi 90 derece değildir. Yerde bir 

yerli taş varsa onun yüzeyi tıraşlanmadan yeni konacak taş, ona tam olarak oturacak 

şekilde yontulur. Tüm girinti ve çıkıntıları duvara konacak taşa oyulur. Haliyle böyle bir 

duvar yapabilmek için her taş tek tek yerine konulmalı ve sadece tek usta çalışabilir. Çünkü bir taş yerleştirilmeden sonrakine 

geçilemez. 

Bizler bugün güzel duvarlar yapıyoruz ama bizim taşlarımızın yüzeyi düz ve köşeler 90 derece olur. Girintili çıkıntılı bir 

taşı ancak beton harcıyla birleştirebiliriz. O duvarları yapanların ne muazzam bir iş çıkardığını bilmem anlayabildiniz mi? Böyle 

bir duvarı ancak şöyle yapabiliriz. Taşların yüzeyini tarayarak bir bilgisayara 

yüklemeliyiz. Bilgisayar bir CNC makinasıyla taranmış yüzeyin eşleniğini yeni 

bir taşa oymalıdır. Böylece her çıkıntının bir girintisi her girintinin bir çıkıntısı 

olacağı için taş, bölünen bir elmanın tekrar birleştirilmesi gibi tam yerine 

oturacaktır. Bu durumda yüzeyi tarayacak bir cihazla taşı yontabilecek bir CNC 

cihazına ihtiyaç duyarız. Tarama cihazı var ama taş oyabilecek CNC makinesi, 

bildiğim kadarıyla henüz yapılmadı.  

İnkalar Şekil 12’de görülen alt duvarları bulmuş ve üzerine kendi 

duvarlarını yaparak kullanmışlardır. İnkalar da çok iyi iş başarmışlardır. Onlar da 

harç kullanmadan duvarların uzun zamandır ayakta kalmasını sağlamışlardır. 

ama işçilik farkı çok bariz. Alttaki duvarı yapabilen ustaya üstteki duvarı 

yaptıramazsınız. Ayrıca duvarlardaki önemli bir fark da sanki alttaki duvarı 

yapan ustanın ağırlık kaldırmak sorunu yokmuş gibi. Pek çok yerde tonlarca 

ağırlıktaki taşları peynir keser gibi kesmiş ve vincin bile çalışmak için yeri 

olmayan dağın sırtında istedikleri gibi birleştirmişler. Hele Sacsayhuaman’daki 

duvarlar dudak uçuklatan büyüklükte. 100 ton çekebilecek kayalar ilmek ilmek 

dantel işler gibi sıfır bir şekilde birbirine yaklaştırılıp duvar yapılmış. 

Unutulmamalıdır ki 30 cm kenar uzunluğuna sahip, küp şeklinde granit bir kaya, 

yaklaşık 70 kg gelir. Çok kısa olarak değindiğim bu konuları isteyen netten 

detaylı inceleyebilir.  

 

Şekil 11 Bu hassalıktaki bir duvarı 

bugün bizler yapamayız. 

 

 

Şekil 11 Alttaki duvarla üstteki duvar, aynı 

ustanın eseri değil. 

 

 

Şekil 10 Ankor kenti şaheserlerle dolu 

http://seyfullahdemir.com/wp-content/uploads/machu1.jpg
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Baalbek Kenti 
Lübnan’da bulunan Baalbek kentindeki devasa ölçüler ne anlama 

gelmektedir. Yerliler bu duvarları devlerin yaptığını söylemektedir ama 

içindeki merdivenler normal insan boyutlarına göre yapılmıştır. Bu kentin 

kimler tarafından ve hangi teknolojiyle yapıldığı bilinmiyor. Şekil 13’te 

ölçüleri verilen taş, 5 metreye 21 metredir. Onun altında olan ise daha 

büyüktür. Bu şehrin yakınında kesilip getirilmiş ama orta yerde duran 

1.200 ton ağırlığında yekpare kaya bulunmaktadır. Söylenenlere göre 

dünyada kesilmiş yekpare en büyük kayadır. Bu binanın temellerinde 

bulunan bu kayaların hangi teknolojiyle taşındığı belli değildir. Eğer 

bizim teknolojimize sahip bir teknoloji yoksa bu taşları nasıl taşımış 

olabilirler. Öyle kaldıraçlarla kaldırıp yuvarlamışlar gibi bir argümanı 

kabul edemem. Çünkü o ağırlıktaki kayayı kaldıracak kaldıracı nereden 

bulacaklardı. O zaman bulabilecekleri şey ağaçlardı ve ağaç, o ağırlıkların 

altında çatır çatır kırılırdı.  

2018 yılında, Türkiye’deki Hasankeyf kenti Artuklu hamamı, 

yeni yapılan baraj suları altında kalacak olması sebebiyle, bulunduğu 

yerden 3 km uzağa taşınmıştır. Hamam tek parça olarak 1200 Ton 

gelmektedir. Eser, 256 tekerlekli özel bir araç ile, yapılan özel yol 

sayesinde ve güçlü çekiciler kullanılarak taşınabilmiştir 53 . Baalbek 

mimarları da aynı cihazlara sahip miydi?54 

Ben bu kentin yasaklı şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum. 

Burada Îlâhî varlıklar yaşıyor ve Altın Hilâldeki insan medeniyetlerini 

geliştirme çalışmaları yapıyorlardı. Petra da bu insanların boş 

zamanlarında sanatsal faaliyet için yaptıkları eserlerdir. Farkındaysanız Petra’daki eserlerin hemen hepsi iç mekânı olmayan ya 

da çok az olan bir tercihle yapılmış. Çünkü o insanlar dış güzellikle yani sanatıyla ilgilenmiş ve oraları yerleşim yeri diye 

kullanmamışlardır.  

Benim düşüncem ise yine görevlilerin daha önceki dönemlerde yaptığı bir eserdir. Romalılar buldukları harabeleri restore 

ederek bu eserleri yapmışlardır. Îlâhî varlıklar, uzun süre dünyada kaldıkları için böyle eserler yapabilecek yeterli vakit ve 

teknolojileri vardı. Bu eserlere benzer pek çok eser dünyanın pek çok farklı yerlerinde vardır. Gördüğünüz gibi antik eserlerin 

tümü taştandır. Eğer “İnsanlardan Sonra Yaşam” adlı belgeseli seyrederseniz neden taştan başka bir şeyin günümüze 

kalmayacağını anlayabilirsiniz.55 

Bir çıkarımda bulunarak; Gılgamış destanında Baalbek kentinden bahsedildiğini söyleyebilirim. V.Tablette Gılgamış ile 

Enkidu, Humbaba’yı öldürmek için yaptıkları yolculukta tanrıların şehrine ulaşırlar. Destanda ki “Onlar katran ağacı dağını 

görüyor, tanrıların oturduğu yeri, İrnina'nın yüksek tapınağını. Bu dağın önünde bir katran ağacı vardı. Bu, pek gürdü; gölgesi 

çok hoştu, sevinçle doluydu.”56 satırlarda geçen, "tanrıların oturduğu yer olan İrnina’nın", Baalbek kentinin o zamanki ismi 

olduğunu iddia ediyorum. Hatta Enok’un kitabında Nuh’un dedesi torununun durumunu öğrenebilmek için uzun bir yol gidip 

yasaklı şehirde Enok’a ulaşmıştı. İşte o yasaklı şehrin de Baalbek olabileceğini düşünüyorum. Elbette o tarihler Bereketli Hilâl 

içinde kalan Baalbek, gür ormanlar arasında olan bir şehirdi.” 

Mağara Resimleri Gizemi 
Avrupa’da birçok mağarada, üstün sanat eseri olan bazı eserler bulundu. En meşhurları Chauvet, Lascaux ve Altamira 

mağaralarıdır. Daha pek çok mağara var ama ben hepsinden bahsetmeyeceğim.  

İspanya’daki Altamira mağarası ilk açıldığında orayı inceleyen bilim insanları, bu resimlerin paleolitik kökenli olduğunu 

iddia ettiklerinde, onlarla dalga geçilmişti. Fransız uzmanlar, 1880 Lizbon’daki Prehistorik Kongresi’nde bu savlarını sundular. 

Üstün sanatsal kalitesi ve resimlerin istisnai korunma durumu nedeniyle, ayrıca mağara duvarlarında ve tavanlarında kurum 

izlerine rastlanılmaması sebebiyle reddedildiler. Mağaraların hiçbirinde gün ışığından faydalanma imkânı yoktur. Mutlaka bir 

aydınlatma aracı kullanılması gerekiyordu.57 

Yaklaşık 36 bin yıl önce, avcı toplayıcı toplumda yaşamış biri, çıplak duvarlara resimler çizmeye başlamış. Ve bu sanatçı 

veya sanatçılar mağara aslanları, gergedan ve mamut sürüleri, muhteşem bizon ve hayali bir yaratık tasarlayıp çizmişler. Diğer 

bölmelerde de atlar, bir Pirene yabankeçisi ve yaban sığırı; bulamaca bulanan tek bir parmakla bir kayanın yüzeyine çizilmiş bir 

baykuş; ıslak aşıboyasına batırılmış el izleriyle şekillenmiş dev bir bizon; uzun bir kış uykusu için yer ararcasına kaygısızca 

yürüyen mağara ayıları çizebilmiş. Resimlerin çoğu, kusursuz devamlılıkta tek bir çizgiyle yaratılmış. Yani o resimleri çizen 

daha önce de o işi, yüzlerce kere yapmış olmalı. Yoksa tek seferde o kadar muazzam çizimi yapamazdı. Ayrıca pek çok yerde 

ellerin üzerine boya püskürtülerek yapılan, el baskılarından bulunmaktadır. Günümüzde Altamira, Chauvet mağarası olarak 

bilinen bu mağaralardaki eserleri insanın atası olan, Cro Magnon insanı yapmış diye düşünülmektedir.58 

 
53 https://www.youtube.com/watch?v=VcztV8D8PS4 
54 https://www.youtube.com/watch?v=90d24wgnTnE&t=1s 
55 https://www.izlesene.com/video/hchannel-insanlardan-sonra-yasam/5195931 Erişim 16.01.2020 
56 https://www.wattpad.com/189917891-g%C4%B1lgam%C4%B1%C5%9F-destan%C4%B1-5-tablet Erişim 16.01.2020 
57 https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2F2ZV9vZl9BbHRhbWlyYQ Erişim 16.01.2020 
58 http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/ocak_2015/ilk-sanatcilar/2362 Erişim 01.02.2020 

 

Şekil 12 Ürdün’deki Baalbek kentindeki devasa 
boyutlarda duvarlar kim tarafından yapıldığı belli 

değil.  

 

https://www.izlesene.com/video/hchannel-insanlardan-sonra-yasam/5195931
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/ocak_2015/ilk-sanatcilar/2362
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İnsanın gelişme sürecine baktığımızda, insan, 50-60 bin yıl önce Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılmaya başlamış ve 35 bin 

yıl önce de Avrupa’da görülmüştür. İnsan Avrupa’ya gidip hemen İspanya veya Fransa’ya gitmiş ve mağaralarda resim yapmış 

gözükmektedir. Çünkü oralardaki çizimler 32-35 bin yıllık. 

Ben bu eserlerdeki muazzam sanatın o zamanlardaki insan tarafından yapılamayacağını söylemek yanında, fazlaca 

detaylara girmeyeceğim. İsteyen netten gerekli bilgileri bulabilir. Benim daha çok ilgileneceğim konu kullanılan materyaller... 

Mağaralarda her türlü yöntemle resim yapılmış. Boyayı püskürtme yanında kazıma, sürtme yöntemleri de kullanılmış. Yani 

sanatçılarımız her türlü yöntem konusunda uzmandı. Hatta bulamaçla bile resim yapılmış. Bazı mağaralarda zemin olduğu gibi 

kullanılırken bazısında zemin hazırlanmıştır. Özellikle Laxcaux mağarasının internet sitesi güzel hazırlandığı için oradaki yakın 

plân görüntüler, ressamların muazzam işlerini çok güzel yansıtmaktadır.59 

Mağarada kullanılan boyaların tanımını yapanlar “Günümüze kadar yalnızca mineral kökenli pigmentler kalabildi; 

Bununla birlikte, araştırmalar şu ana kadar organik renklerin varlığını tespit etmedi. Kullanılan pigmentler arasında demir ve 

manganez oksitlerin yanı sıra kömür de bulunur. Bu pigmentlerin analizi kırmızıların hematitler, sarıların da goethitler olduğunu 

ortaya koymaktadır” 60 demektedirler. 

Mısır piramitlerinden, Stonehenge’ten, hatta Göbekli Tepe’den çok çok daha önce Avrupa’da biri ya da birileri boya 

yapmış ayrıca, boyama gereçlerini de yaparak bu resimleri yapabilmiştir.  

Bu resimleri yapanın başarması gerekenler şunlardır. 

• Bu kişi boyayı yapmalıdır. Zannedilen şey boyalar doğada hazırdır. Doğada hazır olduğunu düşüneceğimiz en iyi boya 

kömürdür ama onu da püskürtemezsiniz. En basit boya olan toprak boya bile bir ezme, bekletme ve süzme sürecinden geçirilir. 

Defalarca yapılan bu işlem için bir bilgi birikimi gerekir. Avrupa’da pek çok yer ve zamanda mağaralara resimler çizildiğine 

göre, boya yapımı nesiller boyu aktarılmış olmalı. Ya da her seferinde yeniden icat edilmiştir. Kişiler hangi renk için hammaddeyi 

nereden alacaklarını bilmek zorundaydılar. Ayrıca hangi işlemlerden sonra boya olarak kullanabileceğini de bilmeliydiler. Bu 

bilgileri avcı toplayıcı bir toplum, nesilden nesile nasıl aktaracaktı? Bu bilgi karın doyurmak gibi önemli bir argümanı 

kapsamıyordu. Yazı olmadığı için “uzun yıllar sonra yazılanlar bulunup kullanıldı” da diyemeyiz. Tek çare “her seferinde yeniden 

icat edildi” diye kabul etmektir. Ne hikmetse, tarım ya da çok daha önemli olan yaşamsal şeyler yerine, böyle bir icadı defalarca 

bulmuşlar. Günümüzde sarı renkteki pigmentler en çok hardal ve kron içerir. Fakat Laxcaux mağarasında analizler, sarı için 

geotit kullanıldığını göstermektedir. Geotit günümüzde az kullanılır ve demir cevheri yataklarında bulunur. Hematit de tıpkı 

geotit gibi genellikle demir cevheri yataklarında bulunmaktadır. Ayrıca magmatik kayalar ile ilişkili olan hidrotermal damarlarda 

da bulunmaktadır. Fakat en büyük hematit rezervleri tortul kökenlidir61. Yani o insanlar demir cevheri yataklarından maden 

çıkarıp gerekli ayrışmayı yapabilmeliydi.62  

• Bu kişi; boyayabilmek için kullanacağı fırça ve pîpetvari şeyleri de biliyor olmalıydı. Diyelim ki at kuyruğu ile 

boyaların sürülerek uygulanabileceğini biliyordu. Peki o kadar pürüzlü bir yüzeye sahip olan mağara duvarına püskürtme 

yöntemiyle boya yapılabileceğini nereden bilecekti. Doğada onu görüp örnek alabileceği bir durum yoktur. Örneği olmadan o 

zamanki insanın bir pîpetin ucundan yüksek basınçla püskürtülen boyanın tanecikleşip dağılacağı bilgisine sahip olamazdı. Onlar 

hortumun ucundan su püskürtme şansına sahip değildi. Günümüzde bu tür makinelerin 0,5 ile 1 atmosfer arasında basınç altında 

boya püskürttüğünü biliyoruz. Özellikle Laxcaux mağarasında çok pürüzlü yüzeyler olduğu için tek yöntem püskürtme 

yöntemidir. Bu resimlerin ağızdan püskürtülerek yapıldığını söylemek çaresizliktendir. Ben, bir pîpet ile suyu püskürtmeye 

çalıştım. Ağız içinde basınç oluşturamadığım için suyu püskürtme şeklinde değil de hortumdan çıkan su gibi fışkırttım. Bu sefer, 

çok daha ince bir pîpet seçtim. Elimle ucunu tıkayıp ağzımda bir basınç oluşturdum ve birden elimi çektim. Oluşan basınç birden 

boşaldığı için ilk etapta fışkırma gibi bir durum olsa da devamı gelmediği için asla kontrollü bir boyama yapamadım. 

Resimlerdeki püskürtme taneciklerinin yakın görüntüsünü lascaux mağara resimlerinin sergilendiği linkte görmek mümkündür.63 

Orada, kesiksiz bir püskürmeyle yapılan resimler göreceksiniz. Bunu insan nefesi asla karşılayamaz. 

• Sanatçıların doğuştan yetenekli sanatçılar olduğunu kabul etmek gerekir. Günümüzdeki gibi Güzel Sanatlar 

Akademilerine gidemezlerdi. Elbette birileri Picasso, Leonardo da Vinci, Van Gogh gibi doğuştan yetenekli olduklarını iddia 

edecektir ama eğer, o ressamların hayat hikâyelerini okursanız; hiçbirinin 

doğuştan yetenekli olmadığını, hepsinin çok uzun ve zorlu bir süreçten 

geçtikten sonra ressam olduğunu göreceksiniz. Pek çoğu aç susuz kendini 

bu sanata vermiştir. Yanlış anlaşılmasın aynı fedakarlıkları bende yapmış 

olsaydım iyi bir ressam olurdum ama hiçbir zaman Picasso olamazdım. 

Çünkü Picasso olmak için sadece çalışmak yetmez, yetenek de gerekir.   

Bu durumda o dönemlerde birilerinin ava gitmeyip sanat için resim 

yapmak adına mağaraları mesken edindiğini düşünmek gerekir. 

• Avrupa Paleolitik sanatında var olan hayvanların pek 

çoğunun, Avrupa hayvanı olmadığı bilinir. Örneğin Aslan, gergedan, 

bizon türü hayvanlar Afrika hayvanıdır. Bugün bu hayvanların hiçbiri 

Avrupa’da yaşamaz. Hele buzul döneminde oralarda hiç olamazlardı. 

Avrupa o dönemler Würm buzul çağını yaşamaktaydı. Würm buzul çağı 

yaklaşık 115.000 ila 11.700 yıl öncesine kadar tarihlendirilir ve o dönemde 

sıcaklık ortalama -3 °C’nin altında olmuştur. Bugün ortalama sıcaklık 7 

°C civarıdır.64 Bugün o hayvanların orada olmaması, buzul çağında da olmayacaklarının kanıtıdır. Elbette Avrupa’da aslan var 

ama yapısı farklıdır. Bu resimlerdeki tam olarak, dişi Afrika aslanıdır. İngiltere’nin güneyindeki Boxgrove’da65 yer alan bir taş 

 
59 http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/support Erişim 16.01.2020 
60 http://archeologie.culture.fr/lascaux/en/raw-materials Erişim 16.01.2020 
61 https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/hematit-tasi-nedir-nerelerde-ve-nasil-bulunur-hematit-tasi-nasil-anlasilir-ozellikleri-ve-faydalari-41581189 
62 https://remontiro.ru/tr/bathrooms/dark-yellow-pigment-pigments/ Erişim 16.01.2020 
63 http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/03_00.xml Erişim 16.01.2020 
64 https://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrm_glaciation Erişim 30.06.2020 
65 Dimitra Papagianni ve Michael A. Morse, Nendertal 6. Baskı, Trent yayınevi, sayfa 58 

 

Şekil 14 Çizimler tereddütsüz Afrika 

hayvanlarının çizimidir. 
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ocağında 500 bin yıl önce fil, gergedan, at, bizon ve geyik türü hayvanların insanlar tarafından avlandığı bilinmektedir.  ama 

buzul çağında olamazlardı. Bu durumda mağara resimlerini yapan ressamımız bu hayvanları görmeden nasıl resmedecekti. 

Demek ki o ressamımız tıpkı günümüzdeki gibi o hayvanları dergi, gazete veya televizyonlar sayesinde görmüştür ya da 

Afrika’ya safari düzenlemiştir.  

Niçin mağaralar seçilmiştir? Sanırım mağara harici yapılan çizimler, günümüze kadar yaşayamazdı. Benim sprey boyayla 

bir kayanın üstüne çizdiğim şekiller üç yıl sonra gittiğimde tamamen silinmişti. Aynı şekilde günümüz sanatçılarının da resimlerle 

süslediği mağaralar bulunmaktadır.66  

Chauvet mağarasında bulunan tekrarlı at ve aslan başı 

kompozisyonunun benzerini, oğlumun yaptığı bir çalışmada da 

görmüştüm. Oğlum, çizgi film karakterlerinden birinin çizimini öğrenmek 

için bir kâğıt üzerinde, tıpkı bu resimlere benzer bir kompozisyon 

oluşturmuştu. İç içe geçmiş karakterlerin bazısı çok eksik bazısı bitmeye 

yakın bazısında ise tek çizgi vardı. Tek çizgiyi neden bıraktığını 

sorduğumda bana, “istediğim gibi başlayamadım. Onun için onu bırakıp 

yenisine başladım” dedi. Bu mağaralardaki ressamlar da benzer şekilde 

davranmış. Daha çok uzmanlaşabilmek için tekrarlayarak çizmeye 

çalışmış.  

Mağaralardaki çizimlerin yapıldığı tarihi göz önüne alınca, 

boyaların bu kadar dayanmasına şaşmamak elde değil. Ama yine de her 

çizgi sanki dün yapılmış gibi canlı. Bugün bizim yaptığımız boyalardan 

daha kaliteli boyalar kullanılmış. Hatırlıyorsanız benim sprey boyayla bir 

kaya üzerine çizdiğim boyaları üç yıl sonra bulamamıştım. Elbette benim 

çizdiğim kaya, hava şartlarına maruz kalmıştı ama aradaki zaman farkı çok 

muazzam. O kayadakiler hava şartları yüzünden silinmiş olmasına karşın, orman içinde yağmurun direk yağamayacağı bir 

kayaya, sprey boyayla yazdığım ismimi, 10 yıl sonra gittiğimde de bulabilmiştim. 

Görüldüğü gibi Cro-Magnon insanı bu günkü insanımızla denk düşünce yapısına sahipti. Soyut düşünebiliyor. Resim ve 

heykel sanatında günümüz ressamlarıyla aynı yeteneklere sahipti. Resim sanatı tek yerde gelişen bir sanat değildi. Endonezya’da 

keşfedilen çarpıcı mağara resimleri, en az 45.000 yıl öncesine dayanan, gezegenin bilinen en eski hayvan tasvirlerini içeriyor67. 

Yani o dönemlerde insanlar 10 bin yıl önceki insandan çok daha gelişkin gibi duruyor. Çatalhöyük’te görülen resimler çok daha 

sonra olmasına rağmen sanatsal olarak Cro-Magnon sanatıyla asla mukayese edilemez. Çünkü o resimlerde derinlik hissi veren 

ve resmi üç boyutlu gösteren gölge ışık oyunları mükemmel. Çatalhöyük’te hayvanın dış hatları belirlenmiş ve içi, düz boyanmış. 

Her çocuğun basitçe yapacağı bir resim… Sanatsal değeri pek yok. Zaman geçtikçe sanatın gerilediği görülmektedir. Burada da 

önce mükemmel eserler sonra basit eserlerin görülmesi, gelişmiş türden sonra geri insanın göstergesi olmaktadır. 

Peki, dünyada bizden önce insanlık yaşamışsa, onların varlığını gösteren 

başka deliller var mı? Nette OOPArts kısaltmasıyla arama yapanlar, pek çok bu tür 

verilere rastlar. OOPArts kısaltması, dünyada var olan ama bilimin mantıklı bir 

açıklama yapamadığı için dikkate almadığı şeyleri temsilen kullanılıyor. Çoğu 

şaibeli nesnelerdir ama benim için değeri olanlar kömür gibi değişim geçiren 

tabakalar içinden çıkan nesnelerdir. Çünkü eğer kömür içinde nesne varsa onun en 

az 50 milyon yıllık bir süreç yaşaması gerekir. Başka türlü kömür oluşamazdı. 

Ayrıca kömür bir zamanlar dünya yüzeyinde yaşamış bitkilerden oluştuğu için o 

zaman yaşayan insan türü varsa, onun eşyalarının kömür içine karışması olasıdır. 

Aslında dünya sürekli bir dönüşüm halindedir. Yağmura maruz kalan kayalar 

ufalanıp toprağa dönüşürken, bir 

şekilde yer ya da sular altında 

sıkışan toprak da kayaya 

dönüşmektedir. Onun için böyle 

nesnelere rastlamış olmak teorik olarak mümkündür.  

Şekil 16’da Almanya’da Hohlenstein-Stadel 68  mağarasında bulunan 

aslan-adam heykeli 35-40 bin yıl önceye tarihleniyor. Bu dönemde insan 

Avrupa’ya yeni yeni ulaşmış belki de henüz ulaşmamış bile olabilir. Bu 

heykelcik, aslan insan karışımı soyut bir yapı. Yani böyle sanatsal bir figürü, geri 

türlerin yapabilmesi pek mümkün değil. Bazı mağaralarda kayanın çıkıntısı 

resmin bütünlüğüne dâhil edilmiş. Çok uzun zaman daha böyle eserleri ortalıkta 

pek görmeyeceğiz.  

 
66 https://www.bringfido.com/attraction/16505 Erişim 16.01.2020 
67 https://arkeofili.com/endonezyada-dunyanin-en-eski-hayvan-resmi-kesfedildi/ Erişimö 16.01.2021 
68 https://en.wikipedia.org/wiki/Lion-man Erişim 16.02.2020 

 

Şekil 15 Çatalhöyük’ten 25 bin yıl önce 

yapılan resimlerin sanat değeri çok daha 

yüksek. 

 

CHAUVAT MAĞARASI 35.000 YILLIK ALTAMİRA MAĞARASI 36.000 YILLIK

ÇATAL HÖYÜK 9.000 YILLIK

 

Şekil 13 Nette OOPArts 

kısaltmasıyla tanınan bazı 

fenomenler. 

 

 

Şekil 16 Bu eserler de 

yapıldıkları zamana uymuyor.  
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Aynı şekil 16’da Cueva de las Manos69 (yani Eller Mağarasında) bulunan resim, 10 bin yıllık. Gördüğünüz gibi figürleri 

çizen bir adet apatosaurus türü dinozoru da çizmiş. Unutmayın ki ilk dinozorları ancak, 1.800 yıllarında tanımlayabildik.  

Başka bir gariplikte eller mağarasındaki resimde, tam dört renk boya kullanılmış. Sanki on bin yıl önce sprey boya her 

tarafta bolca bulunan bir şeymiş gibi… Sizce bu durumlar garip değil mi?  

Şekil 17 a’da olan pota, elektrik üreten bir santralin ocağına kömür 

atmaya çalışan işçiler tarafından bulunmuştur. Kömür oluşurken içinde olduğu 

bellidir. Çünkü günümüzde bile etrafını saran kömür tabakası potayla birlikte 

saklanmaktadır. Kömürün 300 milyon yılda oluştuğu düşünülmektedir. Şekil 17 

b’de de benzer bir gereç vardır. Bana göre annelerimizin geçmişte kullandığı 

sarımsak ezeceğine benzemektedir. 1877 de bir tünel çalışması sırasında 

rastlanmıştır. 50 milyon yıl önce patlamış bir volkanın lav akıntısı içinde 

bulunmuştur. 

Şekil 17 c ve d’de olan dinozora binmiş figürler, sanki dinozorların 

yaşadığı dönemde insanlarında yaşadığı izlenimi veriyor. O dönemde 

primatların olmadığı bilinen bir gerçektir. Ama sanki bu figürler primat değil 

de sürüngen ya da dinozor vari bir yapıdan insana doğru evrilmiş gibi. Aynı 

durumu gösteren pek çok ayak izi de mevcut. Fosilleşmiş dinozor ayak izleri 

yanında, insan ayak izleri de iki türün aynı zamanda yaşadığını gösteriyor. 

Elbette bu tür verilerin gerçekliğini test edemediğim için çok ciddi veri diye 

düşünmüyorum. Birilerinin şakası da olabilir. Fakat en azından çok uzun bir 

süre dünyada birilerinin olması durumunda, bu tür bedenleri kullanmış olabileceği düşüncesine sahibim. 

Daha ciddi bulduğum başka bir veride, binlerce yıl önceki kaya 

resimlerindeki ayakkabı, çorap, etek, mont giymiş insanların varlığıdır. Sahra 

Çölü, 9 ila 7 bin yıl önce üzerinde birçok kabileyi barındıran göller ve akarsularla 

kaplı, bitek ve verimli bir bölgeydi70. Fakat insanı, Sahra’da kötü bir gelecek 

beklemekteydi. Sahra çöle dönüşüyordu. Benim tahminim, Mısır medeniyetini 

oradan göç eden insanların kurduğu 

yönündedir. Sümer’i ise Anadolu’dan 

gidenler (yani Çatalhöyük’tekilerin 

torunlarının) kurduğunu düşünüyorum. 

Bu göçlerin kendiliğinden olmadığı, 

tanrıların bu işte parmağının olduğunu 

söylememe gerek yoktur sanırım. Çünkü 

her iki medeniyet de yoktan oluşur gibi 

filizlendi. Benim başka bir çıkarımım da 

Musa’nın Kızıldeniz’i yararak Kenan diyarına gitmesi, bu göçlerin anlatımıdır. Çünkü 

gerçekte Kenan diyarına gitmek için Kızıldeniz’in geçilmesi gerekmez. Bu anlatım 

göçlere tanrı müdahalesinin sembolik anlatımıdır.  

Sahra çölüne dönersek o dönemler orası büyük göl ve nehirlerle kaplı bir 

bölgeydi71. Şekil 19’da ki görüntüyü, History Channel’ın “Dünya Nasıl Oluştu?” adlı 

belgeselinin, Sahra Çölü bölümünden aldım. Bu sayede Sahranın hemen her 

bölgesinde, kabileler halinde insanlar yaşamaktaydı. Özellikle Güney-doğu 

Cezayir'de, Libya ve Nijer sınırında Tassili n'Ajjer plâtosunda bulunan kaya 

resimleri, o zamanki yaşantı hakkında güzel bilgiler içermektedir. O çizimler bana, 

orada yüksek medeniyete ulaşmış birilerinin yaşadığını çağrıştırmaktadır. Benim 

görüşüm o bölgede kumlar altında muazzam bir şehir harabeleri bulunmalı. Altınçağ 

şehirlerinden biri de orada olmalı. Resimlerden anladığım deniz dalgıç elbisesi olan, 

çoraplara kadar elbise giyen insanların çizimleri var. Şekil 21 de ki çizimi, Eric Von 

Daniken, uzaylı elbisesi olarak tanımlamıştı. Bence derin deniz dalgıcı elbisesi 

olması daha mantıklıdır. Diğer resimlerden, bol sulak bir alan olduğu 

anlaşılmaktadır. Sanırım Sahra çölünde o dönemler, büyük göller vardı.  

 
69 https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos Erişim 16.02.2020 
70 https://www.internethaber.com/sahra-bir-zamanlar-yesildi-34088h.htm?interstitial=true erişim 16.02.2020 
71 https://www.dailymotion.com/video/xl492d 

 

Şekil 18 Bu çizim dalgıç elbisesi giymiş 

birinin çizimi değil mi? 

 

 

Şekil 21 Çizim uzaylı elbisesinden 

çok derin deniz dalgıcı elbisesine 

daha yakın. 

 

 

Şekil 20 Sanırım o insanlar 

yazıyı da biliyordu. 

 

 

Şekil 14 Sahra çölü bir zamanlar 
yeşildi. 
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Şekil 22’de ki çizimler, modern ressamların çizimlerinden ayrılamayacak kadar muazzam. Hatta Şekil 20’da olan figürler, 

o dönem insanlarının yazısı olabilecek gibi durmaktadır. Resimdekiler bir yazı ise, Latin harflerine benzer bir karakterleri var. 

En azından o karakterler Latin alfabesine, Çin alfabesinin karakterlerinden daha yakın. 

Şekil 23’deki resimlerde dikkatimi çeken bir durum var. Sanki resimler, tarih 

öncesi bir olimpiyattan alınma gibidir. Modern anlamda eskrim, koşu, cirit atma, uzun 

atlama gibi sporları andırmaktadır. İnsanların ilk kavgası olarak bilinen resim, bana göre 

Epe kılıcıyla yapılan bir müsabakayı andırıyor. Şekilde modern sporlarla, kaya 

resimlerinin eşleştirmesini yapmaya çalıştım. Fakat resimleri çizenlerin binlerce yıl önce 

yaşadığını kabul edip ona göre 

değerlendirmek gerekir. Eski 

modern resimleri taklit etmeye 

çalışan sonrakiler tarafından, 

bazıları bozulmuş olabilir. Pek çok 

çizime anlam verilemediği için 

hemen hepsinin eline yay ya da 

mızrak tutuşturmak ihtiyacı 

hissetmişlerdir. Kendileriyle 

özdeşleştirdikleri için çobanlığı ya 

da avcılığı öne çıkarmış olmalılar.  

Bazı detaylara dikkatinizi çekmek isterim. Gerçi resimde çok belli 

olmuyor ama eskrimde Epe adıyla bilinen kılıç kullandıkları 

görülmektedir. Koşu finali diye tanımladığım resimde çizgiyi geçmek 

üzere olan atletin yaptığı hareketin aynısı, çizimde de mevcut. Uzun 

atlama ve Hız pateni çizimlerinin gerçekle ne kadar benzer olduğu 

görülmektedir. Uzun atlayış yapan atletin, bayan olduğu ve saçlarının 

savrulduğu detayı bile atlanmamış. Arayan çok daha fazlasını bulacaktır. 

Ben bu kadarla yetineceğim. Bu kadar benzerlik tesadüfle asla 

açıklanamaz.72  

Bu durum o bölgede bir altınçağ şehrinin olduğunu 

göstermektedir. Tevrat’ın Nefilim dediği altınçağ insanları, geçim için 

çalışmak zorunda olmadığından; tüm hayatları resim, müzik, sanat ve spor aktiviteleri içinde geçmiştir. Bu kaya resimlerinin bir 

kısmını onlar bir kısmını da insanlar yapmış olmalıdır. Onların yaptıkları sonrakilerin çizimleri altında kalmış ve bozulmuştur. 

Fakat özellikle şekil 22’de olan çizimlerin modern görünüşü veya mini etekli bayanların anatomisini bu ustalıkla gösterebilmek, 

mağara adamının işi olamaz. Sahra çöle dönüşünce, kuraklık o resimlerin daha uzun yaşamasını sağlamıştır. 

Îlâhî varlıklar bizimle yaşamışlarsa teknolojik araçlar bırakmaları gerekmez mi? 
Elbette o tür verilerimiz de mevcut. Taştan eserlerden bahsettik ama farklı şeyler de var. Bu tür eserlerin en meşhuru 

Antikitera73 mekanizmasıdır. MÖ 150-100 yıllarında yapıldığı düşünülen mekanizma, ayın hızlanma örüntülerini de içeren, 

gezegen ve güneşin konum cihazı gibi bir şey. Güneş ve Ay tutulmalarını tespit eden bir cihaz. O dönemde ki birinin en son icat 

edeceği bir mekanizmadır. Mevsimleri tespit etmeye yarayan bir araç, ya da saat düzeneğini bulmadan böyle bir düzeneği yapanın 

amacını pek bilmiyoruz. Fakat o zamanki insanın eseri olamayacak kadar komplike bir sistem. Günümüzde böyle bir cihazın bir 

benzeri yok. 

Ben, bu aletin gizemini çözmek için şu soruyu soruyorum. Bu alet kimin, ne işine yarar?  O dönemde yaşayan kimsenin 

işine yaramaz. Bu konuda -bana göre- en mantıklı cevap, Jacques Bergier’in “Zamanın gizli sahipleri” adlı kitabından gelir. 

Orada bu aracın zaman yolcularının işine yaradığını yazmaktadır. Gerçekten de bu aracı elinde bulunduran zaman yolcusu; ayın, 

güneşin ve gezegenlerin konumunu makineye girerek, zamanı gününe kadar tespit edebilir. 

Başka bir şey de Asoka sütunudur. Hindistan'ın Delhi şehrindeki ünlü Kuvvet'ül İslam Camii'nin bahçesinde bulunan 

sütun 1600 yıldır paslanmıyor. O dönemlerde paslanmaz çelik üretiminin bilinmediği düşünülürse, sütunun değeri anlaşılabilir.  

Bağdat pili diye tanınan bir aparatımız daha var. Romalılarda da benzeri bulunmuştur. Pil olarak kullanıldığı kesin ama 

kilden yapılı olduğu için çok teknolojik sayılmaz. Fakat aslının kopyasının kopyası olduğunu düşünmek gerekir. Aslında o pilin 

çalıştırdığı bir cihaz olmalı ama ne yazık ki o cihaz elimizde yok. Bir görevlinin 

bıraktığı bir aletin çalıştırılabilmesi için öğrettiği pil yapımı, zaman içinde yok 

olmuş olmalı. Arkeologlar tarafından kaplama yapımında kullanıldığı 

düşünülüyor. Çünkü pili inceleyen Alman Dr. Arne Eggebrecht birkaç 

kopyasıyla altın kaplama işini gerçekleştirdi74. Zaten Bağdat müzesinde pilin 

yapıldığı tarihten çok çok daha önceden kalma, üzeri gümüşle kaplanmış kap 

kaçak türü nesneler vardı. Bu bilgi bile muazzam bir bilgi olmasına rağmen, yine 

de elektrikli bir cihaz kalıntısı bulmayı beklerim. Belki de bulunmuştur ama 

tanımlanamıyordur.  

Çok fazla abartmamak adına bir eserden daha bahsederek bu konuyu 

bitirelim. Şekil 24’deki görüntü bir laptopa benzemektedir. Arkeologlara göre 

 
72 http://seyfullahdemir.com/tarih-oncesi-resimlerinin-gizemi-2/ erişim 16.02.2020 
73 Bilim Teknik dergisi-Şubat, 2009, Antikitera Makinesi-Mercek Altı 
74 Laurence Gardner Kutsal Ahit Sandığının Kayıp Sırları s. 108 
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bir mücevher ya da makyaj kutusu olmalı ama bence her ikisi içinde çok ince kalır. Yandaki deliklerin de port delikleri olduğu 

imajı vermektedir. Mücevher kutusunun yanında delik olması mantıklı değil. Kadının îlâhî varlıklardan biri olduğunu düşünürsek 

onun da bir laptop olduğu kesinleşir.  

Bu konuda pek çok şey daha yazılabilir ama olayı uzatıp bilgi karmaşasına sokmamak adına bu kadarıyla yetineceğim. 

Bu işleri yapanlar uzaylı olamaz mı? 
Zeckeria Sitchin ve Eric Won Daniken’in başını çektiği uzaylı akımı benim de buraya aldığım ve almadığım pek çok 

veriyi kullanarak, savlarını güçlendirmektedirler. Zeckeria Sitchin’in savı, Sümer tabletlerini de içerdiği için çok daha fazla 

taraftar bulmasına rağmen, konuyla biraz ilgilenenlerin hemen ret edecekleri, pek çok kasıtlı yanlış çeviri sonrası türettiği roman 

vari bir senaryo olduğunu görecektir. Birkaç örnek vererek durumu anlatmaya çalışayım. 

Anunaki: Sümer değil Babil versiyonunda “tanrıların çocukları, ardılları” anlamında kullanılmıştır. Zeckeria Sitchin ise 

“uzaylılar” olarak almıştır. 

Nibiru: İlk anlamı "Geçiş yeri" veya "geçiş ücreti" anlamında kullanılmıştır. Zeckeria Sicthin ise bu kelimeyi “geçiş 

gezegeni” şekline çevirerek, oluşturduğu hikâyeye adapte etti. Hele bu gezegenin atmosferini düzeltebilmek için altın 

çıkarıldığına ait iddia, hiçbir Sümer ve ardılları versiyonundan cevaz almaz. Tamamen hayal ürünü. Çünkü Mars ve Jüpiter 

arasında milyonlarca ton altın ihtiva eden bir asteroit keşfedildi75. Nasa o asteroite gidebilme plânları yapıyorken, Anunakiler 

dünyada çay kaşığı ile altın aramayı tercih etmiş olamaz. Ayrıca yıllar önce gözükmesi gereken Nibiru ya da Plânet X hâlâ 

ortalarda yok. Elbette Plânet x diye bir gezegenin olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kuiper kuşağında, dünyadan büyük bir 

cismin varlığı kütleçekimsel etki yüzünden öngörülüyor. Fakat onun yörüngesinin, Kuiper kuşağıyla beraber olduğu 

düşünülmelidir. Yoksa şimdiye kadar gözükmesi gerekirdi. 

Zeckeria Sitchin’de 12 kitap yazdı ama artık pek ortalarda gözükmüyor. Fakat Eric Won Daniken henüz pes etmedi. Pek 

çok belgesel vâri yayınlar yaparak iddiasına devam ediyor. Gerçi o da Zeckeria Sitchin’den çok etkilenmiş ve onun savını da 

savunur olmuştur.  

Ben uzaylı savını baz alıp eleştireceğim. Zaten onların “uzaylılar yaptı” diye iddia ettiği her ciddi veriyi bende kabul 

ediyorum. Ben onları uzaylılara değil, bizden önceki nesilden kalan Îlâhî varlıklara bağlıyorum. Onu, verdiği değil, vermediği 

cevaplarla eleştireceğim. Benim yukarda paylaştığım verilerden bazılarına verecek cevabı yok. Örneğin 300 milyon yaşında 

olduğu iddia edilen pota, çok kaba bir döküme benziyor. Asla bir uzaylı teknolojisine uymuyor. Yani onu uzaylı biri düşürmüş 

olamaz. Aynı mantık, sarımsak ezeceğine benzettiğim eser içinde geçerli. O zaman 300 milyon yıl önce dünyada birileri yaşamış 

olmalıydı. Benim iddiam Muoğulları ilk tür olduğu için müdahalesiz gelişmek zorunda kalmıştı. Bu demektir ki Muoğulları, 300 

milyon yıl önce döküm teknolojisine erişmişti. Bu da onların yüz milyonlara varan yıllarla dünyada varlıklarını sürdürmüş 

olmalarını gerekli kılar. Ve eğer teknolojik gelişmeye müdahale yoksa, olması gereken de budur. 

Başka bir veri ise, Mısır veya Sümer tanrıları başka gezegenden gelmiş olamazdı. Çünkü hiçbirinde koruyucu yok. Yani 

resmedilen hiçbir figürde onları atmosfer veya basınç etkilerinden koruyacak elbise yok. Yalnızca daha sonraki dönemlerde kuş 

ya da timsah kafalı figürler oluşmuş ama onların sebebi ise çok başka.  

Başka bir veri ise, bir uzaylının 35 bin yıl önce mağaralara girerek resim yapmayacağı gerçeğidir. Çünkü bir uzaylının 

dünyada çok uzun sürelerle kalamayacağı kesindir. Kalsa bile vaktini mağaralarda geçirmeyeceği anlaşılır bir durumdur. Bizler 

başka bir gezegene gitsek, araştırma yapıp en çok veriyle geri dönmeyi amaçlarız. Kalkıp mağaralara girip birde o gezegene has 

hayvanları resmetmezdik. O resimleri çizsek çizsek kendi defterlerimize veri olsun diye çizerdik. Eğer o gezegenin gelecekteki 

insanlarına veri bırakmak isteseydik, kendi dünyamızdan resimlerle mesaj bırakırdık. Bir de o kadar resmi yapacak boyayı 

getirebilmek için uzay gemisinde epey yer ayırmış olmalılar. 

Bir uzaylının dünyada metalürji atölyesi kurup Asoka sütununu yaptığını düşünmek de saçmalık değil mi? Ya da Machu 

Picchu’da çok az kişinin bileceği ve yararlanacağı o binaları yapmaları mantıklı mı? Mısır piramitleri için aynı iddiayı yapmam. 

Çünkü o eserlerle dünyada birçok şeyi amaçlamış olabilirler diye savunabilirler ama Machu Picchu aynı amacı güdemez. Çünkü 

kimse bilmiyordu ve dünya, daha dün haberdar oldu.  

Geçmişte dünyayı ziyaret ettiğini iddia edenlerin gözden kaçırdıkları önemli bir mevzu daha var. Bizler hem gezegen 

büyüklüğü hem de atmosfer gazları miktarı olarak çok kısıtlı bir aralıkta yaşayabilmekteyiz. Bizim için deniz seviyesindeki 

atmosfer basıncı ve atmosferdeki %21'lik oksijen miktarı idealdir. Çünkü biz o şartlar içinde evrimleştik. Nitekim derin denizlere 

indiğimizde veya yüksek dağlara çıkarken sorun yaşarız. 

Diyelim ki dünyadan küçük bir gezegene gidelim. Örneğin ayı ele alalım. Ayda atmosfer olduğunu ve atmosferin bize 

uyumlu olduğunu kabul edelim. O zaman oraya giden dünyalılar koruyucu elbiselerini çıkarabilirler. Fakat bu sefer de oradaki 

kütle çekim, az olduğu için yüzeydeki basınç çok az olacaktır. Bu durumda insanların iç kan basınçları yüzünden dış kanamalar 

gözükür. Tıpkı Himalaya dağlarına tırmananların basınç azlığından burun kanaması yaşaması gibi. Himalaya dağının bu durumu 

molalı tırmanma sayesinde nispeten azaltılır ama ay ile dünya arasında büyük fark olduğu için koruyucu elbise olmadan orada 

asla yaşanamaz. 

Büyük kütleli bir gezegende ise tam tersi bir durum yaşanır ve denize dalanların yaşadığı vurgun benzeri bir olay olur. 

Fark büyük olduğunda insan vücudu bu farkı kaldıramaz ve derin deniz dalgıcı elbisesine benzer elbise giyilir. Zaten uzayda 

benzer elbiseler giyilmektedir. Şimdilik yüksek basınçlı bir yere gidilmediği için düşük basıncı karşılayacak uzay elbisesi 

yapılmaktadır. Yüksek basıncı karşılayacak elbise, derin deniz dalgıçlarının elbisesidir. 

 
75 https://www.news.com.au/technology/science/space/nasa-announces-2022-mission-to-explore-metal-asteroid-so-valuable-it-could-crash-the-world-economy/news-
story/5e0fbb77dc43d304a92f1540cba84c0f 



31 
 

Uzaydan gelecek olan tür, bizim gibi atmosferi %18 - 23 oranında oksijen barındırsa bile %78' azot, ona zarar verebilir. 

Kısacası tesadüfen dünyaya tıpatıp benzeyen bir gezegenden gelmediği sürece dünyada koruyucu elbisesiz yaşayamazlardı. Öyle 

bir gezegenin olma ihtimali, ancak filmlerde olur. Hele de bu şartlar, güneş etrafında büyük bir elips çizerek dolanan bir gezegen 

de olması asla mümkün değildir. Çünkü iddiaya göre, Nibiru büyük bir gezegendir ve uzun zamanlar güneşten uzak olduğu için 

buzullarla kaplı olmalıdır.  

Ben bugüne kadar ne Mısır ne Sümer ne de Kızılderili antik eserlerinde koruyucu elbise giymiş bir resim, kabartma veya 

mühür görmedim. Elbette az da olsa, astronot elbisesi olduğu iddia edilen heykelcik ve kabartmalara rastlanmıştır. Fakat o 

heykelleri uzaya bağlamamız tamamen -bizden önce dünyada yüksek teknoloji yoktu- kabulü yüzündendir. Eğer bizden önce 

dünyada yüksek teknolojiye ulaşmış birileri vardıysa, o eserler başka anlamlar taşır. Onlar, jet uçağı pilotu, deniz dalgıcı ya da 

astronotların heykelcikleri olabilir. Yani dünyalı birilerine ait olabilirler. 

En azından ne Sümer ne de Mısır tanrılarının uzaylı olmadığı kesin. Çünkü ortalık, onların resim, heykel ve mühürleriyle 

dolu. Hiçbirinde bu durumu gösterir bir veri yok. Dünyada çok rahat -dünyalı gibi- yaşadıkları kesin. Ayrıca pek çok kişi; Örneğin 

Abydos helikopteri76, Sakkara kuşu77 gibi argümanları uzaylılara bağlar. Oysa onlar gerçekten uçan araçlar olsa bile, ancak dünya 

atmosferinde uçabilmek için dizayn edilmiş cihazlar olabilir. Uzaydan gelenlerin değil, dünyada yaşayanların dizayn edeceği 

araçları, uzaylılara bağlamak saçmalıktır. Uzaydan gelenlerin teknolojileri çok daha üstün olmalı ve havanın kaldırma kuvvetini 

kullanan bir sistem içermemelidir. İçeriyorsa onu ancak henüz yıldızlararası seyahate ulaşamamış, dünyalılar yapmıştır. 

Görüldüğü gibi uzaylı iddiası çok mantıklı değil ama benim iddiamda da Muoğullarının milyonlarca yıl dünyada 

kalmalarına rağmen çok az veri olması açığı var. Bunu biraz, eski kayıtların çoğunun yok olmasına, biraz da “geçmişte gelişmiş 

tür yoktu” kabulünden dolayı, pek çok verinin göz ardı edilmesine bağlıyorum. Çünkü bilimde, elde edilen veriyi koyacak bir 

yer yoksa, görmezden gelme eğilimi var. Ancak cesaretli olanlar ucundan kıyısından durumu anlatmaya çalışmaktadır.  

Peki o kadar uçan daire görüntüsü ve hikayesi var? Onları nereye koyacağız? Benim görüşüm çok büyük bir bölümü 

açıklanabilir şeylerdir. Diğerleri ise Altınçağ insanlarının araçlarıdır. Altınçağ’ın ne olduğu konusuna daha sonra değineceğiz. 

Ben o dönemde teknolojinin çok gelişeceğini, anti yerçekimiyle çalışan araç yapabileceklerini ve o aracın aynı zamanda, zaman 

yolculuğu yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu kitapta anlatmaya çalıştığımız görevlilerin araçlarıdır. O görevliler Altınçağ 

döneminde bu teknolojileri üretebileceklerdir. O görevliler bizleri kollayıp gözetirler. Tahminim kaçırılma olaylarıyla direk 

ilgileri olabilir. Bu durum insan genleriyle uğraşan Yahwe’nin gen değişiminin doğru sonuç verip vermediğini test etmesi için 

geleceğe gidip bir insanı incelemesi olarak düşünebiliriz.78  

Sakın uzaydan gelenlere inananları küçümsediğimi sanmayın. Onlar da tıpkı bilim insanları gibi en makul cevabı bulma 

peşindeler. Mısır veya Sümer tanrılarının bilgi, beceri ve teknolojik açıdan insan olamayacağı çok aşikâr. Eğer îlâhî bir argümana 

da inanmıyorsanız tek açıklama uzaylılar olur. Elbette uzaylı söyleminin de pek çok açığı olduğunu bilirsiniz ama daha iyi bir 

açıklama olmadığı için onları görmezden gelirsiniz. Tıpkı bilimin de yaptığı gibi… 

  

 
76 https://evrimagaci.org/abydos-helikopteri-eski-misirda-ileri-teknoloji-mi-vardi-1979 Erişim 01-02-2020 
77 https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara_Bird Erişim 01.02.2020 
78 LEV.13 1 RAB Musa’ya ve Kâhin Harun’a şöyle dedi: 2 “Bedeninde deri hastalığına dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun’a, ya da Harun’un kâhin oğullarından 
birine götürülecek. 3 Kâhin derideki yaraya bakacak, yarada kıl ağarması varsa ve yara derine inmişse, kişi deri hastalığına yakalanmış demektir. Hastaya bakan kâhin onu kirli ilan edecektir. 4 
Derideki parlak leke beyazsa, derine inmemişse, üzerindeki kıllar ağarmamışsa, kâhin hastayı yedi gün kapalı bir yerde tutacak. 5 Yedinci gün yaraya bakacak; yara ilerlememiş, deri yüzeyine 
yayılmamışsa, hastayı yedi gün daha kapalı bir yerde tutacak. 6 Yedinci gün hastaya bir daha bakacak; yara solmuş, deri yüzeyine yayılmamışsa, hastayı temiz ilan edecek. Yara yalnızca 
kabuktur. Hasta giysilerini yıkayıp temiz sayılacaktır. 7 Ancak temiz sayılmak için kâhine muayene olduktan sonra derisindeki kabuk yayılırsa, yine kâhine görünmelidir. 8 Kâhin kişiye bakacak, 
derisindeki kabuk yayılmışsa onu kirli ilan edecek. Kişi deri hastalığına yakalanmış demektir. 
 9 “Deri hastalığına yakalanan kişi kâhine götürülecek. 10 Kâhin ona bakacak. Derideki şiş beyazlaşmış, üzerindeki kıllar ağarmışsa, şişkin yarada kızıl et görünüyorsa, 11 bu müzmin bir deri 
hastalığıdır. Kâhin kişiyi kirli ilan edecek, ama kapalı yerde tutmayacaktır. Çünkü kişi zaten kirlenmiştir. 
 12 “Eğer deri hastalığı yayılıp kâhinin görebildiği kadarıyla tepeden tırnağa hastanın bütün bedenini kaplamışsa, 13 kâhin hastaya bakacak ve bedenini hastalık saran kişiyi temiz ilan 
edecektir. Yaralar beyazlaşmış ve temizdir. 14 Ama kızıl et görülüyorsa, kişi kirli sayılacaktır. 15 Kâhin kızıl et görürse, kişiyi kirli ilan edecektir. Kızıl et kirlidir, deri hastalığıdır. 16 Eğer kızıl et 
iyileşir, beyazlaşırsa, hasta yine kâhine görünmelidir. 17 Kâhin hastaya bakacak, yara beyazlaşmışsa, yarayı temiz ilan edecek. Kişi temiz sayılacak. 
 18 “Derideki çıban iyileşmiş, 19 ama bir süre sonra çıbanın yerinde beyaz bir şiş, ya da kırmızımsı-beyaz parlak bir leke oluşmuşsa, kâhine göstermeli. 20 Kâhin hastaya bakacak, görünen 
yara derine inmiş, üzerindeki kıllar ağarmışsa, kişiyi kirli ilan edecektir. Çıbanda baş gösteren bir deri hastalığıdır bu. 21 Ama kâhin hastaya baktığında yarada beyaz kıl yoksa, yara derine 
inmemiş ve yara solmuşsa, kişiyi yedi gün kapalı bir yerde tutacaktır. 22 Eğer derideki yara yayılıyorsa, kâhin kişiyi kirli ilan edecektir; çünkü kişi hastalığa yakalanmış demektir. 23 Parlak leke 
geçmemiş ama yayılmamışsa, bu çıban kabuğudur. Kâhin kişiyi temiz ilan edecektir. 
 24 “Deride ateş yanığı varsa ve et kırmızımsı-beyaz ya da beyaz, parlak bir leke haline gelmişse, 25 kâhin yaraya bakmalı. Parlak lekenin üzerindeki kıllar ağarmış, leke derine inmişse, yanıkta 
deri hastalığı var demektir. Kâhin kişiyi kirli ilan edecektir, çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır. 26 Ama parlak lekede kıl ağarması yoksa, leke derine inmemiş ve solmuşsa, kâhin hastayı 
yedi gün kapalı bir yerde tutacaktır. 27 Yedinci gün kişiye yine bakacak, eğer leke deriye yayılmışsa, onu kirli ilan edecek. Çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır. 28 Eğer derideki parlak leke 
geçmemiş, ama yayılmamış ve solmuşsa, yanıktan doğan bir şişliktir. Kâhin kişiyi temiz ilan edecektir. Çünkü yanık yarasının kabuğudur bu. 
 29 “Bir erkeğin ya da kadının başında ya da çenesinde yara varsa, 30 kâhin yaraya bakmalı. Yara derine inmişse ve üzerinde ince sarı tüyler varsa, hastayı kirli ilan edecektir. Çünkü hasta 
uyuzdur. Baş ya da çenede görülen bir deri hastalığıdır. 31 Ancak kâhin bu tür bir yaraya baktığı zaman, yara derine inmemişse, üzerinde siyah kıl yoksa, hastayı yedi gün kapalı bir yerde 
tutacak. 32 Yedinci gün yaraya yine bakacak; uyuz deriye yayılmamışsa, üzerinde sarı kıl yoksa, uyuz derine inmemişse, 33 hasta tıraş olacak, ama uyuz olan yerlere dokunmayacaktır. Kâhin 
hastayı yedi gün daha kapalı bir yerde tutacak. 34 Yedinci gün uyuza yine bakacak; uyuz deriye yayılmamışsa, derine inmemişse, hastayı temiz ilan edecektir. Hasta giysilerini yıkayacak ve 
temiz sayılacaktır. 35 Ama hasta temiz ilan edildikten sonra uyuz derisine yayılırsa, 36 kâhin ona yeniden bakmalı. Uyuz yayılmışsa, yarada sarı kıl olup olmamasına bakılmaksızın kişi kirli 
sayılacaktır. 37 Ama kâhine göre uyuz ilerlememiş, üzerinde siyah kıl bitmişse, hastalık geçmiş demektir. Kişi temizdir. Kâhin onu temiz ilan edecektir. 
 38 “Bir erkeğin ya da kadının derisinde beyaz parlak lekeler varsa, 39 kâhin ona bakmalı. Derideki lekeler beyaz ve solgunsa, sadece deride çıkan kırmızı lekelerdir. Kişi temizdir. 
 40 “Eğer adamın saçı dökülmüşse, sadece keldir. Temiz sayılır. 41 Saçının önü dökülmüşse alnı açılmış demektir. Temiz sayılır. 42 Ama saçı dökülmüş ya da alnı açılmış adamın başında veya 
alnında kırmızımsı-beyaz yaralar çıkmışsa, adam deri hastalığına yakalanmış demektir. 43 Kâhin adama bakacak. Saçı dökülmüş baş ya da alındaki şişler deri hastalığının yol açtığı yaralar gibi 
kırmızımsı-beyazsa, 44 adam deri hastalığına yakalanmıştır. Kirlidir. Başındaki yaradan ötürü kâhin kesinlikle onu kirli ilan edecektir. 
 45 “Böyle bir hastalığa yakalanan kişinin giysileri yırtık, saçları dağınık olmalı; kişi ağzını örtüp, ‘Kirliyim! Kirliyim!’ diye bağırmalı. 46 Hastalığı devam ettiği sürece kirli sayılacaktır, çünkü 
kirlenmiştir. Halktan uzak, ordugahın dışında yaşamalıdır.” 

https://evrimagaci.org/abydos-helikopteri-eski-misirda-ileri-teknoloji-mi-vardi-1979
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3. İnsanın Yapısı ve Maneviyatla İlişkisi 

İnsan beyninin yapısı 
İnsan beyninin konumuzla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Aslında konumuzun tam da merkezindedir.  

Pek çok kişi beynimizin, dıştan içe üç katmandan oluştuğunu bilir. Bu katmanları bilim insanları, “insan beyni-düşünen 

beyin” (yani Neo-Cortex), “memeli beyni-duygusal beyin” (yani Limbik sistem) ve “sürüngen beyni-ilkel beyin” (yani Reptilian 

beyin) olarak isimlendiriyorlar. Bu sıralamanın böyle yapılmasının sebebi, gerçekten adı geçen beyinler o hayvan guruplarıyla 

aynı özellikleri gösteriyor olmasındandır. 

Solunum, kalp, damar ve sinir fonksiyonları gibi vücudun hayati faaliyetlerini; tehlikelerden sakınmayı, canımızı yakacak 

durumlardan uzaklaşmayı; üreme faaliyetlerini, zevk almayı… sürüngen beynimiz yönetiyor. Sürüngen beynimiz, karmaşık 

mesajlarla, toplumsal, kültürel ve etik ayrıntılarla vakit kaybetmiyor. O, hayatta kalmaya ve sahibinin çıkarını korumaya 

programlanmış bir makinedir. İnsanın beyninin bir kısmını oluştururken, sürüngen bir hayvanın, beyninin tamamını oluşturur. 

Bir gece su içmek için uyanırsınız. Yarı uykulu halde salona doğru giderken, daha ışığı yakmadan salonda bir karaltı 

görürsünüz. Acaba içeride biri mi var? Tehlike sinyali alan sürüngen beyin, anında inisiyatifi ele alır. Derhal doğrudan 

kontrol edebildiği kalp atışını, kasları, refleksleri uyarır. Yüreğinizi ağzınıza getirir! Kanınızı beyninize çıkarır. Donuk 

bir halde, bir süre bekleyip karaltının hareket edip etmediğini izliyorsunuz. Hiç hareket etmiyor.  

“Düşünen beyin” ancak şimdi devreye girebilir. Mantıklı beyin devreye girince, aklınız çalışmaya başlıyor. O anda bir 

gün önce satın aldığınız yeni tavan aydınlatma lambasını hatırlıyorsunuz! Duygusal beyin korku duygularınızı 

yatıştırıyor, sürüngen beyin de normale dönüyor. 

Bir gün sonra, düşünen beyninizi ve duygusal beyninizi kullanarak, akıllı ve duygulu cümlelerle yaşadıklarınızı 

arkadaşlarınıza anlatıyorsunuz. O esnada sürüngen beyniniz tüm bunlarla hiç ilgilenmiyor, tüfeğini temizleyen kahraman 

şerif gibi, gayet vakur bir şekilde yeni tehlikelere karşı tetikte beklemeye devam ediyor! Normal zamanlarda düşünme, 

plânlama, karar alma gibi işler yapan, insan aklı ve mantığının merkezi olan mantıklı /düşünen beyin için utanç verici 

olsa da sürüngen beyin hayati tehlike söz konusu olduğunda, anında mantıklı beyni devre dışı bırakıp kontrolü mutlak 

bir şekilde ele alır. En tehlikeli anlarda düşünemez hale gelmemizin nedeni budur. Sürüngen beyin düşünmez, otomatik 

ve içgüdüsel hareket eder. Hareketleri belirli tekrarlara dayalı, gelenekselleşmiş yapıdadır. Bencildir. Bir bölgeyi 

sahiplenir, başkasını orada istemez. Kendisinin daha önce oraya gelmiş olmasını hak görür. Gösterişçidir. Fark edilmek 

için abartılı görsel /törensel hareketler yapar. Ait olduğu kimliğin sembollerini üzerinde taşır. Ya baş olsun ya da başında 

biri olsun ister. Kendi düşüncelerine göre değil, başkaları ne dere göre yaşar. Beyni batıl inançlar ve mantıksız 

saplantılarla doludur. Zorda kalınca yalanlar söyler. Çıkarları için kumpaslar kurar. İkili oynar, aldatır. Ahlaklı ve iyi 

olması ilkelerine değil, çıkarlarına endekslidir. İstediğini elde edemeyince hırçınlaşır; fiziksel olarak güçlüyse saldırır, 

güçsüzse dedi-kodu yapar. Düşünmez, içgüdülerini izler. Beyni içten dışa doğru çalışmaz, sadece dışındaki gelişmelere 

tepki verir. Anti-entellektüeldir. Kitap, kültür ve sanattan hoşlanmaz. Beyin gücüne değil, beden gücüne inanır. 

Konuşmak yerine, eylemlerle kendini ifade eder. 

Hayatı siyah beyaz görür, insanları dost ya da düşman hatlarına koyar. Düşünce ve değerlere dayalı olandan çok, kan 

bağına dayalı yakınlık kurma eğilimi yüksektir. Körü körüne inanır, yeni şeyler öğrenmediği için düşünceleri pek 

değişmez, sabit fikirlidir. 

Muhtemelen bu tarifi okurken gözünüzün önünden bazı insanlar geçmiştir. Oysa bu bir kişinin özelliklerinin değil, nöro-

psikolog Dr. Macleanın sürüngen tutumlar listesinden hareketle oluşturulmuş, R-kompleks beyin ile ilgili davranışların 

listesidir.  

Bu bilgi; İkinci dünya savaşından sonra oluşan şu sorunun cevabını anlamak açısından önemli bir detaydır. “Kant, Hegel 

gibi büyük filozofları, Einstein gibi bilimcileri, Goethe gibi büyük yazarları, Wagner gibi büyük bestecileri çıkarmış bir 

Alman toplumu, nasıl olur da Hitler gibi bir delinin peşinden gitmişti? Hitler, mühendis kafalı olmalarıyla ünlü Almanlara 

ne yapmıştı? Onların mantıklarını nasıl servis dışı hale getirmişti?” Görüldüğü gibi Hitler onların Sürüngen beyinlerini 

öne çıkarabilen özel biriydi. Böylece mantık ortadan kalkıp, tüm dünya düşman ilan edilip, karşı taraf olarak 

tanımlanabilmişti.  

Beyin yapısının en ilkel bölümünü öğrendik. O bölümün üstündeyse memelilerden bize miras kalan yarım kürelerin 

neredeyse tamamını ve subkortikal nöronal grupların bazılarını içeren limbik sistem var. Memelilerin beyinlerine karşılık 

gelir, yani primatları ve bu nedenle insan türünü de içerir. Duygulardan sorumlu bölümdür. 

Dişilerin bebeklerine bakmalarını ve korumalarını tetikleyen duygu ya da hayvanların oyun davranışlarını geliştirmesine 

neden olan bölümdür. Öfke, korku, tutku, aşk, nefret, neşe ve üzüntü gibi duygular ve hisler, limbik sistemden 

kaynaklanan memeli dürtüleridir. Bu sistem hayvanların yaşaması için zorunlu olan bazı davranışları kontrol eder. 

Hayvanın kabul edilebilir ve kabul edilemez arasındaki ayrımı yapabilmesini sağlayan bazı fonksiyonları ortaya çıkartır 

ve düzenler. Burada özel duygusal fonksiyonlar geliştirilir. 

Düşünen beyin yani İnsan beyni, sembolik bir dil geliştirme kapasitesi olan ve bu sayede insanların okuma, yazma ve 

matematik hesaplamalarını yapmak gibi, yetenekli entelektüel görevleri gerçekleştirmesini sağlayan oldukça karmaşık 

bir nöron hücresi ağdır. Neopalyum büyük düşünce üreticisidir ya da Paul MacLean’ın belirttiği gibi “Keşfin anası ve 

soyut düşüncenin babasıdır”. 
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Bu alanların yoğun bir şekilde iç içe geçmiş olduklarını ve bunların hiçbirisinin herhangi bir özel duygusal durumdan tek 

başına sorumlu olmadığını vurgulamak önemlidir. Ancak bazıları o ya da bu duyguya daha çok katkıda bulunurlar.79 

Gördüğümüz gibi, bizi hayvanlardan ayıran şey beynimizdeki “düşünen beyin” denilen bölümdür. Geri kalan beyin 

bölgelerimiz, sürüngen ve memelilerden bize miras kalmıştır. 

Hani bazı akımlar Reptilianlar diye sürüngen yapılı uzaylıların varlığını kabul eder ya! İşte yukarıdaki tanımlama; öyle 

bir türün olamayacağını, daha doğrusu hem sürüngen yapısında olup hem de insan gibi düşünce sistemine sahip olunamayacağını 

söyler. İnsan gibi düşünen bir sürüngenin olabilmesi için sürüngen beyninden sonra memeli beyni ve sonra da düşünen beynin 

oluşması gerekir. Öyle birine de asla Reptilian denmez. Dış görünüşü ne olursa olsun, ona insan denir. Zaten ilk memeli beyni 

oluştuğunda, o artık sürüngen olmaktan çıkmış demektir. Evrim, sürüngenden oluşabilecek reptilianı yani bizi üretmiştir.  

İnsanın yapısına bakarak etkin beyin bölümünün sürüngen beyin olduğu ve asla değişikliklere izin vermeyeceği görülür 

ama insanlık aya gidecek bir yapıya ulaşmıştır. Bunun sebebi bilincin gittikçe artmasıdır. Bilinç arttıkça sürüngen beynin 

tutuculuğu kırılabilmektedir.  

Bu yapı etten kemikten bir varlık olduğumuz fikrini oluşturabilir ama bizler çok daha karmaşık varlıklarız. Ruhumuz ya 

da bilincimiz beyin aracılığıyla bedene bağlanır ve hem ruhsal hem de bedensel güdülerin tamamına sahip olur. Bu bağlanma 

bizim şu anda ulaştığımız teknolojinin çok daha ilerisinde bir yapı içerir. Bu yapıyı Sayın Sinan Canan, insanın, dinsel 

deneyimlerinden kaynaklanan doğasını ele aldığı bölümde şöyle tanımlamıştı. “Beynin ‘daha çok boyutlu bir gerçekliğin’ 

görünür dünyamızdaki yansıması olduğu fikrini destekleyen önemli spekülasyon alanlarından biridir. Yani daha sade deyişle, 

beynimiz, ruhsal süreçlerin ‘kaynağı’ olmaktan ziyade onların bedene etki etmesini sağlayan karmaşık bir ara yüz olabilir. 

Elbette beynin belli alanlarına hasar verdiğimizde belli özelliklerin kaybolduğunu biliyoruz. Fakat nasıl ki bir televizyon 

ekranının belli bir bölgesine hasar vermek, yahut fişini çekmek, televizyonun göstermekte olduğu yayını etkilemiyorsa, sadece 

bizim o yayını izlememize mani oluyorsa, beyin de belki neticede böyle bir ‘aktarıcı’ olabilir.80” 

Sistemde dinlerin yeri 
Dinler, insan beyninin yapısına uygun şekilde dizayn edilmiştir. İnsanların tekâmül etmelerine gerekli katkıyı sağlayacak 

şekilde oluşturulmuşlardır. Dinleri, somuttan soyuta doğru dizmek gerekirse; Ateizm, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, 

Hinduizm, Konfücyüzm ve Budizm olarak sıralamak uygundur. Elbette pek çok başka inanç daha var ama hepsi bu aralıkta bir 

yerlerdedir. Farkındaysanız Ateizmi de bir din gibi saydım. Ateistler karşı çıkar ama o da bir inanç sisteminden başkası değildir.  

Kişilerin hangi dine inanacağı, doğumundan önce şekillenir. Bu da şöyledir. Kişinin ruhunun bir enerjisi olduğunu 

söylemiştik. O kişi bedenlenirken ruhunun enerjisinin ne kadarıyla bedenlendiği önem arz eder. Diyelim ki biri, ruhunun %90 - 

95 enerjisiyle bedenlensin. O kişi ateist eğilimli olacaktır. Çünkü o soyut şeylere inanmaz. Hayatı boyunca manevi hiçbir olay 

yaşamaz. Oysa ruh enerjisinin %50 – 60 kadarıyla bedenlenen kişi, hayatında çok fazla manevi durum yaşar. Ruhunun diğer 

tarafta kalan kısmı ona etki edebilecek durumda olduğu için pek çok fenomenle karşılaşır. İşte ondan dolayı tanrının varlığına 

inanır. Diğeri de inanmaz. Üstelik dünya herkese cevaz verecek şekilde oluşturulmuştur. Kim neye inanıyorsa kendisini 

destekleyecek veri dünyada vardır. Üstelik aynı delil, her iki düşünceyi de destekleyecek şekilde yorumlanabilecek yapı içerir. 

Yani kim neye inanıyorsa onu destekleyecek delilleri bulur. Oluşturulan hiçbir inanç saf doğrudan oluşmaz. Her inanç biraz 

doğru içermesine rağmen, çokta yanlış içerir. Zaten her şeyiyle doğru olan bir inanç olsaydı, diğerlerinin hiç şansı olmazdı. Onun 

için tam doğru dünyaya verilmemiştir. Tam doğruyu “uyanacak olduğumuzda yani kıyamette” öğreneceğiz.  

Bu ana kadar anlattığım şey insanın bilimsel gelişimini durduran bir yapı içerir. Zaten bilim hep özel birilerinin cesareti 

sayesinde atılım yapabilmiştir. Galileo’yu yargılayan kilise sürüngen beyinin tutuculuğunu sergilemiş ama bilimin tekrarlana 

bilirliği onun kabulünü zorunlu kılmıştır. İşte onun için ateizm ya da Musevilik önemlidir. İnanç işe sokulmadan deneysel 

verilerin analizi yapılmalıdır. Olaylara inanç gözlüğünden bakılmamalıdır. Bu yapı ateizm ve Musevi inancına sahip insanlarda 

mevcuttur. Ardından Hristiyan bilim insanları gelir. Hristiyanlık geçmişte bu durumda değildi. O dönemlerde dünyayı evrenin 

merkezine koyan kilise, bu savından vazgeçmesine rağmen, yıkılmamıştır. Kendini yeni şartlara uydurup devam etmiştir. Çünkü 

sürüngen beynin tutuculuğu onun devamını sağlar. “Cehennem korkusu” dinin kendini savunma mekanizmasıdır. Kişiler sırf bu 

korku yüzünden pek çok veriyi görmezden gelerek kafasını kuma gömer. Fakat son dönemlerde materyalist sistem çok başarılı 

olunca, devletler dinleri insan yaşamından bir miktar uzaklaştırmışlardır.   

Dünyada bugüne kadar var olan inançlar insanın gelişimiyle paralellik göstermiştir. Göbekli Tepe’den başlayan din, 

kapitalizmle son bulacaktır. Kapitalizm Müslümanlıkta anlatılan Deccâl kavramının karşılığıdır. Önce, tanrıların bizzat 

kendilerinin organize ettiği pagan dinleri vardı. Sonra tanrılar aradan çekilip tanrı kralları kullandıkları süreç yaşandı. Musa’nın 

Firavunu alt etmesiyle, peygamberlik dönemi başladı. Bilim geliştikçe Hıristiyanlık reform ve Rönesans hareketleri sonucu 

değişikliğe uğrayarak, kapitalist sisteme cevaz verecek şekle dönüştü. Bilimin gelişmesi ateistleri de çoğalttı. Böylece kapitalizm 

dünyayı etkisine alan din oldu. Devletler veya kişiler ne kadar kapitalizmi uyguluyorsa, o kadar gelişmiş ülke haline dönüyor. 

En güzel örnek Çin’dir. Çin dünyanın yaşayan en eski devleti olmasına rağmen, dinlerinin cevaz vermemesi yüzünden sömürü 

sistemini kuramadı. Sömürü işini, Hristiyanlığın sonradan değişen son hali cevaz verdiği için Avrupalı başarabilmiştir.  

Osmanlıdan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kapitalizme yönelmiş ama insanları Müslüman oluşu sebebiyle bir türlü 

oturtulamamıştır. Arada bir yerlerde olmak bile, Türkiye’yi diğer Müslüman ülkelerden daha iyi bir konuma yükseltmiştir. Çin 

de son dönemde adına komünist sistem denmesine rağmen, kapitalist sisteme geçmeye çalışmaktadır. Onun için yıldızı 

parlamaktadır ve dünyanın başka yerlerinde sömürgeler oluşturmaya çalışmaktadır. 

Bu arada Yahudilerin baştan beri bu işin baş mimarları olduğunu biliyoruz. Yahudilerin nüfus olarak az olmaları, 

etkilerinin de az olduğu anlamına gelmez. Onlar hem inançlı hem de inançlarını işe karıştırmadan davranabilme yeteneğine 

sahipler. Onlar, her ülkede söz sahibi konumda ve sistemin başındadırlar. Kapitalist sistemin onların başının altından çıkacağını, 

 
79 https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngen_Beyin_(r-komples) Erişim 01.02.2020 
80 Pelin Çift-Sinan Canan, Beynin Sırları, Destek Yayınları, sayfa 245-246 

https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngen_Beyin_(r-komples)
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Tevrat da söyler. Musa, tanrı ile görüşmeye gittiğinde arkada kalanlar altın ve gümüşlerden bir buzağı yaparak ona tapınmaya 

başlamıştı. Bunu tarihsel bir gerçek olarak almamalıyız. Bu Yahudilerin paranın gücünü dünyaya hâkim kılacağının göstergesidir. 

Nitekim Harun’un yaptığı buzağı 81  bugün için dünyanın tanrısı konumundadır. Buzağıya (yani Kapitalist sisteme) tapan 

güçlenmektedir.  

Görüldüğü gibi dinlerin amacı çok başka olmasının yanında, batı dinlerinde cennet ve cehennem kavramları var. Bunun 

sebebi, tek hayat yaşadığı empoze edilen insana, adil bir sistem oluşturamamasıdır. Öyle ya! hayatı zevk ve sefa içinde geçen 

biriyle, sefilleri oynayan insan arasında adalet sağlanamaz. Ya da başkalarını ezip onları sömüren biri ile, sömürülen arasındaki 

adillik oluşturulamaz. İşte o durumda ceza ve mükâfat öte dünyaya bırakılarak, bir miktar âdillik sağlanır. Oysa doğu dinlerinde 

çok kere yaşamak olduğu için adalet, karma ile sağlanır.   

Cehennem bir yalan ise bu yalan neden söylenmiştir? 
Eğer insana gerçekler anlatılarak tekâmül etmesi istenseydi, sanırım aval aval ve boş bakmaktan daha ötesini yapmazdı. 

Çünkü insan, tekamülün değerine varacak kadar gelişmiş değil. ama onu zorlayarak (Örneğin, yaşam sevgisi, ego gibi güdüler 

yanında cehennemde yanma korkusu gibi yapay zorlamalar) istenenleri yapmasını sağlamıştır. Bunu bir zorunluluk olarak 

düşünmek gerekir. 

Bu durumu şöyle örnekleyeyim. Benim özürlü bir yeğenim var. Bıçakla oynamayı çok seviyor. Bıçakla oynamak onun 

yaşam amacı gibi. Bıçağı ağzına sokarak oynadığında, mutluluğunu görmelisiniz. Fakat kendisini (özellikle dilini) kesmesinden 

çok korkuyoruz. Kendisine kesmeyen bıçak verdiğimizde kesinlikle kabul etmiyor. Ona, “kendini kesersin” diye bir şeyi 

anlatabilmenin de imkânı yok. İşte insanlık da tam bu düzeydedir. Ona zamanı gelene kadar, gerçeği anlatmanın imkânı yoktur. 

Biz yeğenime durumu anlatarak değil de ona fiziksel engeller koyarak durdurmaya çalışıyoruz. Kendi evlerinde gerekli 

önlemler alınmış. Annesi bıçaklara ulaşamayacak şekilde evi düzenlemiş ama başkalarına gittiklerinde, ilk işi mutfağı aramak 

oluyor. Eğer ona bıçakla oynadığında cehennemde yanacağını anlatabilseydim, bu yalanı seve seve ona söylerdim. Çünkü bu 

onun yaralanmasını engelleyecek, en makul ve masum yol olurdu. 

Şimdi yeğenimle insanlığın benzer yönlerini inceleyelim. 

-Yeğenime bıçağın zararını anlatamamamızla, insanlığa tekâmülün değerini anlatamama aynı durumdur. 

-Yeğenime bıçağa ulaşmaması için uyguladığımız fiziksel engeller ile, insanlığın tekâmül etmesi için ona verilen güdüler 

aynı anlamdadır. İnsanlık bu güdüler sayesinde, zorunlu tekâmül eder. 

-Yeğenim biz görmediğimiz bir zamanda, bıçağı bulduğunda serbestçe oynuyor. Bu durum insanlığın kimse görmezken 

işlediği suçla özdeştir. Yeğenime bir şey anlatamadığımız için elimiz kolumuz bağlanıyor. İnsanlığa dinler sayesinde cehennem 

korkusu verilerek, kimse görmezken suç işlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Fakat nasıl ki yeğenimi bıçakla oynarken 

yakaladığımızda cezalandırmazsak, insanlıkta bu gibi durumlarda cezalandırılmaz. Çünkü bu durum onun tabiatıdır. Bu durum 

çikolatayı çok seven bir çocuğu çikolata dükkânına koyup, tek çikolata yememesini istemeye benzer. Çocuk kimse görmezken 

çikolata yerse, onu cezalandırır mıyız? 

Yalnız yeğenimin bıçakla oynamasıyla özdeşleştirdiğim, suç işleme durumu tekâmül için değil, toplum düzeni için 

gereklidir. Yani bu durum diğer maddeler gibi önemli değildir. Önemli olmayanlar, insanın iradesine bırakılmıştır. Yani tekâmül 

etmek insan iradesinde değildir. Onun için cehennem korkusu insan iradesinin kullanıldığı toplum düzeninde kullanılmıştır. 

Cehennem olgusu bile, zaman içinde olgunlaşmıştır. İnsanlık geliştikçe, bu tür engeller oluşturulabilmiştir. Örneğin 

Pagan dinlerinde hatta Tevrat’ın ilk dönemlerinde cehennem kavramı yoktur. Çünkü o zamanki insanlar -özürlü yeğenim gibi- 

öldükten sonraki hayatı önemseyebilecek gelişmişliğe sahip değildi. İnsanlık geliştikçe cehennem kavramı devreye girdi. Ve 

zamanı geldiğinde de gerçek anlamı ortaya çıkacaktır. Yani insanlık ilk dönemlerinde yeğenimin şu anki hali gibiydi. Yeğenimi 

cehennemle, dayakla tehdit etmek hiçbir anlam ifade etmez. Ancak yeğenim yavaş da olsa gelişiyor ve bir zaman gelecek 

tehditlerin anlamını kavrayacak, işte o zaman ona başka yaptırımlar uygulamak imkânı doğacaktır. 

Önemli bir duruma daha değinmeden geçemeyeceğim. Bir suçun engellenmesi için cezalandırma, ancak aciz olanın 

yapacağı şeydir. Bizler tanrıyı da kendimiz gibi sanıyoruz. Yani istediğini elde etmek için insanları cezalandıracağını 

düşünüyoruz. Oysa her şeye kadir bir varlık, her şeyi cezasız da çözer. Üstelik sevgiden oluşan varlık, böyle canice bir yola asla 

başvurmaz. Cezalandırmayı bu kadar kolay kabul etmemizin sebebi, bizim şeytani yönümüzün bir getirisidir. Yani bizim 

çaresizliğimizi ya da öç alma duygularımızı tanrıya yükleyip bizim gibi davranacağını sanıyoruz.  

Aslında cennet ve cehennem kavramlarının en büyük ihtiyaçlısı haksızlığa uğramış ama karşı koyamayanlardır. “Kötüler 

için yaşasın cehennem” söylemi bu durumu gayet güzel açıklar. Haksızlıklar karşısında bir şey yapamayan ya da yapma imkânı 

varken risk alamayan insanların avuntusudur. Onların dünya hayatına ve uğradıkları haksızlıkları daha rahat karşılamalarına 

yardım eder. 

Cennet ve cehennem gerçek anlamda bir yaşam alanıdır demiştik. Cennet dünyada olan bir bahçe ya da şehir… cehennem 

ise ruhun yaşayabileceği enerji ortamıdır. Ritüeller ise; gelişmemiş insanın kendilerini ikna için tanrının lütfunu kazanma 

uğraşısıdır. Zaten, kıyamet senaryosuna göre bütün inançlar kıyamette sona erecektir. Fakat o zamana kadar dinler görevlerini 

yapmaya devam edecektir. Dinlerin oluşturulmasının birçok sebebi var.  

1- İnsanları doğruya yöneltmek. 

2- Bilincin hem EQ hem de IQ yönüyle geliştirilebilmesine katkı yapmak. 

3- Medeniyetlerin oluşturulabilmesi için bilginin aktarılması, yani taklit. 

4- İnsanın aidiyet duygusuna cevap vermek. 

 
81 Tevrat Mısır'dan Çıkış 32: 1-4 
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5- Bireysel olarak huzur ve sükûnet bulabilmek. Bu maddeleri tek tek açalım. 

1- İnsanları doğruya yöneltmek. 
Dinlerin amacını kime sorsanız size “insanları doğruya yöneltmek” olduğunu söyleyecektir. Bu tanım, kısmen doğrudur 

ama dinin doğruya yöneltebilmesi için görünmeyene inancın tam olması gerekir. Yani günümüzde pek olmayan bir durum bu. 

Durumu anlayabilmek için “İnancın Hikayesi” adlı belgeselin bir bölümünde82  yapılan deneyi hatırlamak gerekir. Küçük 

çocuklardan bir guruba, bir hedefe dart atmaları ve en yüksek puanı alana ödül verileceği söyleniyor. Her çocuk yalnız olduğunu 

düşünerek atış yapıyor. Fakat hemen her çocuk hile yapıyor. Daha sonra boş bir sandalye konuyor ve sandalyede Prenses Alice 

diye birinin onları gözlediği söyleniyor. Sonuç olarak çocuklar, onları gözleyen birinin olduğuna inandıklarında, çok daha az 

hileye başvuruyor. 

İşte dinler de insanları kötülük yapmaktan alıkoymaya yöneltir. Dinler Prenses Alice yerine tanrıyı koyarak, bu işlemi 

oluşturmaya çalışır. Fakat dünya sistemindeki maddi yöne kayış bu sistemi sekteye uğratmıştır. İnsanlar pek inançlı 

olmadıklarından, bu sistem çalışmaz hale gelmiştir. Ona karşılık; insanlık geliştiği için bilinç, kötülüğün engellenebilmesi 

yönünde devreye girebilmektedir. 

Yanlış anlaşılmaması için şunu özellikle belirtmeliyim. Bu dinlerin oluşturulmasının asıl amacı değil. Bu daha çok, yan 

amaçtır ve bundan daha çok kötülük yönü kullanılmaktadır. 

2- İnsanların IQ ve EQ yönüyle zekâ geliştirmesine katkı yapmak. 
Daha önce zekânın bir tanımını yapmıştık. Genelde kişilerin zekâ yeteneğinin doğuştan olduğu ve bazılarının 

diğerlerinden daha zeki doğmaları sonucu, daha zeki oldukları kabul edilir. Aslında kişinin bir olay karşısında alacağı tavır, onun 

neyi ne kadar bildiğiyle ilgilidir. ama bu bilgi onun bilinçli olarak hatırladığı bir şey değildir. O bilgi bilinçaltı tarafından 

hafızasındaki bilgilerden bulunarak sorun çözülebilir. Hafızasında daha çok bilgi olan daha zeki gözükür. Yani, çok çeşitli 

ortamlarda çok çeşitli deneyimler yaşanması önemlidir. İşte dinlerin bir görevi bu çeşitliliği sağlamaktır. Hiçbir dinin birinci 

amacı, insanları doğruya götürmek değildir. Hepsi farklı ortamlar oluşturup farklı deneyimler yaşanmasını sağlar. Dünyaya 

bakarsanız dinlerin oluşturduğu yaşam çeşitliliğini rahatlıkla görürsünüz. Bu çeşitliliğin en önemli gereği, insanlara maddi ve 

manevi yön diye tanımlayabileceğim, iki ana yaşam alanı oluşturmasıdır.  

Dünyada îlâhî varlıklar tarafından oluşturulan ve zaman içinde değişikliklere uğratılan dinler, insanlığın eğitimi için 

önemli etmendir. İnsanın zekâ olarak hem IQ hem de EQ geliştirdiğini biliriz. IQ daha çok somut şeylerle, EQ ise soyut şeylerle 

ilgilidir. Arada kesin çizgilerle ayrım yok ama genel ağırlık böyledir. İşte dünyadaki inançlar bu durumu organize eder. Batı 

inançları daha çok IQ, doğu inançları ise daha çok EQ geliştirmeyi amaçlamıştır. Onun için batıda bilim, doğuda mistisizm daha 

çok revaçtadır. Kişilerin gelişiminde bu inançlar önemli yer tutar. Yani kişilerin ruh enerjilerinin bedenlenme miktarını esas alan 

dinler oluşturulur. Örneğin Müslümanlık bu sistemin orta yerlerine denk gelir. Bu durum Müslüman inancında “bugün ölecekmiş 

gibi öte dünyaya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalış” şeklinde yer bulur.  

Bu durumda insanlık sürekli zekâ artışına uğramalıdır. Elbette böyle çalışmalar bilimden çıkacağı için batı orijinli 

olacaktır. İlk olarak James Flynn83 IQ puanlarında yıllık 0,3 puanlık bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu orana göre on yılda 

yaklaşık 3 puanlık bir artış görülüyor demektir. Her ne kadar bu çalışmaya karşı çıkanlar olmuşsa da zaten kendi çevremizden de 

durumun böyle olduğunu gözleyebilmekteyiz. Gençler dedelerinden çok daha zekidir. Elbette dedenin yaşam deneyimi açığı bir 

miktar kapatmış olsa da fark barizdir. 

IQ zekâ, matematiksel bir zekâ olması sayesinde, matematiksel bir zekâ testi bu durumu tespit edebilir. Oysa EQ zekâ 

testinde durum daha zordur. Onunla ilgili bir çalışma var mı bilmiyorum ama çevremizde savaş karşıtlığı ve hayvanlara olan ilgi, 

bu tür zekânın da sürekli artmakta olduğunu göstermektedir. 

İnsanlığın gittikçe daha zeki olduğu savını genelde yetişme ve çevre durumuna bağlamaya çalışsalar da insanların 

genlerinde ya da beyin hücrelerinde bir değişiklik olmadığından, gerçek cevap o olamaz. Dede ile torun arasında genetik bir fark 

yoksa, torun dededen daha zeki olmamalıydı. Oysa durum bilincin başka bir yerlerde olmasıyla açıklanabilir. Bunu destekleyen 

bir veri de hafızamızın insan vücudunda bir merkezinin olmamasıdır. Hafızanın, insanın dışında bir yerlerde olduğu pek çok 

bilim insanı tarafından kabul gören bir açıklama olduğunu söylemiştik.  

Flynn etkisi insanların geçmişte soyut düşünceyi pek anlamadığı, her olayı somut olaylara bağlayıp anlamaya 

çalıştıklarını gösterdi. Bu benim tezime birebir uyar. Çünkü soyutu anlayabilmek için bile, belli bir zekâ gerekir. İşte insanlık 

önce, IQ zekâyı daha çok geliştirdi. Özellikle hayvan dönemi çok büyük oranda IQ yönlü zekâ gelişimiyle geçti. İnsan 

dönemindeyse her iki zekâ türü de geliştirildi. Bu durum dinlerin bir yönüdür. Flynn etkisi denen bu olguyu daha sonra detaylı 

ele alacağız. 

3- Medeniyetlerin oluşturulabilmesi için bilginin aktarılması. 
Dinlerin, asıl önemli yönü insanları bir gurup yapıp, plânlanan sistemin değişmeden nesilden nesile aktarılması işlevini 

yürütmesidir. Sürüngen beynin tutucu olduğunu ve değişikliklere karşı koyduğunu söylemiştik. İşte insan inandığı dini 

çocuklarına öğrettiğinde, bu sistemin devamını garanti eder. Çünkü çocuk da bu sistemin devamı için gerekirse ölecektir. Dinler 

de kendilerini savunacak mekanizmaları oluşturur. Örneğin; Hristiyan birine Müslümanlığın terör dini olduğu öğretilir ve pek 

çok örnek gösterilir. Oysa o örnekler, sırf onu kandırabilmek için bizzat oluşturulur, ya da oluşan münferit olaylar abartılarak 

kişilerin gözlerine sokulur. Oysa daha kötü olaylar kendi dinlerinde olmasına rağmen, gizlenir.  Birileri doğruları söylese bile 

sürüngen beynin tutuculuğu o bilgiyi reddeder. Böylece sistem devam edip gider. Kişiler de hangi yerde tekâmül edecekse oraya 

ulaşır. Suyun çatlağını bulması gibi, kendi inancını bulur ve ölesiye inanır. Çünkü bedenlendiği enerji miktarına uygun inanç onu 

çeker. 

Dinin bu tutuculuğu bilgiyi aktarmasını sağlar. Sümer’de öğretilen matematik bu sayede gelişerek Yunan’a oradan da 

günümüze gelmiştir. Eskiden matematiği aktaran din adamları artık farklı bilgi aktarmaktadır.  

 
82 Kötülük neden var (33-36. Dakika) 
83 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152423/ Erişim 16.01.2020 
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Eğer bilgi aktarılmasaydı medeniyetler de oluşamazdı. Yani Göbekli Tepe’yi anlatırken dinlerin oluşumuna değinmiştik. 

İnsanlığın ve dünyanın aleyhine olmasına rağmen, insanlığın yerleşik düzeni kabul etmesi, onun medeniyet türetmesine vesile 

olmuş ve şahlanmasını sağlamıştır.  

Bu sistemde din adamının yeri çok önemlidir. Her şey onlar üzerinden organize edilebilme imkanına sahiptir. Bir inancın 

organizesi için din adamları kullanılır. Tıpkı Pavlos’un Hristiyanlığı kendi gördüğü vizyonlar sayesinde oluşturması gibi. Elbette 

tüm din adamları öyle kullanılmaz ama dinin unutulması, bir köşeye atılması ya da ihmal edilmesi onlar sayesinde engellenir. 

Demokles’in kılıcı gibi, insanların üzerinde sürekli bir din baskısı olmuştur. 

Dünyasal değerler açısından bakıldığında dünyada medeniyetler olmasaydı bu kadar haksızlık olmayacaktı. Hatta dünya 

ok ve yay seviyesini geçmeyeceği için dünyaya da zarar verilmemiş olacaktı. Yerleşik düzen, dünya ve insanlığın aleyhine olmuş 

olmasına rağmen, tekâmül açısından insanlığın müthiş yararınadır. Bu sayede çok çeşitli yaşam alanı oluştuğu için sürekli farklı 

deneyim yaşanmasına sebep olmuştur. Savaşlar insanların dünyada fazla kalmasını engellemiştir. Böylece tekâmül çok daha az 

zamanda, çok fazla ilerleme sağlamıştır. 

4- İnsanın aidiyet duygusuna cevap vermek. 
İnsanlar sosyal canlılardır. Onun için bir yere, bir şeye ait olmak isterler. Bu, aile ile başlar, akrabalar ile devam eder. 

Milliyet üst kimliği ile Din üst kimliği ana çatıyı oluşturur. Bu ikisi çoğu zaman birbiriyle çatışır. Kişinin yapısı hangisini daha 

önde tutacağını belirler. Fakat son zamanlarda pek çok insan için ana çatı “insanlık” konumuna çıkmıştır. 

Aidiyet duygusu herkeste vardır ama ana çatının farklı olması sorunlar oluşturur. İnsanlığı ana çatı olarak alan kişi için din 

ya da devlet pek önem arz etmez. Onun için bu tür insanlar devletler için sorun teşkil eder olmuştur.  

Aidiyet duygusunu şöyle açıklamaya çalışmak durumu daha kolay anlaşılır yapar. Eğer kişi, içinde bulunduğu kuruma ait 

olduğunu hissederse, o kurumu sırtlayan kişi olur. Bu tür kişilerin çoğunlukla bireysel kazanç anlamında beklentileri düşüktür; 

onlar, ait oldukları kurumun veya toplumun başarısından beslenir ve gururlanırlar.  

Hitlerin başarısı da tam olarak buradan gelmektedir. Tüm Almanları “Alman” üst kimliğinde birleştirerek onların özveriyle 

çalışmalarını sağladı.  

Hitler Alman üst kimliğini kullandı ama Haçlı seferlerini organize eden Papa ya da ona karşı koyan Osmanlı, din üst 

kimliğini kullanmıştır. İngilizler bu durumu bildiklerinden Halifeliği kaldırarak İslam üst kimliğini darmadağın etmiştir.  

Hitlerin savaş için yaptığı araştırmalar dünyanın gidişatında önemli etkiye sahiptir. Bilimin dünyada ön plana çıkmasına 

yardım etmiştir. Böylece kapitalist sistem şaha kalkmıştır. 

Bugün insanlar, aralarında oluşturulan din ya da mezhep ayrımı sayesinde birbirleriyle savaştırılarak kontrol altına 

alınabilmektedirler. O insanlar kendi dininden olsa bile ötekileştirilenleri öldürmekte hiçbir sakınca görmez.   

Bu durum insanlık açısından kötü olmasına rağmen, tekâmül açısından verimli bir durum oluşturur.  

5- Bireysel olarak huzur ve sükûnet bulabilmek. 
Öte dünyaya inanmayan birinin varlık arayışı sorunu olmaz. Çünkü o bir hayat yaşayıp yok olacaktır. Tüm katkısı bu 

hayatındaki kadardır ve ötesi yoktur. Oysa inananların varlık sorunu vardır. Neden dünyada olduklarını sorgularlar. Elbette her 

inanç kendi cevabını oluşturur ama bu sadece inanan için geçerlidir. Hatta pek çok inanan da o cevapla tatmin olmaz ve arayışa 

girer.  

Her dindeki tarikatlar bu şekilde ortaya çıkmıştır. Arayışa çıkan kişi, aidiyet duygusunun da etkisiyle, kendini -aradığını 

bulduğunu sandığı- kişiye ya da cemaate vakfeder. Ona tam inandığı için onun her sözü onun doğrularını oluşturur. Hatta 

başkalarını da bu guruba katmak ister. Çünkü onun için önemli olan gurubun başarısıdır. Fakat bu durum çoğu zaman yanlış yola 

sapılmasına sebep olur. Çünkü bu tür yerlerde doğruya ulaştıracak rehberler, çok çok azdır. Aslında kendisini birinin rehberliğine 

bırakmayıp kendi yolunu aramaya devam etse, mutlaka doğruyu bulacaktır. Yalnız burada bahsettiğim “doğru” sadece onun 

doğrusudur. O doğru başkası için saçmalık olabilir ama onun için kesin doğrudur. Böylece huzur bulur. Hayatı anlam kazanmış 

olur.  

Dinler, ruh konusunda yalan mı söylüyor? 
Bilimin bu kadar ilerlemesine rağmen, ruh diye tanımladığımız bir şeyin varlığı henüz kesin olarak ispatlanamamış. 

İspatlanamamış demek doğru değil, bu konuda genel konsensüs oluşmamış, demek daha doğru. Yoksa, pek çok bilim insanı ciddi 

argümanlar ortaya koymuş. Ruh konusu da tıpkı tanrının varlığı gibi, kesin ispatının olmaması gereken bir durum. Bilim, tanrı 

ya da ruhun varlığını ispatlarsa dünyada şu anda olan materyalist sistem oluşamayabilirdi. Çünkü materyalist sistem maddi yönün 

varlığına dayalıdır. Maneviyata inanan doğu, ancak şimdilerde maddi yönü öne çıkaran inanca sahip olmaya başlamıştır. 

Farkındaysanız bilim, tanrının varlığı ya da yokluğuyla ilgilenmez. Daha doğrusu bir argüman olarak görmez. Onun için de bilim, 

manevi yönü es geçmektedir. Bilimin gelişmesinin ana lokomotifi manevi yönün yok sayılması sayesinde olabilmiştir. Onun için 

ruhun varlığı muallakta kalması gereken bir durumdur. Fakat yine de bazı insanlar bu işle uğraşıp durmaktadır.  

Amerika’nın Wake Forest Üniversitesi’nden Dr. Robert Lanza’nın kitabı olan Beyond Biocentrism (Yani 

Biyomerkezciliğin Ötesi) büyük bir tartışma başlattı. Kök hücre araştırmacısı olan Lanza, kuantum teorisi üzerine 

yaptığı çalışmaların sonucunda şu sonuca ulaşıyor: Ölümden sonra bilincimiz kaybolmuyor, başka bir evrene 

transfer oluyor. Beden ölümünün, yaşamın sonu olmadığını belirten Lanza, ölümün algımızın bir parçası ve 

farkındalığımızın yarattığı bir illüzyon olduğunu ifade ediyor. Lanza’ya göre hayat sona ermiyor, başka bir boyutta 

sonsuza kadar devam ediyor. Biyomerkezciliğe göre evren bilinci yaratmaz, tam tersi bilinç evreni yaratır. Bu 

yüzden canlılık ve bilinci, birinci sıraya koymadığımız sürece fiziksel dünyayı anlamamız mümkün değildir. 

Lanza evrenin yapısına dikkati çekiyor. Evrenin yasaları, güç dengeleri ve sabitleri yaşam için incelikle ayarlanmış 

gibidir, bu da bilincin maddeden önce var olduğunu gösterir diyor. Lanza'ya göre uzay ve zaman bizim dışımızda 

var olan şeyler değil, bizim zekâmızın evreni anlamlandırmak için kullandığı çeşitli araçlar. Bizler uzay ve zamanı 

tıpkı kaplumbağalar gibi sırtımızda taşırız. Yani kabuğumuz yok olsa bile var olmaya devam edebiliriz. 
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Ve insanlar kendilerini bedenleriyle çok fazla özdeşleştirdikleri için ölümün mümkün olduğunu düşünüyorlar. 

Zannediyorlar ki eğer bedenleri dağılıp yok olacaksa bilinçleri de yok olacaktır. Elbette eğer bilinci var eden şey 

bedenlerimiz ise evet, söyledikleri doğru. Ancak eğer bedenlerimiz tıpkı çanak antenlerin uydu sinyallerini aldığı 

gibi bilinci belirli bir kaynaktan alıyorsa bedenlerimiz ölse bile, bilincimiz yaşamaya devam edecektir. Aslına 

bakarsanız bilincimiz uzay ve zamandan tamamen muaftır. 

Bedenlerimiz öldüğü zaman, başka bir evrende yaşamaya ve bilinci bu kez farklı bir alıcıyla absorbe etmeye 

başlıyor olabiliriz. Bedenlerimizin bir evrendeki ölümü, yaşamımızı yine bu evrene benzer başka bir evrende 

sürdüreceğimiz ve bunun sonsuza kadar bu şekilde devam edeceği anlamına geliyor olabilir. 84 

Lanza'nın umut aşılayan fakat aynı zamanda oldukça tartışmalı olan bu teorisi dünya çapında oldukça fazla takipçiye 

sahip. Üstelik bunlar arasında yalnızca sonsuza kadar yaşamak isteyen hevesliler yok. Dünyaca tanınan bazı bilim insanları da 

Lanza'nın teorisinin doğru olabileceğini düşünüyorlar. 

Peki ama bilinç, gerçekten bedenimizin dışında var olan bir şey mi? Dr. Stuart Hameroff'a göre ölüme yakın deneyimler, 

kişinin sinir sistemindeki kuantum bilgisinin bedenden ayrılıp evrene yayılması neticesinde gerçekleşiyor. Dr. Hameroff bu 

düşüncesiyle bilinç hakkında bugüne kadar süregelen materyalist bakış açısına karşı çıkıyor. 

Dr. Hameroff ve İngiliz fizikçi Sir Roger Penrose'a göre bilincimiz, beynimizde yer alan mikrotübüllerin içinde 

bulunuyor. Ve ölüm sırasında bedenden ayrılıyor. Onlara göre bizim bilinç adını verdiğimiz deneyim, kuantum kütle çekiminin 

bu mikrotübüller üzerinde yarattığı etki neticesinde ortaya çıkıyor. Bu bilim insanları bilincin, evrenin en temel niteliği olduğunu 

ve evrenin meydana geldiği büyük patlamadan beri mevcut olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden "ruhlarımız" evrenin en temel 

yapıtaşından meydana geliyor ve varlıkları zamanın başlangıcına dayanıyor. 

Dr. Stuart Hameroff, bir belgesel için verdiği röportajda şunları söylüyor: 

"Diyelim ki kalp artık çalışmıyor, kan akışınız durdu, mikrotübüller kuantum durumunu kaybetti. Buna rağmen 

mikrotübüllerin içindeki kuantum bilgisi yok olmaz, olamaz. O sadece evrene yayılıyor olabilir. Ve eğer siz bu insanı 

ölümden döndürürseniz, kuantum bilgisi tekrar mikrotübüllerin içine döner ve hasta uyandığında ölüme yakın bir 

deneyim yaşadığını belirtir. Ve eğer hastayı kurtaramazsanız da bu bilgi sonsuza kadar bedenin dışındaki varlığını 

sürdürecektir."85 

Görüldüğü gibi söyledikleri benim söylediklerimle birebir örtüşüyor. Zaten ben de böyle bilim insanlarının 

düşüncelerinden etkilenerek bu sonuca vardım. Bu satırlarda da ruh ile bilinç aynı anlamda kullanılmış. Eğer ruh bir enerjiyse, 

ölüm sırasında bedenden ayrılması gayet normaldir. Bu konuda ölüme yakın deneyim yaşayan pek çok insan var. Bunlardan biri 

de Dr. Eben Alexander’dır. Bir beyin cerrahı olan Dr. Eben Alexander’ın düşüncelerini buraya almak istiyorum. Kendisi 

ABD’de meşhur olan Dr. Öz Show’da86  konuk olmuştu. İsteyen oradan görüşlerini izleyebilir. Ben bu kitaba daha çok 

Türkiye’ye geldiğinde sorulan soruları cevapladığı röportajdan seçtiklerimi alacağım.  

Çalışmalarınızın doğruluğu hakkında hiç mi şüpheye düşmediniz? Ya ben insanları yanıltıyorsam demediniz...  

- Hayır hiç. Bu sorular geride kaldı. Ölüme Yakın Deneyim’lerin gerçekliği konusunda hiç şüphe duyulmuyor artık. 

10 hastanede, 344 kalp hastası üzerinde, 2 ila 8 yıllık takip süresiyle araştırmalar yapıldı. Ve yaşanmış bütün o 

Ölüme Yakın Deneyim’lerin, ‘oksijen yetmezliği’yle açıklanmasının mümkün olmadığı kanıtlandı... 

İçiniz ve vicdanınız tamamen rahat yani... 

- Elbette. Bulduğum her şeyi sürekli, tekrar tekrar kontrol ettim. Olabildiğince tarafsız ve objektif kalmamı 

garantilemek amacıyla Ölüme Yakın Deneyim yaşayanlar için önemli olan insanlarla da (karısı, kocası, komşusu, 

ona sağlık hizmeti veren görevliler ile de) görüştüm. Ne görmüşlerdi? Onların izlenimleri neydi? Bununla da 

yetinmeyip, bulgularımı, ülkemin diğer eyaletlerindeki başka insan gruplarıyla da karşılaştırıp, kontrol ettim. Birinci 

elden saha araştırması yaparak geçirdiğim 26 yıl boyunca bulgularımı bu şekilde tekrar tekrar kontrol etmeyi hiç 

bırakmadım... Haliyle vicdanım rahat! 

Peki kendi Ölüme Yakın Deneyim’inizle ilgili görüşünüz nedir? 

- Ölüme Yakın Deneyim yaşayanlar, deneyim sonrasında ‘Ölüm yok, yaşam sonsuz,’ diyorlar. Ben de farklı değilim. 

Şöyle bir noktaya geliyorsunuz: ‘Yaşam sonsuzsa... ölümden sonrasından veya doğumdan öncesinden söz etmek 

niye?’ Belki de yeniden tanımlamamız gereken şey ölüm değil, yaşamdır! 

Nasıl yani? 

- Ölüm, benim için artık içinden geçtiğim bir ‘kapı’ veya bir ‘bilinç değişimi’ haline geldi. Ben de diğer milyonlarca 

insan gibi bu deneyimler sırasında ve sonrasında, bir bedenden ibaret olmadığımı, yaşayan bir ruh olduğumu, yani 

ebedi olduğumu fark ettim. Ölümden korkum yok, çünkü ölmekte korku yok, devamlılık var. Son duraklar yok. 

Yalnızca büyüme, kendimizi yetkinleştirme ve Yaratıcı ile birlikte oluşturma potansiyelimizi gerçekleştirme söz 

konusu. 

Yaşadığınız bu Ölüme Yakın Deneyim’de sizi en çok etkileyen şey neydi? 

- ‘Başka Hiçbir Şeye Benzemeyen Ses’ diye adlandırdığım şey. Bugün bile o sesi ne zaman hatırlasam, ta ruhumda 

duyuyorum, gözlerim doluyor. Bir eşini daha duymadım. Bunun, Tanrı’nın sesi olduğunu hissettim ve kalbimin en 

derinine işledi. Ölüme Yakın Deneyimler ve bu deneyimleri yaşayan insanları araştırmamı bana söyleyen de bu 

 
84 Robert Lanza , With  Bob Berman - Beyond Biocentrism, 2017, BENBELLA BOOKS 
85 https://onedio.com/haber/kuantum-teorisyenleri-olumden-sonra-yasamin-var-oldugunu-dusunuyor--710568 Erişim 16.02.2020 
86 https://www.youtube.com/watch?v=h_iUIcQIJy8&feature=emb_logo 
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sesti. Aynen şunları söyledi: ‘Açıklananları test et. Araştırma yapacaksın. Her bir ölüm için bir kitap.’ Bunun ne 

anlama geldiğini bana gösterdi, ikinci ve üçüncü kitapların adlarını verdi ama birinci kitabınkini vermedi. Her 

kitapta neler olacağını gösterdi ama bunları nasıl yapacağımı ve bunları yapmamın ne kadar zaman alacağını 

göstermedi. Başka hiçbir şeye benzemeyen sesi hiç sorgulamadım. Beni sürekli hareket halinde tutan ‘yakıt’ haline 

geldi. Bu işi üstlenmeye söz verdim ve bu sözümden hiç dönmedim. Hiç!87 

Benim için önemli olan yaşanan olayın detayları değildir. Bu röportajdaki önemli konu, sayın Alexander’ın yaşadıklarına 

kesin olarak inanmış olması. Çünkü ölüme yakın deneyimi yaşamadan önce, onun da bu tür şeylere temkinli yaklaştığı bilinen 

bir gerçektir. Dr. Alexander’ın tam tersini düşünen başka doktorlar da var. Yapılan araştırmalarda insanlara suni olarak ölüme 

yakın deneyim yaşattırılabildiği için ölüme yakın deneyimin tamamen beynin, insana bir oyunu olduğu sonucuna varılmış. Yani 

daha önce de dediğim gibi bu konu sistemin akıbeti için muallak kalmak zorunda. Onun için var olan her inanç, dünyada kendine 

temel bulabilmesi için mutlaka bir delile sahiptir. 

Her ne kadar durum muallakta kalsa bile lehte söyleyecek sözümüz hâlâ daha vardır. İlk bölümde insanın bir yapay zekâ 

olabileceği üzerine fikir yürütmüştük. Dr Lanza’nın düşünceleri ya da ölüme yakın deneyimler bu yapıyı destekleyen şeylerdir. 

Max Tegmark Yaşam 3.0 adlı eserinde; 

“Şu anda, somut fiziksel şeylerin zekâ gibi manevi, soyut ve uhrevi bir şeyi hissedebilen bir başka şeye nasıl mahal 

verebileceğine dair sorduğumuz açılış sorumuza bir cevap bulduk: Fiziksel değilmiş gibi geliyor, çünkü maddeden 

bağımsız, fiziksel detaylara bağlı olmayan ya da onları yansıtmayan bir hayatı kendi başına sürdürebilir. Kısacası 

hesaplama, parçacıkların uzay zaman düzeninde bir örüntüdür. Ve önemli olan parçacıklar değil örüntünün ta 

kendisidir! Maddenin artık bir önemi yoktur.  

Diğer bir deyişle, donanım maddedir ve yazılım da örüntüdür. Hesaplamanın maddeden bağımsız olması Yapay 

zekânın mümkün olabileceğini ima eder: Zekânın et, kan ya da karbon atomlarına ihtiyacı yoktur.”88 

Diyerek güzel bir açıklama getirebilmektedir. İnsan da benzer yapıya sahiptir. Bilinç, biyolojik bir robotun içindeki bir 

örüntüdür ve biyolojik robot olmasa da örüntü var olmaya devam edebilir. Dr. Lanza’nın ya da ölüme yakın deneyim 

yaşayanların “Ölüm yok, yaşam sonsuz” dediği şeyle anlattıkları tam da budur.  

Daha ileri giderek, Sayın Tegmark’ın dediği başka bir detayı da insana uygulayabiliriz. Donanımla örüntünün ayrı olması 

sayesinde mühendisler yazılımı değiştirmeden donanımı değiştirebildiklerine vurgu yapmaktadır. Hatta aynı yazılımın 

kopyalarını başka donanımlar içine koyabilmekteyiz. Eğer insanın bilinci de bu yazılım gibiyse ölüm sonrası başka bir donanım 

içine girmesi de söz konusu olabilir. Bu da yeniden doğuşun mantığını açıklar. Fakat bu durumda bilinç, anılarını da 

hatırlamalıdır. Hatırlayanların olduğu biliniyor ama bu genel bir yapı değildir. Genelde sonraki donanıma aktarılan şey anılar 

değil, edinilen deneyimlerdir ama onlar da bilinçli hatırlanmaz…  

Bilincin tekamülüne bir işarette; bazı insanların, özel yeteneklerle doğmasıdır. Bu yeteneği sonradan öğrenebilme çok 

çok zordur. Bu insanlara en güzel örnek, Kör ressam Eşref Armağan'dır89. Doğuştan kör olan birinin üç boyutlu nesneleri 

algılayıp kâğıt üzerine geçirebilmesi mucize niteliğindedir. Başka bir örnek ise, 1 dakikada 11.700 kelimelik kitabı okuyan Tarık 

Yiğit'tir90. Böyle bir yetenek sonradan edinilemez. Bu bilgiler, tıpkı bilincin gelişimi gibi, önceki hayatlarında öğrenilmiştir. 

Böyle, pek çok insan var olmuş olabilir ama çoğundan haberimiz yoktur.  

Söylemeye çalıştığım şey; dünyada rekorlar kırabilecek kadar iyi olan biri, uzman olduğu her neyse, hem bu yaşamında, 

hem de önceki yaşamındaki çalışmalarının toplamı sayesindedir. Bilinçaltı diğer insanlardan daha çok şey bildiği için daha kolay 

uzmanlaşır. Bilinci durumu bildiği için sadece bedenini uzmanlaştırması gerekir. Örneğin Picasso muazzam bir ressam 

olabilmesi için zihnen hazırdı. Sadece bedeninin beceriksizliğini aşması gerekiyordu. Onu da çalışarak geçebildi. Bilinçaltında 

resim yapmayı bildiğini bilmesi, onu para kazanmamasına rağmen inatçı yapmıştır.   

 
87 https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/baska-hicbir-seye-benzemeyen-o-sesi-duydum-tanri-nin-sesiydi-319223 Erişim 16.02.2020 
88 Max Tegmark Yaşam 3.0 Yapay Zekâ Çağında İnsan olmak 1. Baskı 2019 Pegasus Yayınları Sayfa 94 
89 https://www.youtube.com/watch?v=TfiKIUeSPBw 
90 https://www.youtube.com/watch?v=jSFv2YKzGaA 
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4. Evrenin ve İnsanın Oluşum Mekanizması 

Evren yapısı hakkında fikir jimnastiği 
Evrenin, Euclides geometrisine uyup uymadığını bilmiyoruz. İnsan ölçeğinde uzayın eğriliği sıfırdır. Yani bir üçgenin iç 

açıları toplamı 180 derecedir. Bu durumda evren sonsuzdur. Fakat uzay eğri olabilir. Bugün biliyoruz ki büyük kütleler uzayı 

büker. Ayna etkisi sayesinde büyük kütleler arkalarında kalan gök cisimlerinin ayna görüntüsünü oluşturur. Yani uzayın eğri 

olmasının önünde bir engel yok. Kozmik ölçekte bu eğriliğin pozitif mi, negatif mi olduğu önemli olur. Eğer negatif ise evren 

Hiperboloid (yani semer şekilde) uzaydır. Öyle bir evrende üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden azdır. Eğer evrenin eğriliği 

pozitif ise, hiperküre evren olur. Böyle bir evrende üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden fazladır.91  

Hiperküre evren kapalı bir hacme sahip olmasına karşılık hayalet imgeler yüzünden sonsuz algısı oluşturur. Böyle bir 

evrende gözlemci sınırlı sayıda galaksi olmasına rağmen sonsuz sayıda galaksi görür. Fakat sonlu olduğu için fizikçilerin ilgisini 

daha çok çeker. Çünkü fizikçiler sonsuzluktan hoşlanmazlar. Sicim kuramı da ilginç bir şekilde aynen bunu söyler.  

Sicim Teorisine göre evrenin yapısı 
Durumu anlayabilmek için sicim teorisinde otorite olan Brean Greene’in görüşlerine başvurmalıyız. Özellikle sicim 

teorisinin öngördüğü farklı sicim yapılarından yola çıkarak oluşturduğu düşünceleri Evrenin Zerafeti adlı kitabından okumak 

gerekir. Benim düşüncelerim de bu düşünceler üzerine kurulu olduğu için önemli detaylardır. Sayın Greene Sicim fiziğinin 

temelini bulabilmek için bahçe hortumu şeklinde bir evren tasviri yapmaktadır. Biri uzamış diğeri kıvrılmış iki boyuttan oluşan 

bu evrende nokta parçacıklar; titreşim hareketi ile hortum çevresinde ve boyunca hareket edebilir. Benzer hareketleri sicimlerde 

yapabilir diyerek farklı bir bakış açısı getirmektedir. Kendi anlatımıyla incelemek daha doğru olacaktır.  

Biz nokta parçacıkların hareketiyle sicimlerin hareketi arasındaki bir farkla ilgileniyoruz; sicimin hareket ettiği uzayın 

şekline doğrudan bağlı bir farkla. Sicimin bir boyutu olduğundan, titreşim hareketi dışında başka bir olası hareket şekli 

daha söz konusudur: Şekil 25'te görüldüğü gibi sicim Bahçe Hortumu evrenin dairesel kısmına sarılabilir (deyim 

yerindeyse bir kement gibi). Sicim kaymaya ve salınmaya devam edecektir, fakat bunu yer kaplayarak yapacaktır. Aslına 

bakarsanız, sicim uzayın dairesel kısmını pek çok defa sarabilir. Hortum boyunca kayarken de yine salınım hareketi 

gerçekleştirecektir. Bir sicim böyle sarılmış bir şekildeyse eğer, sarmal halde olduğunu söyleriz. Belli ki sarmal hal, 

sicimlere özgü bir olasılıktır. Nokta parçacıklarda bunun karşılığı yoktur. Şimdi, bu niteliksel olarak yeni sicim 

hareketinin hem sicimin kendisi hem de sardığı boyutun geometrik özellikleri üzerindeki etkisini anlamaya çalışalım. 

…………. 

Sicimlerin sarılmış halde de bulunabilme olasılığı, Bahçe Hortumu 

evrendeki bir sicimin enerjisinin iki kaynaktan geldiğini gösterir: 

Titreşimli hareket ve sarmalama enerjisi. Kaluza ile Klein'ın mirasına 

göre, bunların ikisi de hortumun geometrisine, yani hortumun kıvrılmış 

dairesel bileşeninin yarıçapına dayanmaktadır, fakat bu belirgin bir 

biçimde sicimlere özgüdür; çünkü nokta parçacıklar hortumun 

boyutlarını saramaz. O halde ilk işimiz sarmalama enerjisinin ve 

titreşimin, sicimin enerjisine katkısının dairesel boyutun büyüklüğüne 

tam olarak nasıl bağlı olduğunu belirlemek olacak. Bu amaçla, 

sicimlerin titreşim hareketlerini iki gruba ayırmak uygun: Birörnek ve 

sıradan titreşimler. Sıradan titreşimler, olağan salınımları ifade eder. 

Birörnek titreşimlerse daha da basit bir hareketi ifade eder: Sicimin 

şeklini değiştirmeden, bir yerden diğerine kayarken yaptığı hareket. 

Bütün sicim hareketleri, kaymanın ve salınmanın – yani birörnek ve sıradan- titreşimlerin bir bileşimidir, fakat şimdi 

tartıştığımız konu açısından sicimlerin hareketlerini bu şekilde ayırmak işimizi kolaylaştıracaktır. 

İşte iki temel gözlem. İlki, bir sicimin birörnek titreşimlerinin enerjisi, dairesel boyutun yarıçapıyla ters orantılıdır. Bu, 

kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesinin doğrudan bir sonucudur: Yarıçap küçülürse sicim daha katı bir biçimde 

sınırlanır, dolayısıyla -kuantum mekaniğine özgü "kapalı yer korkusu" yüzünden- hareketinin enerjisini artırır. Yani 

dairesel boyutun yarıçapı küçüldükçe, sicimin hareketinin enerjisi mutlaka artar; bu ters orantılı olmanın ayırt edici 

özelliğidir. İkincisi, sarmal hal enerjisi yarıçapla -ters değil- doğru orantılıdır. Bunun, sarılmış sicimlerin minimum 

uzunluğunun, dolayısıyla da minimum enerjilerinin yarıçapla doğru orantılı olduğu için böyle olduğunu unutmayın. Bu 

iki gözlem, yarıçapın büyük değerlere sahip olmasının sarmalama enerjilerinin büyük, titreşim enerjilerinin küçük 

olması, yarıçapın küçük değerlere sahip olmasının da sarmalama enerjilerinin küçük, titreşim enerjilerinin büyük olması 

anlamına geldiğini ortaya koyar. 

Bütün bunlar da bizi, kilit olguya götürüyor: Bahçe Hortumu evrendeki her büyük dairesel yarıçapa karşılık gelen, büyük 

yarıçaplı evrendeki sicimlerin sarmalama enerjilerinin küçük yarıçaplı evrendeki sicimlerin titreşim enerjilerine, büyük 

yarıçaplı evrendeki sicimlerin titreşim enerjilerinin de küçük yarıçaplı evrendeki sicimlerin sarmalama enerjilerine eşit 

olduğu küçük bir dairesel yarıçap vardır. Fiziksel özellikler, bir sicimin şeklinin toplam enerjisine duyarlı olduğundan, 

Bahçe Hortumu evren için geometrik olarak farklı bu biçimler arasında hiçbir fiziksel fark yoktur. İşin tuhafı, sicim 

 
91 https://evrimagaci.org/evrenin-sekli-nedir-uzay-duz-mu-kuresel-mi-egri-mi-4536 Erişi 01.05.2020 
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kuramı "dolgun" bir Bahçe Hortumu evrenle "ince" bir Bahçe Hortumu evren arasında hiçbir fark olmadığı 

iddiasındadır.92  

…………….. 

Bir sicim bir masanın ya da bahçe hortumunun yüzeyi gibi iki boyutlu bir yüzey üzerinde uzanmakla sınırlanırsa, 

titreşebileceği bağımsız doğrultuların sayısı ikiye iner: Yüzey üzerinde sağ-sol ve ileri-geri boyutu. Yüzeyde kalan her 

titreşim örüntüsü, bu iki yöndeki titreşimlerin bir bileşimini içerir. Buna uygun olarak, aynı zamanda bu söylediklerimizin 

Düzülke'de, Bahçe Hortumu evrende ya da ikiboyutlu başka bir evrende bir sicimin de toplamda iki bağımsız uzamsal 

doğrultuda titreşmekle sınırlı olduğu anlamına geleceğini görmekteyiz. Fakat bir sicimin yüzeyden ayrılmasına izin 

verilirse, bağımsız titreşim doğrultularının sayısı da üçe çıkacaktır, çünkü bu durumda sicim yukarı-aşağı doğrultusunda 

da salınabilecektir. Gözümüzde canlandırmak giderek zorlaşsa da bu örüntü uzayıp gitmektedir: Daha çok sayıda 

uzamsal boyutlar içeren bir evrende sicimin titreşebileceği bağımsız doğrultuların sayısı da o kadar fazladır. 

Sicimlerin titreşimiyle ilgili bu olguyu özellikle vurguluyoruz, çünkü fizikçiler, sorun çıkaran hesapların bir sicimin 

titreşebileceği bağımsız doğrultuların sayısına son derece duyarlı olduğunu bulmuşlardı. Negatif olasılıklar, kuramın 

gerektirdiğiyle gerçekliğin dayatır göründüğü şey arasındaki bir uyumsuzluktan doğuyordu: Hesaplar, sicimler 

birbirinden bağımsız dokuz uzamsal doğrultuda titreşebilecek olsa, tüm negatif olasılıkların ortadan kalkacağını 

gösteriyordu. Kuram açısından iyi bir şeydir bu, fakat gerisi? Sicim kuramının dünyamızı uzamsal üç boyutla açıklaması 

bekleniyorsa, başımız hâlâ dertte demektir. 

Ama, acaba böyle midir? Yarım yüzyıldan daha eski bir yolu izlediğimizde, Kaluza ile Klein'ın bir gedik açtığını 

görüyoruz. Sicimler çok küçük olduklarından, yalnızca geniş, uzamış boyutlarda değil, ince ve kıvrılmış boyutlarda da 

titreşebilirler. Bu nedenle Kaluza ve Klein nın yaptığı gibi, bildik, uzamış üç uzamsal boyuta ek olarak diğer altı kıvrılmış 

uzamsal boyutun bulunduğunu varsayıp sicim kuramının evrenimizde dokuz uzay boyutunun varlığını gerektirdiğini 

kabul edebiliriz. Böylece, fizikte kayda değer konular arasındaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya görünen sicim 

kuramı bu tehlikeden kurtulmuş oluyor. Bunun da ötesinde, sicim kuramı Kaluza ile Klein ve onları takip edenlerin 

yaptıkları gibi fazladan boyutları varsaymaktan çok, bu boyutların varlığını gerektirmektedir. 

Sicim kuramının anlamlı olabilmesi için evrende dokuz tane uzay boyutu ve bir de zaman boyutuyla birlikte, toplam on 

boyut olması gerekir. Bu şekilde, Kaluza'nın 1919'daki önerisi en ikna edici ve güçlü savunmasını buluyor.93 

…….. 

Tartışmamız Bahçe Hortumu evrende geçiyor olsa da basit olsun diye kendimizi biri uzamış biri de kıvrılmış iki uzamsal 

boyutla sınırlamıştık. Üç tane uzamış uzamsal boyutumuz, altı tane dairesel boyutumuz olsaydı da sonuç aynıdır. 

Dairelerin her birinin çapı, karşılığıyla değiştirildiğinde, fiziksel olarak tamamen aynı evrenin oluşmasına yol açar. Bu 

sonucu çok daha ileriye de götürebiliriz. Evrenimizde, gökbilimsel gözlemlere göre, her biri 15 milyar ışık yılı 

uzunluğunda olan üç uzamsal boyut gözlüyoruz. Bu boyutlar sonsuza kadar devam mı ediyor, yoksa acaba teknoloji 

harikası teleskopların görsel duyarlılığının ötesinde, kendi üstlerine kıvrılıp devasa bir daire mi oluşturuyorlar 

bilmiyoruz, ikinci durum geçerliyse, uzayda seyahat eden bir astronot sürekli sabit bir doğrultuda giderse sonunda 

evrenin çevresini dolaşıp (tıpkı Macellan'ın Dünyanın çevresini dolaşması gibi) başlangıç noktasına geri dönecektir.  

Dolayısıyla bildiğimiz uzamış boyutlar da pekâlâ daire şeklinde olabilir ve yine dolayısıyla sicim kuramının Rpe 1/R 

fiziksel tanımlarına tabi olabilir. Kabaca rakamlarla konuşacak olursak, bildiğimiz boyutlar eğer daireselse, çapları 

yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 milyar ışık yılı uzunluğunda olmalıdır; 15 milyar ışık yılı, Planck uzunluğunun 1061 

katıdır, evren genişledikçe de büyümektedir. Sicim kuramı doğruysa, bu durum bildiğimiz boyutların yarıçaplarının 

yaklaşık 1/R=1/1061, yani Planck uzunluğunun 1061 gibi inanılmayacak kadar kısa bir uzunlukta olması halinde, ortaya 

çıkacak dairesel evrenle, fiziksel olarak tamamen aynıdır! Bunlar şu bildiğimiz boyutlar, ama şimdi onları sicim 

kuramının sunduğu alternatif bir tanım çerçevesinde görüyoruz. Aslına bakarsanız bu karşılıklı dilde, bu küçük daireler 

zamanla giderek ufalacaktır, çünkü R büyürken 1/R küçülecektir. İşte şimdi gerçekten de her şey karıştı. Nasıl olur da 

böyle bir şey mümkün olabilir? Nasıl olur da 1,80 metre boyunda bir insan, böyle inanılmaz derecede mikro bir evrene 

"sığabilir"? Nasıl olur da zerre kadar bir evren, başımızı kaldırınca gördüğümüz o muazzam genişlikle, fiziksel olarak 

tamamen aynı olabilir?” 

Sicim Kuramında Birbirine Bağlı İki Mesafe Kavrayışı  
“Mesafe, dünyayı kavrayışımızda öyle temel bir kavramdır ki, ne kadar ince ayrıntılar barındırdığını gözden kaçırmak 

çok kolaydır. Özel ve genel görelilik kuramlarının uzay ve zaman kavrayışlarımızda yol açtığı şaşırtıcı etkiler ve sicim 

kuramından doğan yeni özellikler, mesafeyi daha tanımlarken bile bizi dikkatli olmaya zorlar. Fizikteki en anlamlı 

tanımlar işlemsel tanımlardır, yani en azından prensipte, tanımlanan şeyi ölçmenin bir yolunu sunan tanımlar. Ne de 

olsa, bir kavram ne kadar soyut olursa olsun elimizde işlemsel bir tanımının olması, o kavramın anlamını, kavramın 

değerini ölçebileceğimiz deneysel bir sürece dönüştürmemizi mümkün kılar. 

Mesafe kavramının işlemsel bir tanımını nasıl yapabiliriz? Sicim kuramı bağlamında bu sorunun cevabı bir hayli 

şaşırtıcıdır. 1988'de iki fizikçi, Brown Üniversitesi'nden Robert Branden-berger ile Ffarvard Üniversitesinden Cumrun 

Vafa, eğer bir boyutun uzamsal şekli daireselse, sicim kuramında birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili, işlemsel iki 

mesafe tanımı olacağını göstermişti. Bu tanımların ikisi de mesafenin ölçülmesi için farklı bir deneysel süreç ortaya 

koyar ve iki süreç de kabaca söyleyecek olursak, eğer bir ‘probe’ (yani birim sicim) sabiti, bilinen bir hızda yol alıyorsa, 

birim sicimin o mesafeyi ne kadar zamanda kat ettiğini belirleyerek ölçebilecek olmamız gibi basit bir ilkeye dayanır. İki 

süreç arasındaki fark kullanılan birim sicimdedir. İlk tanımda dairesel bir boyuta sarılmamış sicimler, ikinci tanımdaysa 
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dairesel bir boyuta sarılmış sicimler kullanılır. Görüyoruz ki, sicim kuramında mesafeye dair işlemsel iki doğal tanım 

olmasının gerisinde temel birim sicimin boyuta sahip olma özelliği vardır. Sarmalama kavramının olmadığı nokta 

parçacık kuramında, mesafenin tek bir işlemsel tanımı olacaktır.94 

Bu iki sürecin sonuçları arasında nasıl bir fark vardır? Brandenberger ve Vafa'nın bulduğu cevap hemen anlaşılabilir 

olmadığı gibi, şaşırtıcıdır da. Sonucun ardındaki ilk fikir, belirsizlik ilkesine başvurularak anlaşılabilir. Sarılmamış 

sicimle,r serbestçe hareket ederek dairenin R ile doğru orantılı olan çevresini dolaşabilir. Belirsizlik ilkesine göre, 

sicimlerin enerjileri 1/R ile doğru orantılıdır. Öte yandan sarılmış sicimlerin minimum enerjisinin R’yle doğru orantılı 

olduğunu görmüştük; belirsizlik ilkesi bu sicimlerin birim sicim olarak Re'nin karşılığına, yani 1 bölü R'ye duyarlı 

olduğunu söyler. Bu fikrin matematiksel olarak somutlaşması, eğer her ikisi de dairesel boyutun yarıçapını ölçmekte 

kullanılırsa, sarılmamış sicimlerin yarıçapı R olarak, sarılmış sicimlerin 1/Re olarak ölçeceğini gösterir. Mesafeleri 

Planck uzunluğunun katlarıyla ölçüyoruz. İki deneyde de varılan sonuçlar aynı derecede geçerlilik iddiası taşımaktadır. 

Mesafe ölçmek için farklı birim sicimler kullanıldığında farklı cevaplar alacağımızı sicim kuramından öğrenmiştik. 

Aslına bakarsanız bu özellik, yalnızca dairesel bir boyutun büyüklüğünün belirlenmesinde değil, bütün uzunluk ve mesafe 

ölçümleri için geçerlidir. Sarılmış ve sarılmamış sicimlerden oluşan birim sicimlerle elde edilen sonuçlar birbirleriyle 

ters orantılı bir ilişki içinde olacaktır.  

Eğer sicim kuramı evrenimizi tanımlıyorsa, bu olası iki mesafe kavramıyla gündelik hayatta ya da bilimsel 

uğraşlarımızda neden hiç karşılaşmadık? Ne zaman mesafeden bahsetsek, hep bir tek mesafe kavramının olduğu, ikinci 

bir mesafe kavramının olması ihtimalinin bile olmadığı yönündeki deneyimimizle uyuşan bir tarzda konuşuyoruz. 

Alternatif olasılığı neden gözden kaçırmışız? Bu sorunun cevabı şu: Tartışmamızda yüksek derecede bir simetri olsa da 

R'yi 1'den (yani Planck uzunluğunun 1 katından) önemli ölçüde farklı olması halinde, işlemsel tanımlarımızdan birini 

uygulamak son derece güçken, diğerini uygulamak son derece kolaydır. Esasında başka bir olasılık daha olduğundan 

tümüyle habersiz bir halde, daima kolay yaklaşımı uygulamışızdır. 

İki yaklaşımın zorluk derecelerinin farklı olmasının nedeni, R yarıçapının (dolayısıyla 1/Re'nin de) Planck uzunluğundan 

(yani R=1'den) çok farklı olması durumunda kullanılan birim sicimlerin kütlelerinin çok farklı olmasıdır. Planck 

uzunluğundan çok farklı yarıçaplar söz konusu olduğunda, "yüksek" enerji inanılmaz derecede büyük kütleli birim 

sicimlere (örneğin protondan milyar kere milyar kat daha ağır parçacıklara), "düşük" enerji ise sıfırdan en fazla bir 

zerre fazla bir kütlesi olan birim sicimlere karşılık gelir. Bu koşullarda, iki yaklaşımın zorluk derecesi arasındaki fark 

çok çok büyüktür, çünkü ağır sicim şekillerini üretmek bile bugünkü teknolojik yetilerimizin ötesindedir. O halde, iki 

yaklaşımdan yalnızca biri teknolojik olarak uygulanabilir: İki sicim şeklinden hafif olanın kullanıldığı yaklaşım. Bu 

yaklaşım, buraya kadar mesafeyle ilgili bütün tartışmalarımızda üzeri örtük olarak kullanılan yaklaşımdır. Bize bilgi 

veren ve sezgilerimizle uyuşan yaklaşım budur. 

Uygulanabilirlikle ilgili konuları bir kenara bırakırsak, sicim kuramının yönlendirdiği bir evrende mesafeleri bu iki 

yaklaşımdan birini kullanarak ölçmekte serbestiz. Gökbilimciler "evrenin büyüklüğünü" ölçerken, bunu kozmosta 

dolaşan ve tesadüfen teleskoplarının menziline giren fotonları inceleyerek yapar. Bu durumda fotonlar sicimlerin hafif 

halleridir. Elde edilen sonuç, daha önce de bahsettiğimiz üzere Planck uzunluğunun 10üzeri61 katıdır. Bizim için tanıdık 

olan üç uzamsal boyut gerçekten daireselse ve sicim kuramı da doğruysa, son derece farklı cihazlar kullanan 

gökbilimcilerin, prensipte, evrenin genişliğini sarılmış haldeki ağır sicimlerle ölçebilmesi ve bu büyük mesafenin karşılığı 

olan bir sonuca varması gerekir, işte bu anlamda, evreni ya normalde yaptığımız gibi, çok büyük ya da çok çok küçük 

olarak düşünebiliriz. Hafif sicim hallerine göre evren büyüktür ve genişlemektedir, ağır sicim hallerine göreyse küçüktür 

ve büzüşmektedir. Burada bir çelişki yoktur, aksine elimizde birbirinden tamamen farklı, fakat aynı derecede anlamlı iki 

mesafe tanımı var. Teknolojik sınırlılıklar yüzünden ilk tanımı çok daha iyi biliyoruz, ama yine de iki tanım da aynı 

derecede geçerli kavramlardır.”95 

Sayın Brean Greene’in Evrenin Zerafeti adlı kitabından aldığım bu satırlardan anlamamız gereken en önemli şey evrenin 

büyüklüğünün izafi olduğudur. Bu yazının can alıcı noktası sayın Greene’in ”probe” olarak kullandığı kelimedir. Bu kelimeyi 

Türkçe çevirmen, “sonda” olarak çevirmiş ama ben, “birim sicim” olarak çevireceğim. Çünkü bu bizim evrene bakışta baz 

aldığımız, hafif ya da ağır sicimi temsil etmektedir. Yani bizim, birim olarak hangi sicimi alacağımızı belirlediği için ben bu 

tanımı daha uygun gördüm. 

İki farklı uzaklık kavramı, çok anlaşılır olmadığından, kaba bir örnekle durumu anlamaya çalışalım. 1 m’lik bir parkurda 

fil ile karıncayı yarıştırmaya benzer bir durum var. Fil başlangıç çizgisine arka ayaklarını koyduğunda ön ayakları bitiş çizgisinin 

hayli önünde olur. Bu durum ağır sicimi temsil eder. Oysa karınca için bitiş çizgisine muazzam bir yol var demektir. İşte 

anlatımda, bizim “birim sicim” olarak fil ya da karıncayı almamıza benzer bir durum var. Eğer “birim sicim” olarak hafif sicimi 

alırsak evren muazzam büyüklükte bir yerdir. Fakat “birim sicim” olarak ağır sicimi aldığımızda evren Planck büyüklüğünden 

muazzam derecede küçük demektir. Peki evren gerçekte hangisidir. Bu soruyu cevaplayabilmek için fil karınca örneğinden 

gidersek, 1 m’lik yol olarak ortada bir parkur var. O parkura, karıncanın çok uzun ya da filin çok kısa demesi gibi bir şey. Parkur 

her ikisini de umursamaz. Evrende bizim tanımlamamızı umursamaz. O orada durmaktadır. Fakat bizim evreni tanımlamamız 

için “birim sicim” olarak hafif sicimi almamız, bize kolaylık sağlar.  

Birim sicim kavramını daha anlaşılır yapabilmek için şöyle bir örnek vereyim. Bizden uzaktaki bir cisme baktığımızda, 

aradaki mesafeyi birimler cinsinden düşünmeliyiz. Bizim 10 metre uzaktaki bir cisme 1 metrelik birim sicim ile bakarsak, o cismi 

10 metre yani 10 birim uzakta görürüz. Çünkü araya 10 tane 1 metrelik birim sicim sığar. Eğer birim sicimimiz 10 cm olursa, bu 

sefer 10 metre uzaktaki cismi 100 birim uzakta görürüz. Birim sicimimiz 100 metre ise, uzaklık kavramı ortadan kalkar.  

Ayrıca alıntıdan da anlayacağınız gibi, bu büyüklükler boyutların çokluğu ya da açık veya kapalı olmalarıyla da ilgili 

değildir. Bana göre üç boyutun açık ve diğer altı boyutun kapalı olduğu düşüncesi de pek geçerli değil. Açık boyut diye kabul 
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ettiğimiz evren, ağır sicim baz alındığında kapalı demektir. Yani evrende üç uzay boyutu haricindekileri görmüyor oluşumuzun 

sebebi, başka olmalı. Çünkü zaten ağır sicim haline göre, bu üç boyutta kıvrık olmalıydı. Fakat bizim üç boyut için hafif sicimi 

kullanabiliyorken diğer boyutlar için kullanamıyor oluşumuzun sebebine daha sonra bakacağız. 

Sayın Greene’in bu anlatımı bana evrenin yapısı konusunda muazzam açılımlar yapmıştır. Fakat bu sistemin kötü yanı, 

konuya Sicim Kuramının temel oluşturmasıdır. Çünkü Sicim Kuramı henüz kesin olarak kabul edilmiş değildir. Bunun sebebi, 

matematiğinin mükemmel olmasına rağmen, deneysel bir veriye henüz ulaşılamamış olmasıdır.  Bizim oluşturacağımız teori, 

sicim kuramının esasları üzerine kurulu olduğu için onu doğru kabul edip, ona göre devam edeceğiz. Ve ulaştığımız noktada 

gözlemsel sonuç alınabilecek bazı önerilerimiz olacaktır. 

Evrenin yapısını anlamaya devam etmeden önce, bazı konulara daha, değinmek doğru olacaktır. Örneğin; 

oluşturacağımız teori, var olan diğer teorileri de içeren bir yapıda olacaktır. Bu teori standart model teorisi gibi, pek çok diğer 

teorileri de içerecek, yani onları bir araya getirecektir. Pek çok teorinin genel yapıda bir yeri tariflediğini ama durumun körlerin 

bir fili tanımlaması gibi, her teorinin diğerleriyle bağ kuramadığı için ayrı kaldığını anlayacağız.  

Bilim, parçacık hızlandırıcılarda bulduğu parçacıkların, farklı boyutlara ait parçacıklar olduğunu düşünmez. Fakat bir 

atomun yapı taşları olarak Proton, Nötron ve Elektron bilinir. Her atom, bu elemanların çeşitli versiyonları şeklinde karşımıza 

çıkar. Oysa biz atomu 3 boyutlu eleman olarak alıp parçaladığımızda oluşan parçacıkların, bir üst boyutun elemanları olduğunu 

düşünmeliyiz. Aslında boyut dediğimiz şey maddenin içinde saklı. Bilimin bu verilere neden ulaşamadığını bilmiyorum. Sanırım 

bu elemanları kolaylıkla elde ediyor oluşu, onların farklı boyutlara ait parçacıklar olduğu fikrini kamufle edişindendir. Oysa o 

boyut, bize en yakın boyuttur ve zaten tek boyut gibi algılamış olmamız normaldir. Bizler beden olarak şekil 26’daki astral düzey 

dediğimiz yerin hologram görüntüsündeyiz. Yani bedenimiz ve elde ettiğimiz tüm parçacıklar atom düzeyindedir. Atom 

düzeyindeki bir atomu parçaladığımızda, elde ettiğimiz proton ya da elektronlar da atom düzeyi frekansına sahip olurlar. Onun 

için kolaylıkla elde edebiliriz. Daha yukarlarını elde etmek için aynı kolaylıkla karşılaşmayız. Örneğin kuark altı boyutlu uzayın 

elemanı olduğu için onu kolaylıkla ve bir elektron gibi serbestçe elde edemeyiz. 

3 mekân 1 zaman boyutlu atomu parçaladığımızda elde ettiğimiz parçacıklar, beş boyutlu uzayın bir elemanıysa, durum 

daha anlaşılır olur. Ya da 5 boyutlu protonu parçaladığımızda, 6 boyutlu kuark elde ettiğimizde daha da netleşir. Elbette 

parçacıkların hangi boyuta ait olduklarını gösteren bir argümanımız yok. Çünkü o parçacıkları biz noktasal görmekteyiz. Yani 

kütleleri var, büyüklükleri var ama kapladıkları yer noktasaldır. Aslında noktasal da değiller. Tamamen dalgadan oluşurlar. 

Teorimizde bu dalganın oldukça önemli yeri olacaktır.  

Bizim parçacık hızlandırıcılarda elde edeceğimiz her parçacık, enerji seviyesi olarak en düşük düzeyden alındığı için bizi 

biraz yanılttığını anlamalıyız. Durumu daha iyi anlayabilmek için şekil 29’u incelemeliyiz. Şekildeki en dıştaki kabuk, atomu 

temsil eder. Atom parçalandığında, alt parçacıklar bir üst boyutun elemanları olarak o uzayın serbestçe var olabilen elemanları 

olur. Oysa o parçacıkları kolaylıkla elde ediyor olmamıza rağmen, 3 boyutlu uzayın serbest elemanları değildirler. Üç boyutun 

serbest elemanları atomlardır.  Atomlar bile doğada pek serbestçe bulunmaz. Genellikle başka atomlarla bağ oluştururlar. 

Eğer bir atom parçalanırsa, 4 boyutlu ortamda serbestçe olabilecek elemanların bulunduğu bir uzaya geçmiş demektir. 

Fakat burada da şöyle bir durum var. Atom tüm kuantum katlarının en altındadır. Oluştuğu elemanlarda yine aynı dalga frekansına 

inmiştir. Proton ve nötron olarak yine atomun bulunduğu en alt düzeyde var olabilirler ama eğer kuarka geçersek bu sefer atomun 

bulunduğu yerde bulunamazlar. Frekans ve enerji seviyeleri buna izin vermez. Ancak birleşip proton ya da nötron 

oluşturduklarında o seviyeye inebilirler. Çünkü birleştikleri zaman dalga frekansları azalarak enerji seviyelerini düşürürler. Bu 

durum evrenin oluşum mekanizmasıdır. Yani frekansı yüksek parçacıklar birleşerek kütle olarak büyük parçacık 

oluşturduklarında, hem enerjileri hem de frekansları düşer. Bu konuya ilerde tekrar değineceğiz ama şimdilik anlamamız gereken 

şey içinde bulunduğumuz üç boyut, tüm evren içinde çok küçük bir bölümü oluşturduğudur. 

Boyutlar arası enerji farkları var. Fakat biz bir atomu parçalarken 

kullandığımız enerji çok az olmasına rağmen, yukarı çıkıldıkça bu miktar 

artar. Onun için bir atomun bozunmasına zayıf kuvvet yetebilirken, daha 

yukarısı için muazzam enerjiler gerekir. Çünkü, protonu elde edebilmek için 

atom çekirdeğini ancak dört temel kuvvetten biri sayılan güçlü kuvveti 

uygulayarak parçalayabiliriz.  Fakat ilerde göreceğimiz gibi bu kuvvetler çok 

daha fazladır. 

Dediğimiz gibi gördüğümüz evren, büyük evren fotoğrafında çok 

küçük bir yer tutar. Onun için anlam karmaşası olmaması açısından evren 

tanımımızı netleştirmemiz lâzım. Çünkü bu kuramda görebildiğimiz evren 

yanında göremediğimiz evrenlerde var. Onun için gözle ya da optik aletlerle 

görebildiğimiz evrene “Görünen evren” adını vereceğiz. Şekil 26’da en altta 

olan düzey… Şekilde astral96 düzey ile 11 boyutlu evren arasında kalan yere 

ise kuantum evren ve her kata da kuantum katı diyeceğiz. Katları ise boyut sayısıyla anacağız. Bu durumu 11 boyutlu uzay içinde 

10 boyutlu bir kabarcık gibi düşünürsek daha kolay anlarız. Kuantum evreni görmüyoruz ama parçacık hızlandırıcılarla bize en 

yakın parçacıklarını elde edebiliyoruz. Hatta, kuantum evrene ait bazı maddeleri göremediğimiz halde, kütle çekim etkisini tespit 

edebiliyoruz. Yani görünen evrenimiz kuantum evrenden oldukça etkilenmekte ve orayı etkilemektedir. 

➢ 1.Görünen evren, 3 mekân 1 zaman boyutlu. 

➢ 2.Kuantum katı, 4 mekân 1 zaman boyutlu. 

➢ 3.Kuantum katı, 5 mekân 1 zaman boyutlu. 

➢ 4.Kuantum katı, 6 mekân 1 zaman boyutlu. 

➢ 5.Kuantum katı, 7 mekân 1 zaman boyutlu. 

 
96 Astral kelimesi o düzeyi temsil edebilecek başka bir kelime olmadığından tercih edilmiştir. 
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➢ 6.Kuantum katı, 8 mekân 1 zaman boyutlu. 

➢ 7.Kuantum katı, 9 mekân 1 zaman boyutlu. 

Sicim Kuramı 10 boyutlu bir evren önerir ama M kuramı boyut sayısını 11 boyuta çıkarır. Benim önerim de M kuramının 

öngörüsüdür. Yani içinde bulunduğumuz 10 boyutlu evren, 11 boyutlu bir yer içinde, 9 mekân ve 1 zaman boyutlu bir kabarcık 

şeklinde olacaktır. Bu, 11 boyutlu yer içinde, bizim evrenimize benzer pek çok farklı evren olmuş olabilir. 11 boyutlu ortam 

hakkında çok az bilgimiz var. Zaten biz de orayla değil, içinde oluşan 9+1 boyutlu kabarcık evren ile ilgileneceğiz. 

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız evrenin yapısını, şekil 26’dan takip ederek anlamaya çalışalım. O şekil, hatta 

kullanacağımız hemen her şekil maddenin dalga frekansı baz alınarak oluşturulmuştur. Bu frekanstan, sicimlerin titreşimi olarak 

zaten daha önce bahsetmiştik. En altta olan “GÖRÜNEN EVREN” diye tasvir edilen yer, kuantum evren dışında ama ona bağlı, 

gözle veya optik aletlerle gördüğümüz her şeyi kapsar. Yani açık olan üç mekan boyutunun olduğu yer. Aslında astral düzey ile 

görünen evren aynı yerdedir ama aralarında biraz nüans farkları var. Örneğin biz görünen evren için hafif sicimi “birim sicim” 

olarak düşünürken astral düzey ve yukarısı için ağır sicimi düşünerek değerlendireceğiz. Çünkü hafif sicim, bize görünen evren 

için kolaylık sağlarken ağır sicim, kuantum evren için kolaylık sağlar. Onun için o noktayı ayırmamız gerekir. Her iki bölüm pek 

çok ortak denklemle temsil edilmesi yanında kuantum evrende hız ve mesafe kavramları, görünen evrende olduğu gibi olmadığı, 

bilim insanları tarafından bilinen bir durumdur. Bunun sebebini ilerde anlayacağız. 

Görünen evren, Astral düzeyin yansıması veya hologram görüntüsüdür. Aslında astral düzey 4 mekân 1 zaman 

boyutundan oluşur ama görünen evrene yansıması 3 mekân + 1 zaman boyutu şeklinde yansır. Kuantum evrenin en altı aslında 

görünen evren değil, astral düzeydir. Büyük patlamada oluşan bütün madde enerji kaybederek, astral düzeye inmiştir. Astral 

düzey, maddenin inebileceği en alt düzeydir. Ve aslında o düzeydeki maddeler, 4 mekân 1 zaman boyutuna sahip olmalıdır. Fakat 

parçacıkların boyuta sahip olmamaları yüzünden bize boyutsuz parçacıklar olarak yansırlar. 

Şekil 26’da tanımlanmış frekanslar gerçek değerler değildir. Fikir vermesi açısından ışığın frekanslarından esinlenerek 

oluşturulmuştur.  

Görünen evren, tüm girdilerini “Astral Düzey” diye tanımladığımız yerden alır demiştik. Evrende olan atomların tümü 

astral düzeydedir. Bizim evrende görebildiğimiz her şey o düzeyin bir yansımasıdır. Yani o düzeyi, ışığın beynimizdeki 

yorumlanışı şeklinde gördüğümüz için görüntüyü bir yansıma olarak almaktayım. Fakat biz atomu, gördüğümüz şekliyle, 3 

mekân ve 1 zaman boyutlu eleman olarak düşünüp, 

değerlendireceğiz. Sonuçta parçacıklar, boyutlu 

olmadığından sorun oluşmaz.  

Biz her şeyi beynimizin yorumlayabildiği şekliyle 

görebiliyoruz. Bunun salt gerçeği oluşturduğunu düşünmemiz 

doğru değil. Çünkü, “madde aslında bir olasılık dalgasıdır”. 

Ve olasılık dalgası katı değildir. Fakat aynı olasılık dalgasına 

biz baktığımızda onu parçacığa çökertiyoruz. 97  İşte 

gördüğümüz şey tam gerçeği oluşturmadığını bundan dolayı 

söylüyorum. İnsan olaya dâhil olduğunda, madde dalga 

olmaktan vaz geçip, parçacığa dönüşmekte. Bu yapı sadece 

görünen evren için geçerlidir. Çünkü görünen madde 

dışındaki maddeye bakamadığımız için onu çökertemeyiz. 

Her ne kadar görünen evren astral düzeyin bir 

görüntüsü olsa da en önemli katmanlardan biridir. Sistemin 

çalışabilmesi için çok gereklidir. Bilincin yetersiz olduğu dönemde, yetersiz bilinçler için bir yaşam alanı oluşturur. Onlar için 

kolayca yaşanabilecek ortam var eder. Onun için 1.kuantum katı diye tanımlıyorum. 

Karanlık madde diye tanımladığımız, göremediğimiz maddelerin görülememelerinin sebebi, bizim boyutumuzda değil 

de bir üst boyutta olmaları sebebiyledir. Karanlık madde dediğimiz madde, astral düzeyin üzerinde ama 2.Kuantum Katı içinde 

kalan maddelerdir. Görünen evren astral düzeyin yansıması olduğu için onları göremiyor oluşumuza karşılık kütle çekimlerinden 

etkileniyoruz. Çünkü 2.Kuantum katı içindeki her madde, birbirinin kütle çekiminden etkilenir. Hatta kütle çekim, tüm boyutları 

aşabilen bir yapıya sahiptir. 

Dalga frekansının değişimini dönen bir kütlenin hareketiyle özdeşleştirip ne demek istediğimi daha iyi anlatabilirim. Döner 

sandalyede kendi etrafında dönen birinin kucağına bir ağırlık koyduğumuzda, dönüş hızının yavaşladığını görürüz. Parçacıkları 

bu mantıkla değerlendirebiliriz. İki parçacık da ayrı ayrı dalga frekansları hızı, birleştiklerindeki ortak hızlarından fazladır. Yani 

birleşip toplam kütle arttığı için dalga frekansı azalır. Yeni parçacığın kütle olarak miktarı, iki parçacığın toplamı olmasına 

rağmen frekansı düşük olduğundan enerjisi de azalır. Bunu Einstein’ın meşhur formülü E=mc2 formülünden anlayabiliriz. Burada 

ki c, görünen evrende ışık hızıdır ama kuantum evrenlerde dalga frekansına dönüşür. Görünen evren için sabit olan bu durum, 

boyut yükselttikçe artan bir yapıya dönüşür. Kütle artış ya da azalışı parçacığın enerjisine frekansı kadar etki etmez. Çünkü 

frekans hem büyük bir rakamdır hem de karesiyle etki eder.  

Büyük Patlama ve sonrası 
Büyük Patlama ve sonrası diyorum ama Büyük Patlamanın az öncesinden başlamak zorundayız. Çünkü evrenin oluşumu, 

menbranların çarpışmasıyla başlar. Bu durumu şöyle senaryolaştıralım. 

Evreni, 11 boyutlu bir uzayda bulunan iki menbranın salınımının tepe noktalarının çarpışması sonucu oluşan 9+1 boyutlu 

kabarcık olarak düşünelim.  Şekil 27’de mavi ve kırmızı renkte +90 derece ile -90 derecede gösterdiğim menbranların, birer sinüs 

 
97 Çift yarık deneyi sonuçları bu durumu bize gösterir. 

 

Şekil 27 11 boyutlu uzayda oluşan patlama ve 

sonraki durum. 
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dalgası şeklinde zıt yönlü salınmaları ve tepe noktalarının birbirini algılamaları sonucu, oluşan patlamaların her birine Büyük 

Patlama diyeceğiz. Bu patlamalar sürüp giderken, biz sadece tek bir patlamayla ilgileneceğiz. Ters yönlü salınan menbranların 

ikisi de sıfır derece (ya da +180˚/-180 derece) fazına ulaştığında, her ikisi de birbirini algılar ve çarpışırlar. Çarpışmada oluşan 

şeyleri isimlendireceğiz ama şimdilik şarapnel diyelim. Çarpışma sonrası oluşan şarapneller dağılır ve enerji kaybederler. 

Kaybettikleri enerji yüzünden içinde bulundukları 11 boyutlu uzayda kalamayacak seviyeye düşerler. Böylece 10 boyutlu bir 

kabarcık oluşturup şarapnellerin dağılma sürecini de kapsayan bir süreç başlar.  

Menbranların özelliklerini pek bilmiyoruz ama oluşan patlamanın nasıl bir şey olduğu hakkında yorum yapabiliriz. Bir 

madde ile anti maddenin birleşmesinde ne oluşuyorsa, bu menbranların çarpışmasında tam tersi oluşur. Yani maddenin yok 

oluşunun tersi bir durum yaşanmış olması gerekir. Onun için menbranlardan birine anti menbran diyeceğiz. Bizi ilgilendiren asıl 

şey oluşan kabarcığın içinde neler olduğudur. İlk olarak madde ve anti madde oluştuğunu düşüneceğiz ama o seviyede oluşan 

maddelerin isimlerini sicim kuramından bildiğimiz için artık onları sicim ve anti sicim olarak adlandıracağız. 10 boyutlu uzayda 

kendilerini bulan sicim ve anti sicimler, hemen kendi karşı parçacıklarını bularak, bildiğimiz Büyük Patlamayı oluşturur. Fakat 

aynı zamanda sıfır fazında olan sicimleri, +90 derece ve -90 derece fazında olan menbranlardan biri çekerken, diğeri iter. Aynı 

materyalden yapılı olanlar birbirini iterken, karşı olanlar çeker. Tıpkı aynı yüklü parçacıkların birbirini itmesi, karşı yüklü 

olanların çekmesine benzer bir durum. (Menbranların da tıpkı güçlü kuvvetin birbirini iten protonları bir arada tutan yapısına 

benzer bir yapıyla bir arada durduklarını düşünmeliyiz.) Sicimlerin bazısı antilerini bulup patlarken, bazısı antisini bulamadan 

menbranlar tarafından çekilip kendi fazına sabitlenir. Anti sicimler Menbran, sicimler ise Anti menbran tarafından çekilerek 

birbirinden ayrılır. Sicimler +90 derece ve -90 derece fazlarında esir alınır. Tek kabarcık iki kabarcığa dönüşür. O sicimler 10 

boyutlu uzaya indiklerinden menbranla birbirlerine temas edemezler. Tıpkı karanlık maddenin kütle çekiminden etkilendiğimiz 

halde, ona temas edemiyor oluşumuz gibi... Artık sicimler kendi kaderlerini yaşamak zorundadırlar. Bu esnada anti menbranın 

sicimleri çekmesi olayına kütle çekim diyeceğiz ve bu çekim tıpkı manyetik alan gibi, kendi alanını oluşturur. Bu teorinin doğru 

olması durumunda evrenimizde neden antimadde bulamayacağımızı da anlamış olduk. Sadece anlamadık onu bulabilmek için 

nereye bakmamız gerektiğini de artık biliyoruz. Sicimlerin kaderini izlemeden önce, Büyük Patlama ve kütle çekim konusunu 

incelemeye devam edelim.  

Kütle çekim tek kutuplu mudur? 
10 boyutlu uzayda oluşan sicimlerin bir kısmı birbiriyle birleşip yok olurken, bazısı buluşamadan ayrıldı, demiştik. İşte 

birbirinden ayrılan bu sicimler, 10 boyutlu uzaya inmiş olmalarına rağmen, 11 boyutlu uzaydaki menbranlar tarafından çekilmeye 

devam eder. Çünkü bu çekim tüm boyutları aşan bir yapıdır. Kütle çekim dalgaları, maddenin içinden boyutları aşar ve dışından 

ise uzayı oluşturan dalgaları oluşturur. Onun için tek kutuplu gözükür. Çünkü kutbun öteki ucuna gidebilmek için maddenin 

içinden yolculuk yapmak gerekir. Bizim “iki madde birbirini çekiyor” gibi görmemiz, bu yüzdendir. Güneşin atomları içinden 

gelen anti menbranın çekim gücü, Merkür’deki atomları çeker. Aynı şey Merkür için de geçerlidir. Böylece kütle çekim, tek 

kutuplu görünür. 

Boyutları aşan yapı yüzünden sicimler, anti menbranda; anti sicimler ise menbranda kilitli kalır demiştik. Sicimlerle 

menbranların birbirini çekmesi, bir alan sayesinde olur. Bu alan tıpkı manyetik alan gibi, çift kutupludur. Bir kutup atomken, 

diğer kutup menbrandır. İşte oluşan bu alan, aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz uzayı oluşturur. Yani boşluk diye 

tanımladığımız şey kütle çekim alanın kendisidir. Elbette manyetik alan gibi çizgilerden oluşur ama onlardan başka bir şey 

olmadığı için onu sürekli olarak görürüz. Oysa manyetik alan kütle çekim alanı içinde oluştuğu için çizgileri arasında boşluklar 

olabiliyor. Kütle çekimin oluştuğu bölgeye “hiçlik” diyebiliriz. Hiçlik içinden bir uzay alanı oluşmuş olur. Onun için uzayın 

dışında bir şey aramak saçmalıktır.  

Menbranla atom arasındaki çekimin kütleçekimi oluşturduğunu söyledik ama aslında aralarında oluşan bu alan sıvı 

özellik gösterir. Profesör Stefano Liberati ve Maccione, “Uzay zaman dokusu sıvı özellik gösterir ve aslında tüm uzay bir çeşit 

sıvı içindedir, yani gezegenler ve yıldızlar, kısaca her şey göremediğimiz bir tür sıvı içinde yüzer. Suyun moleküllerini 

göremediğimiz gibi, bu sıvının da kendi moleküllerini göremiyoruz, fakat maddeler sıvı içinde yüzüyormuş gibi davranıyor” 

diyor ve ekliyor, “bizim hesaplarımıza göre uzay bir süper sıvıdır”. Bu süper sıvı ise şöyle açıklanıyor: Bu sıvının vizkozitesi 

(yani akışkanlığı) o kadar düşük ki, nerede ise sıfıra yakın. Bu sıvıyı hissedemeyişimizin sebebi, sıfıra yakın bir incelikte 

olmasıdır. Uzay sıvı içinde olduğundan dolayı, fotonlar bir dalga şeklinde hareket edebiliyor. Suya bir taş attığınızda dalga 

oluşmasının sebebi, sıvının akışkanlığıdır. Aynı şekilde evrenimizde maddelerin dalga şeklinde davranabilmesinin sebebi de 

içinde bulunduğu çok ince sıvıdır. Eskilerin evrende bir esir maddesi varsayması hiç de hatalı bir argüman değilmiş.98 

Evrende iki maddenin birbirini çekmesini kütle çekime bağlıyoruz. Fakat iki maddenin yakın mesafede birbirini ittiğini 

de biliyoruz. Yani bir bardağı iki parmağımızın arasında tutmamız, bu kısa mesafeli itme kuvveti sayesinde olmaktadır. Böylece 

kütle çekimin etkisini yenerek bardağın yere düşmesini engelleyebilmekteyiz. Bu durum maddeler birbirini yakın mesafede iter 

uzak mesafede çeker gibi bir açıklamayla anlatılmaya çalışılır. Fakat bu durumun bir paradoks oluşturduğunu kimse söylemez. 

Öyle ya! iki madde birbirini hem itip hem de çekmez. Bu mantıklı değil. Bu iki kuvvetin kaynağı aynı şey olamaz. Ayrıca genel 

gözlemlerimiz, aynı türden yapılı şeylerin, birbirini ittiğini söyler… 

 

Evren ilk dönemde ışıktan hızlı genişlemiş olabilir mi? 
Oluşan sicimlerden kaynaklanan kütle çekim alanının oluşumu, “aniden” olacaktır. Yani oluşan sicimlerin miktarına 

bağlı olarak, belli bir büyüklükte alan, birdenbire oluşacaktır. Alan, hiçlik içinde oluştuğu için; ışık hızı sınırına tabi değildir. Işık 

hızı sınırı, kütle çekim alanı içindeki bir sınırdır. İşte bu şişme, Büyük Patlama anındaki ikinci şişmeyi sağlamış olacaktır. Bu 

şişme ışıktan hızlı oluşmasına rağmen, ışık hızı sınırını ihlâl etmiş olmaz. 

 
98 https://phys.org/pdf317463557.pdf Erişim 01.03.2020 

https://phys.org/pdf317463557.pdf
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Madde, sicimlerin çeşitli frekanslardaki görüntüsü mü? 
Sicimlerin oluşumunu anlatmıştık. Büyük Patlama sonrası evrende 

bulunan sicimlerin frekansları azalmaya devam etmiştir. Ayrıca sicimin sadece 

frekansı azalmaz ona bağlı olarak enerjisi de azalır. Oysa 10 boyutlu uzay 

ancak belli enerji aralığındaki parçacıkları taşıyabilir. Sicimler kritik noktaya 

geldiğinde artık 10 boyutta olamazlar. 9 boyutlu uzaya inmek zorunda kalırlar. 

Bunu yaparken belli bir kütleye sahip sicimin, kütlesini koruyarak inebileceği 

enerji seviyesi sınırlıdır. O sınırın altına inildiğinde sicimler birleşerek daha 

büyük bir kütle oluşturup, daha düşük frekansa sahip olarak, yeni uzaylarında 

yaşamaya devam ederler. İşte bu yeni parçacığa “9 parçacığı” diyeceğiz. 

Bilinmeyen parçacıkları boyut sayısıyla anacağız. 9 parçacığı da soğumaya 

devam ettiği için aynı şekilde enerji kaybetmeye devam eder. Böylece süreç 

atoma kadar bu şekilde 

oluşur. Elbette her boyutun 

çok çeşitli kararlı ve kararsız parçacıkları olacaktır. Bunlardan uygun olanlar 

çeşitli sayı ve şekillerde birleşerek, yeni parçacıklara evrilecektir. Bu durum 

evrenin doğal akış yönüdür. Haliyle evrendeki her maddenin frekansı, birleşen 

sicimlerin kütlesine karşılık gelen frekansa inmek durumundadır. 

Farkındaysanız bir boyuttaki parçacıkların oluşumu için üst boyuttaki 

parçacıkların birleşmesi gerektiğini anlattık. Bu demektir ki tersi de 

mümkündür. Yani bir parçacığı bir şekilde parçaladığımızda, bir üst boyuta ait 

elemanları elde etmiş oluruz. Bu durumda bir atomu parçaladığımızda elde 

ettiğimiz parçacıklar, bir üst boyutun elemanları olmalıdır. Atom 3+1 boyutlu 

eleman ise; proton, nötron veya elektron 4+1 boyutlu uzayın elemanlarıdır. 

Kuark ise protonlardan elde edildiği için 5+1 boyutlu uzayın elemanı 

demektir. Görüldüğü gibi atomdan sicime giden parçacıklar dizisi olmak 

durumundadır. Bu sıralama şekil 26, 28, 29 ve 30’da gözükmektedir.  

Boyutsal yapıyı anlayabilmek için Şekil 29’u iyi anlamak gerekir. 

Görüldüğü gibi bir üst boyut, maddenin iç yapısında gizlidir. Şekilde en dıştaki 

kabuğu atom olarak düşünürsek; kabuğun dışı 3+1 boyutlu, içinde kalan alan 

ise 5-11 boyutlu yapının tümünü içerir. Atom ise, hem 3+1, hem de 4+1 

boyutsal özellikler içermesi gerekir. Atomun kabuğu parçalanırsa 5 boyutlu uzay, dış uzay olur. O ortamdaki biri, hafif sicimleri 

baz alarak evrenin çok çok büyük olduğunu iddia edebilecektir. Eğer parçacık dış uzaya bakmıyorsa onun için ağır sicim 

anlamlıdır. Hafif sicim sadece dış kabuk dışındaki parçacıklar için anlamlı olacaktır. Şekilde bizim için en dıştaki kabuk atom 

olduğu için Görünen Evren atom ve onun bileşiklerinden oluşacaktır. Onun için hafif sicim 3 mekân 1 zaman boyutu için anlamlı 

sonuç verir. Diyelim ki kuarkların hâkim olduğu bir 

evrende yaşasaydık 5 mekân 1 zaman boyutlu 

uzayda olacaktık ve bu 6 boyut için hafif sicim 

anlamlı sonuçlar verecekti. O zaman 5+1 boyutun 

açık diğerlerinin kapalı olduğunu söyleyecektik. 

Standart model ile sicim teorisinin neden 

birleşmediğini şekil 28’den görebiliriz. Bu iki teori 

parçacıklar silsilesinin iki ucundan başlar. Biri 

büyüklüğü baz alır ve büyükten küçüğe doğru 

ilerler. Diğeri, frekansı baz alır ve yüksekten alçağa 

doğru ilerler. Onun için birleştirilemezler. 

Birleştirilebilmeleri için en azından ulaşabildikleri 

bir parçacığın ortak olması gerekir.  

Şekil 28’de parçacıkların kütle ve dalga 

özellikleri görülmektedir. Kütlesi büyük olan 

parçacığın dalga frekansı küçüktür. Atom en ağır 

ama en küçük dalga frekansına sahip parçacıktır. 

Sicim ise en hafif ve en yüksek dalga frekansına sahiptir. Diğerleri aralara dağılır. Şekil 30’daki yapı bu parçacıkların genel 

durumlarını gösterir. Her boyut arasında bir kuvvet vardır. Bilimin bildiği 4 temel kuvvet içinde sadece güçlü kuvvet bu tabloda 

yer alabilir. Çünkü güçlü kuvvet atom çekirdeklerinin parçalanarak protonların elde edilmesini sağlar. Zayıf kuvvet atomların 

bozulmasını sağlar ama boyutlar arası bir kuvvet değildir. Tam liste şekildeki gibidir. Şekil 30 gerçeğe yakın bir dizilim içerir 

ama kaç sicimden bir 9 parçacığı elde edebiliriz sorusunun cevabı şimdilik yoktur. Şekildeki miktarlar hayalidir ama bize kaba 

bir fikir verir. Şekilde belirtilenlerden sadece güçlü kuvvet ve renk kuvvetini biliyoruz. Gerçi renk kuvvetini bu şekilde 

adlandırmadılar, hatta onu temel kuvvet olarak bile tanımlamadılar. Fakat protondan kuark elde ederken aşılması gereken neyse 

biz ona renk kuvveti diyeceğiz.  

Evren kütle kaybediyor olabilir mi? 
Daha öncede evrenin oluşum mekanizmasının, yani doğal sürecin sicimden atoma doğru olduğunu söylemiştik. Acaba 

tersi durum söz konusu olabilir mi? Yani evrende atomdan sicime doğru süreç var mı? Varsa bile bu sürecin doğal olamayacağı 

 

Şekil 29 Kütle çekim, 11. Boyuttaki 
menbranlardan kaynaklanır. 
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Şekil 28 Büyük daire, büyük kütle 
veya büyük dalga özelliği demektir.  
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kesindir. Çünkü iki yöne doğal süreç olamaz. Fakat evrendeki bazı göstergeler bunun da gerçekleştiği yönünde. Örneğin karanlık 

madde ve karanlık enerji bu yönün varlığına ciddi birer işaret.  

Elbette evrenin kütle kaybetmesi onun küçülmesi anlamına gelmesi gerekirken tersi olması durumu açmaza götürüyor 

gibi gözükmesine rağmen, durum aslında öyle değildir. Bu durumu anlayabilmek için 

yine sicim kuramına dönüp “birim sicim” kavramına bakmalıyız. “Birim sicim” olarak, 

ağır sicimi alırsak evren gittikçe küçülmektedir, oysa hafif sicim olarak alırsak evren 

genişlemektedir. Üstelik bu durum gittikçe hızlanmaktadır. Evren bizim neyi baz 

aldığımızla ilgilenmediğine göre, her iki durumda da gerçeğe ulaşmış olmamız gerekir. 

Oysa birini baz alınca genişliyor, diğerinde büzüşüyor olarak gözüküyor. Bu bir çıkmaz 

gibi görünse de her iki durumu da açıklayabilecek bir durum var. Eğer “evren kütle 

kaybediyorsa” her iki durum da mantıkla açıklanabilir.  

Evren kütle kaybediyorsa, evrenin büzüşmesi gayet anlamlı olacaktır. Yani 

beklenen sonuçtur. Onun için “birim sicim” olarak ağır sicimin alınmasında sorun 

gözükmez. Zaten, evrende asıl olan ağır sicimdir.  

Sorun, evren genişliyor ise vardır. Çünkü evren kütle kaybettiği için kütle 

çekim azalıp, Büyük Patlamada oluşan kaçış hızı gittikçe artmalıdır. Evrende gözlenen 

durum tamda budur. Yani bu durum “birim sicim” olarak hafif sicimi aldığımızla tam 

olarak örtüşüyor gözükür. Oysa evren hem genişleyip hem büzüşemez.  

Onu da şöyle açıklayabiliriz: Yine “birim sicim” konusunu baz alarak durumu 

anlamaya çalışalım. Şekil 31’deki gibi, iki tane A çapında cismimiz olsun. Eğer bu 

cisimlerin konumlarına dokunmadan çaplarını yarı yarıya küçültürsek, aralarındaki 

mesafe 101A olur. Cisimlerden birinde bir gözlemci olduğunu düşünelim. Gözlemcinin “birim sicim”i cismin büyüklüğü olsun. 

Cisim, büyük haldeyken diğer cisimle aralarındaki mesafeyi 100A olarak ölçecektir. Yani iki cisim arasına 100 tane A boyutunda 

cisim sığacaktır. Oysa, cisim küçüldüğünde, onun da “birim sicim”i yarı yarıya küçüldüğünden aralarındaki mesafeyi 200A 

olarak ölçecektir. Küçülme işlemi zaman içinde gerçekleşirse, gözlemci cisimlerin küçüldüğünü değil, birbirlerinden 

uzaklaştıklarını düşünecektir. Çünkü gözlemci ve tüm ölçüm sistemleri cisimle orantılı olarak küçülmektedir. Bu arada evrenin 

başlangıcında oluşan kaçış hızı dolayısıyla, cisimler artı bir uzaklaşma kaydedecektir. Son durum şekil 31’deki d gösterimindeki 

gibi olacaktır. Fakat evren kütle kaybettiği için tüm evren global olarak büzüşmelidir. Çünkü boşluk dediğimiz şey kütleçekim 

sayesinde oluştuğu için onun büyüklüğüyle direk bağlı olacaktır. Büzüşme miktarını bilemediğim için şekil e’deki gösterimi 

tahmini yaptım. Kısacası evren genişliyor gözükmesine rağmen, aslında büzüşüyor olmalıdır. Fakat büzüşme oranı hakkında bir 

yorum yapamıyorum. Yani şekil d’deki durumu bizler, e’deki gibi görmeliyiz. 

Durumun anlaşılmaz olduğunu anlayabiliyorum, onun için durumu daha anlaşılır yapmaya çalışayım. Durumu balon 

örneğiyle şöyle anlatabilirim. Şişirilmiş bir balonda, 2 cm çapında, iki daire arasında 20 cm uzaklık olsun. Balonun havasını, 

dairelerin çapı 1 cm olacak şekilde indirelim. İki balon arası da 10 cm’ye inecektir. Bu daireler üzerindeki bir gözlemci de gözlem 

birimi olarak daireleri aldığında, hiçbir gariplik gözlemlemeyecektir. Fakat durumu evren ile özdeşleştirebilmek için dairelerin 

birbirlerinden -balonun havasının inmesinden bağımsız olarak- uzaklaştıklarını düşünelim. İşte son halde daireler arası mesafe 

15 cm olsun. Bu durumda gözlemci sadece karşı dairenin kendisinden 5 cm uzaklaştığını görecektir. Oysa gerçekte o iki daire, 

birbirine 5 cm yaklaşmıştır. Bu da evreni genişliyor olarak görmemize rağmen büzüştüğünü anlatabilmenin karşılığıdır. Evrenin 

hızlanarak genişlemesinin sebebi de evrenin kütle kaybetmesidir demiştik. Kütle azaldıkça kütle çekim azaldığı için başlangıçtaki 

kaçış hızı artmaktadır. Günümüzdeki gözlemlerimizi tam bu mantıkla değerlendirmeliyiz. 

Bizim evrene bakışımız fotonlar sayesinde olmaktadır. Bu demektir ki Sayın Greene’in dediği gibi, fotonlar bizim “birim 

sicim” dediğimiz şeylerdir ve zaman içinde küçülmektedir. Eğer evren bu durumdaysa, o zaman sicim teorisinin mesafe tanımı 

için sunduğu “birim sicim”ler için her hâlükârda bir sorun görülmemektedir. Yani ister ağır sicimi ister hafif sicimi alalım, evren 

her halükârda büzüşmelidir. Bu durum, evrenin kapalı olması durumunda bile neden yeterli madde göremediğimizi de açıklar. 

Çünkü evren kapalı başladığı serüvenine günümüze gelene kadar kütle kaybettiği için artık yeterli madde kalmadığını 

düşünmeliyiz. Bu durumda evren açık duruma geçmiş olsa bile, evrenin ölümü buharlaşma şeklinde olacaktır. Yani maddelerin 

tümü yok olacağı için geride boşluk dahi kalmayacaktır. 

Evrenin kütle kaybediyor savı ciddi bir iddiadır. Bilimin bugüne kadar, bu yönde bir araştırma yaptığını hiç duymadım. 

Eğer yaparlarsa ciddi deliller bulacaklardır. Evrenin kütle kaybediyor savının en ciddi delili, bütün galaksilerin birbirlerinden 

uzaklaştıkları gerçeğidir. Bunu karanlık enerjiyle açıklama uğraşısı var ama şimdiye kadar hiçbir veri bulunamadı. Karanlık 

madde de dolaylı bir delil oluşturabilir. Çünkü kütle kaybetmenin yolu, Büyük Patlamada oluşan sürecin tersine işleyerek 

parçacıkların, görünen evrenden çıkmalarıdır. Bunun ilk aşaması karanlık maddedir. Yani kütleler evrim geçirerek karanlık 

maddeye dönüşmektedir. Eğer bu süreç Büyük Patlamanın tersiyse, maddeler dalga frekanslarını yükselterek enerji kazanmak 

durumundadır. Frekansını yükselten parçacıklar, belli bir seviyenin üzerine çıkarsa, örneğin; atomun enerjisi temel kuvvet olan 

güçlü kuvveti aşarsa, atom alt parçacıklarına ayrılır ve bu parçacıklar bir üst boyuta çıkar. Böylece bizim görüş alanımızdan 

çıkarlar. Fakat bilim, doğada böyle bir olayın oluşumunu gözlemlemedi. Bizler yapay olarak atomun parçalanmasını 

sağlayabiliyoruz. Bu durumda oluşan parçacıklar üst boyutun elemanları olmaz. Çünkü frekans olarak o seviyeye çıkmadıkları 

için enerji olarak da üst boyuta çıkamazlar.  

Bu durumda, atomun alt parçacıklarına ulaşmak için iki yol var demektir. Biri, mekanik yolla atomu parçalamak, diğeri 

frekansını yükselterek parçalanmasını sağlamak. Bu yolu gözlemlemedik ama evrende oluşan karanlık madde, atomun 

frekansının bir şekilde artması sonucu ortaya çıkan bu parçacıklardan oluşmuş olmalıdır. Atom, astral düzeyden başlayan 

serüveninde, en küçük bir frekans yükseltmesi durumunda, hemen alt parçacıklarına (yani proton, nötron ve elektronlarına) 

ayrılarak 5.boyuta geçer. Bu durumda atom görünen evrende daha gözükemez. Fakat o parçacıkların çekim gücü bizi etkilemeye 

devam eder. Çünkü görünen evren astral düzeyden oluşur ve astral düzey hem 3+1 hem de 4+1 boyutların ortak yeridir. 

 

Şekil 31 Evren kütle 
kaybettikçe uzaklık kavramı 

değişir. 
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 Frekans artırarak oluşan parçacıkları, süper simetrik parçacıklar diye adlandırdığımız ama henüz elde edemediğimiz 

parçacıklar olmalıdır. Hatta bazı bilim insanları karanlık maddeyi bu parçacıkların oluşturabileceği savını dillendirmektedir. 

Fakat bilim onları parçacık hızlandırıcılarda arıyor. Oysa parçacık hızlandırıcılarda kullanılan her parçacık astral düzey elemanı 

olduğu için onları bu yöntemle asla bulamazlar. Maddenin dalga frekansını baz alan farklı bir yöntem gerekir. 

Bu duruma bir veri de çubuklu sarmal galaksilerin garip yapıları olabilir. Fakat o konuyu daha sonra inceleyeceğiz. Bunlar 

haricinde kütle eksilmesinin başka verileri de olması gerekir. Gökyüzünü inceleyen teleskoplarımız sayesinde bir veriye daha 

ulaşıyoruz. Bu veri, süper kümelerin hatta büyük duvar gibi çok büyük oluşumların varlığıdır. Eğer evrende birbirine bağlı 

olmayan galaksiler bir küme oluşturabiliyorsa bunun sebebi kütle çekimin azalması olabilir. Eğer bu galaksiler birbirlerinden 

artan bir süratle uzaklaşıyorsa, birbirlerinden kopmuş olmaları gerekir. O zaman onlar küme oluşturamazlar. Eğer hem 

birbirlerinden uzaklaşıp hem de küme oluşturabiliyorlarsa bunun tek açıklaması kütle çekimin azalmasıdır. Şekil 31’deki 

durumun yaşandığını anlamalıyız. Aslında onlar gerçekten bir kümeler ve birbirlerinden uzaklaşmıyorlar, aksine aralarındaki 

mesafe azalsa bile biz “birim sicim” nedeniyle aralarındaki mesafenin arttığını ölçüyoruz. 

Sicim kuramını doğru kabul ettiğimiz için onun ön görüsü olan evrenin de dairesel olduğunu kabul etmiştik. Hani sicim 

kuramının “birim sicim” ölçümünden evrenin dairesel boyutlardan oluştuğunu görmüştük. Bu durum, tüm boyutlar için geçerli 

olduğunu söylüyordu. Eğer evrenin dairesel olduğunu gösterebilirsek bu durum çok ciddi bir delile kavuşur.  

Karadelikler, Paralel Evrenler midir? 
Stanford Üniversitesinde teorik fizik profesörü olan Leonard 

Susskind’e göre, karadeliğin olay ufkundaki iki boyutlu görüntü, 

merkezindeki üç boyutlu bir nesnenin temsilidir. Karadeliğe düşen her 

nesne hem merkez kütlede hem de olay ufkundaki yanar döner 

hologramda iz bırakır. Karadelik ufuktan Hawking ışınımı emdiğinde, bu 

ışınım içine düşen nesneye bağlanır. Böylece karadeliklerde bilgi kaybı 

gerçekleşmez.  

Ayrıca bu teori bizi, tüm gerçekliği yeni bir şekilde anlamaya 

zorlar. Tüm her şeyin tanımının, iki şekilde yapılabileceği ortaya çıkar; 

biri bildiğimiz üç boyutlu gerçeklik ve diğeri olay ufkunda karışmış olan 

ama yine de aynı bilgiyi taşıyan holografik görüntüler99 . Bu durum, 

evrenimizde olan bir karadeliğin içinde de tıpkı bizim evrenimiz gibi bir 

görüntü olduğunu söyler. O zaman tüm karadelikler bizim evrenimiz 

gibiyse hepsinin birer paralel evren olduğunu kabul etmek normaldir. 
Letters dergisinde yayınlanan bir araştırmada “evrenimize dışarıdan 

bakan bir gözlemci, evreni bir kara delik balonu gibi görebilir” denmektedir100.  

Bu durumda bizim evrenimiz de başka bir evrende olan bir karadeliğin içindeki tali bir evren olabilir. Tali evren olarak 

şekil 32’deki gibi yapıyı kastediyorum. İlk olarak Büyük Patlamada çok fazla madde oluşacağı için çok büyük yıldızlar ve 

galaksiler oluşacaktır. Böylece çok fazla karadelik olacaktır. Orada oluşan her karadelik çok fazla madde yutacaktır. İşte biz de 

öyle bir karadeliğin içindeki evren olabiliriz. Hatta belki de üçüncül bir tali evren bile olma ihtimalimiz vardır. Her tali evren 

şartlarını ilk oluşan evrenden alacağı için bütün tali evrenler aynı fiziksel ve kimyasal kanunlara tabi olacaktır. Çünkü karadelikler 

bilgiyi aktarmaktadır. Ayrıca her karadelik yuttuğu maddeyi ilk yapı taşı olan sicimlere kadar ayrıştırıp arkadan püskürttüğü için 

ilk Büyük Patlama şartları, her karadelik içinde geçerli olmuş olur. Yani sicimler birleşerek atoma kadar olan yapılaşmayı tekrar 

eder. Sonrası, doğanın kendi işleyişi içinde gelişimine devam eder. Böylece her karadelik bir paralel evren demektir. Paralel 

evren derken bahsettiğimiz görünen evrenin paralelleri… Yoksa kuantum evrenin sadece ikizi vardır. Onun paralelleri olmaz. 

Bütün paralel evrenler insan gibi yapı üretebilir mi? 

Paralel evrenler, genel olasılık dalgasının farklı çökme 

durumlarına denk gelir. Genel bir olasılık dalgası, her bir parçacığın 

bulunması muhtemel olan konumlarına işaret eden, birçok sivri yapıya 

sahip dalgaların birleşimidir. Durumu daha iyi anlamak için şekil 33a’ya 

bakmak gerekir. Şekildeki dalgalı yüzey, olasılık dalgasıdır. Olasılık 

dalgasının yüzeyi, onu oluşturan dikey çizgilerin tepelerindeki plâtodan 

oluşur. Şekil 33 c’deki olasılık dalgası tek bir parçacığa ait dalgadır ve 

çöktüğünde en büyük olasılıkla en yüksek noktasına çökmesini bekleriz. 

(İlle en yüksek tepeye çökmez ama olasılık olarak en güçlü olasılıktır.) İşte 

astral düzey bütün parçacıkların olasılık dalgalarının toplamından oluşur. 

Şekildeki plâto onların toplamıdır.  

Sayın Greene, Schrödinger’in kuantum denkleminden görünen 

evrenin oluşumunu anlatabilmek için şu örneği kullanmıştı: Sahnede dans 

eden bir dans topluluğunun bütün elemanları, bir sahne gösterisi sırasında, aynı anda yere çömelirken, içlerinden birinin 

yanlışlıkla çömelmeyi unutup ayakta kalması gibi, bir durum yaşandığını söylemektedir. Schrödinger’in kuantum denkleminde 

çöken kısım (yani çökmeyi unutan dansçı) görünen evreni oluşturur. Bizim evrenimizde çöken oyunculardan biri, paralel 

evrenlerden birinde ayakta kalan kişi olacaktır. Böylece her paralel evrende başka bir dansçı çökmemiş olacaktır ama bu 

 
99 https://www.youtube.com/watch?v=ZCR-EJEhUI8&feature=emb_logo 
100 https://futurism.com/the-byte/scientists-claim-black-holes-made-collapsed-universes Erişim 16.01.2021 
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dansçıların hepsi aynı gurubun elemanlarıdır. Yani tek bir denklemin çeşitli görünümleri olacaklardır. İşte “paralel evrenlerde 

eşizlerimiz var olmalıdır” düşüncesi bu durumdan beslenir.101 

Bu duruma göre her paralel evrenin insan gibi bir yapı üretmesi potansiyeli vardır ama eğer bir karadelik yeteri kadar 

madde yutmamışsa arkasında oluşan evrende de canlı oluşabilecek kadar madde olamaz. Fakat bizim görünen evrenin tüm kanun 

ve kurallarına tabi olur. 

Her maddenin olasılık dalgasının çökmemiş hali, astral düzeyde ve çökmüş hali görünen evrendedir. Bir yıldızın kendi 

içine çökerek bir karadelik oluşturması, bir evrendeki maddelerin bir kısmını alarak yeni bir evren oluşturmasıdır. O maddelere 

karşılık gelen çökmemiş hal, astral düzeyde varlığını sürdürmeye devam eder. Yani daha önce de dediğimiz gibi, her paralel 

evren, girdi şartlarını astral düzeyden alır. Eğer her karadeliğin içinde olan her şeyin holografik bilgisi olay ufkundaysa, bu 

demektir ki, her karadeliğin olay ufku astral düzey seviyesindedir.  

Görünen evrende olan bir karadeliğin olay ufkunu göremeyiz. Bir sadece boyutları aşan kütleçekimin bizim boyutumuzda 

oluşturduğu anomaliyi görürüz. Yani karadeliğin oluşturduğu muazzam çekim kuvvetinin evrenimizdeki maddeye uyguladığı 

kuvvet sebebiyle, oluşan şekilleri görebiliriz. Bilim dünyası 2019 yılında ilk defa bir karadeliğin resminin çekildiğini duyurdu102. 

Normalde uzayda bir delik küre şeklinde olur. Fakat biz onu ancak iki boyutlu yüzey üzerine resmedebiliriz. Onun için o 

görüntüyü üç boyutlu tasavvur etmelisiniz. 

Evrenin büyüklüğü bulunabilir mi? 

Evren bu kadar büyük gözüküyor olmasına rağmen, çok büyük olamaz. Çünkü 13,8 milyar yıl önce, tek bir noktadan 

büyümeye başladığına göre, hacmi sınırlı olmak zorundadır. Eğer evren ışık hızıyla genişlemiş olsaydı, 27,6 milyar ışık yılı 

çapında olurdu. Oysa evren, 3,3 milyon ışık yılı başına, saniyede 74 kilometrelik bir hızla genişlemektedir103. Bu demektir ki, 

evren çok çok daha küçük olmalı. Gözlenebilir evrenin, çok daha büyük olması genişleme yüzünden olsa da bizler genişlemeden 

dolayı oluşan büyümeyi hesaba katmadan durumu değerlendireceğiz. Çünkü biz, evrenin yaşından daha eski hiçbir şey 

göremeyiz. Örneğin bugüne kadar gördüğümüz en uzak cisimlerden biri, HD1 adı verilen kuasardır ve o da 13,5 milyar 

yaşındadır.  

Standart kozmolojik modelde, evren düzdür104. Ve bilim insanları ne kadar ölçüm yaptılarsa, hepsinde düz olduğu 

sonucuna vardılar. Bu durum evrenin açık olduğu izlenimi yarattı. Fakat Roma Üniversitesi'nden Sapienza'dan Alessandro 

Melchiorri, “Planck uzay teleskopu tarafından elde edilen ve kozmik mikrodalga arka plan olarak bilinen ışıkla ilgili verilerin 

‘açık bir şekilde kapalı bir modeli işaret ettiğini’” söyledi. Melchiorri, yeni makaleyi Manchester Üniversitesi'nden Eleonora di 

Valentino ve Oxford Üniversitesi'nden Joseph Silk ile birlikte yazdı. Onlara göre, evrenin kapalı olduğunu öne süren SPK verileri 

ile, düz bir geometriye işaret eden diğer veriler arasındaki tutarsızlık, "radikal bir yeniden düşünmeyi" gerektiren bir "kozmolojik 

krizi" temsil ediyor.105,106 

Evrenin yapısı kapalıysa107; yani, evren Einstein’ın tanımladığı 

gibi, sonlu ama sınırsız yapıdaysa, evreni olduğundan çok büyük görmemiz 

mümkündür. Bunu da gözlemlerimizle anlayabiliriz. Evren kapalıysa, 

evrende olan bir cismin, pek çok sanal görüntülerini görmemiz gerekir. 

Evrende bir tane Büyük Patlama olacağı için bu durumu analiz ederek 

anlamaya çalışalım. Doğal olarak Büyük Patlama noktası, evrenin 

merkezinde olacaktır. Her ne kadar merkezdeki yapıyı gözlemleyemesek 

de bu, durumu değiştirmez. Bunun nedeni 3 boyutlu bir deliğin, tam bir 

küre olacağı ve her yöne doğru madde püskürteceği gerçeğidir. Bu nedenle 

tüm maddeler ondan uzağa doğru giderken o merkezde kalacaktır. Şişme 

de onun merkezdeki konumunu değiştirmez. Büyük patlamanın yeri 

evrenin merkezinde olmasına karşılık, geçmişe doğru baktığımızda, onu 

evrenin uçlarında görmeliyiz. Teorik olarak, patlama anını göremeyiz. 

Onun yerine ilk oluşacak olan cisimlere bakmayı deneyelim. Günümüzde 

kuasarların evrenin bebeklik dönemlerine ait cisimler olduğu genel 

kabuldür. Biz de evrende ilk oluşan kuasarı baz alarak, yani onu kullanarak 

durumu anlamaya çalışalım. 

İlk oluşan kuasarı evrenin merkezine yerleştirelim. Şimdilik diğer kuasarları dikkate almayalım. Evrenin geçmişteki ve 

günümüzdeki merkezinde, aynı kuasarı görebilmeliyiz. Elbette kuasarın faaliyetini sonlandırmadığını düşüneceğiz. O zaman 

şöyle bir durumla karşılaşmalıyız. Dünyaya nispeten yakın bir kuasar olacaktır ve o noktada, evrenin merkezi olacaktır. 

Gözlemlerimizle de geçmişe baktığımızda, bu kuasarın ilk anlarına ait görüntülere ulaşabilmeliyiz. Diyelim ki, ilk kuasarın yaşı, 

13 milyar yıl olsun. O zaman biz 13 milyar ışık yılı uzağa baktığımızda, o kuasarı görebilmeliyiz. Hatta evrende bakabileceğimiz 

her yönde bu kuasarın, pek çok sanal görüntüsünü görebilmeliyiz. Biz, kabul yaptığımız bu rakama göre, bir evren büyüklüğü 

 
101 Brian Greene Saklı Gerçeklik 263-264 
102 https://www.ntv.com.tr/video/teknoloji/kara-delik-ilk-kez-goruntulendi-bilim-insanlari-acikladi,tWmarjrs6kSnkQ7Bq44ILg 
103 https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/mystery-of-the-universe-s-expansion-rate-widens-with-new-hubble-data 
104 https://astronomy.com/news/2021/02/what-shape-is-the-universe 
105 https://www.investigacionyciencia.es/noticias/qu-forma-tiene-el-universo-un-nuevo-estudio-mantiene-que-estbamos-muy-equivocados-17989 
106 https://www.quantamagazine.org/what-shape-is-the-universe-closed-or-flat-20191104/ 
107 https://www.investigacionyciencia.es/noticias/qu-forma-tiene-el-universo-un-nuevo-estudio-mantiene-que-estbamos-muy-equivocados-17989 

 

 

Şekil 34 Evrenin sanal görüntüleri 
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oluşacaktır. İşte şekil 34’teki durum, bu kabule göre oluşturulmuş bir evren modelidir. Şekilde, merkezde olan gerçek evren ve 

kuasarı, çevresinde olanlar ise sanal evren ve kuasarları gösterir. Dünya evrenin merkezinde olmadığı için biz, sanal kuasarları 8 

ile 13 milyar ışık yılı aralığında bir uzaklıkta görürüz. Aslında tüm sanal kuasarlar yaklaşık 21 milyar ışık yılı çapında bir kürenin 

üzerinde olacaktır. Ve bu kürenin merkezinde gerçek kuasar bulunmalıdır. Rakamlar bir fikir vermesi açısından kullanılmaktadır. 

Merkezdeki Kuasarı 2,5 milyar ve en uzaktaki kuasarı, 13 milyar ışık yılı mesafelere konumlandırmam, yapılan gözlemlerden 

dolayıdır. Bu sayede evrenimizle de uyumlanmıştır. Aslında merkezdeki kuasarın aktif olmaması dolayısıyla tespit edilememesi 

gerekir. Fakat yine de bir kuasar gurubunun olduğu yeri kullandım.  

Şekil 34’ten durumu anlamaya çalışalım. Merkezdeki kuasardan çıkan ışın, aslında tüm sanal evrenlerdeki kuasardan da 

çıkmış olacaktır. Çünkü benim sanal evren diye gösterdiğim yer, başka bir yer değil. Hepsi aynı yerdir. Kuasardan çıkan ışın b 

noktasına gelir ve oradan, evrenin dışına çıkması gerekir ama evrenin dışı olmadığından, evrenin simetrisinden tekrar evrene 

girer. Şekilde, karmaşa oluşturmamak için durumu ayrı ayrı evren varmış gibi gösterdim.  

Evren bir mekân içinde olmayınca, bir ucuyla diğer ucu aynı noktadadır. Yani mekân dediğimiz şey sadece evrenin içine 

ait bir olgu olduğundan, evrenin dışı diye bir yer yoktur. Onun için 

evrenden çıkmaya çalışan her ne ise, simetrisinden tekrar evrene 

girmek zorundadır. Olayı anlayabilmek için dünyanın küre halini de 

kullanabiliriz. İki boyutlu dünya haritasını düşünün. Ekvator 

üzerinden doğuya doğru uçakla gittiğinizi hayal edin. Güzergahınızı 

bir harita üzerinde takip ediyorsunuz. Siz yol aldıkça, harita bir 

noktada bitecektir. İşte evrende de bir yöne doğru gittiğinizde, öyle 

bir noktaya gelirsiniz. Uçakla haritanın dışına çıkamazsınız, haritanın 

diğer tarafından tekrar haritaya girmek zorundasınız.  İşte evrende de 

aynı durumu yaşarsınız.  

Yalnız dünya yüzeyiyle evren arasında önemli bir fark var. 

Dünya yüzeyi küreseldir ama evren düzdür. Bunu, eskiden oynanan 

yılan oyunu gibi düşünebilirsiniz. Yılan, ekran üzerindeki sayı ya da 

meyveleri yiyerek büyürken, ekranın bir yerinden çıkarsa, 

simetrisinden tekrar ekrana girerdi.108 Yılan için ekran, evreni temsil 

eder ve ekran düz olmasına rağmen, dışı yoktur.  

Bu konuyla bağlayacağımız, ikinci bir konuyu daha gündeme 

getirelim. University of New Haven'dan teorik fizikçi, Nikodem 

Poplawski tarafından savunulan bir görüşe göre, Evren'imizin Büyük Patlama yoluyla var oluşundan sonraki genişlemeyi 

mümkün kılan o ilk "tohum", aslında bir karadeliğin içerisinde oluşabilecek bir yapıdır. Dahası, bu tohumdan sayısız miktarda 

üretilebilir... Hesaplamalara göre karadelikler içerisine giren maddeler, belli bir noktaya kadar parçalandıktan sonra, daha fazla 

sıkıştırılamazlar çünkü, karadelikler kendi etraflarında da dönen cisimlerdir. İşte bu, bir noktada üzerine binen yüklere daha fazla 

dayanamayarak "çözünebilir". Bum diye patlayarak! Tıpkı bir, Büyük Patlama gibi... Dr. Poplawski buna "Büyük Sıçrama" 

demektedir.109 

Bilim ve Teknik dergisi “Yeni bir Evren Modeli”110 adlı makalede aynı bilim insanının görüşlerini gündeme almıştı. 

“Poplawski, her karadeliğin genel görelilikte bir Einstein-Rosen çözümü olduğunu söylüyor. Karadelik oluşurken, eşzamanlı 

olarak, Einstein-Rosen köprüsünün diğer ucunda bulunan Akdelikten başka bir evrenin oluştuğu öngörülüyor. Poplawski, bu 

evren modeli ile kozmolojideki bazı problemlerin -örneğin karadeliklerdeki bilgi kaybının- ortadan kalktığını belirtiyor.” Böylece 

evrende bulunan her karadeliğin bir evrene çıkış kapısı olduğunu öngörüyor. Şekil 35’teki görsel aynı dergiden alınmıştır. 

Benzer tanımlama Carl Sagan’ın Kozmoz Evrenin ve Yaşamın sırları adlı kitabında da yapılmaktadır. “kuasarlar 

akdeliklerdir. Yani, kara deliklerin arka yanları. Evrenin öteki yanlarında, hatta belki de başka evrenlerde kara deliklere hortum 

gibi madde emilerek bir maddenin görüntüye dönüşmesidir.111 

 Anladığım kadarıyla bir karadeliğin arkasında, başka bir evrenin oluştuğu bilgisi önemlidir. Bu durum her bilim insanı 

tarafından onay görmez ama biz bu durumu doğru kabul edeceğiz. Çünkü yukardaki duruma bu açıdan bakarsak, çok başka bir 

durum ortaya çıkacaktır. O zaman bizim evrenimiz belki de Büyük Patlamanın olduğu evrendeki bir karadeliğin içindedir. Kara 

delikler bilgiyi aktardığı için ilk oluşan evrenin bilgisi, alt evrene de yansıyacaktır. 

Evrende kuasar olarak tanımladığımız birçok yapı var ve bunlar çeşitli uzaklıklarda bulunur. Fakat bizim aradığımız 

nesneler Akdelikler olmalıdır. Akdelik ile kuasar arasında benzerlik olmasına rağmen, çok önemli bir ayrım var. Akdelikler 

madde püskürtür. Bir üst evrenden madde yutarak evrene püskürttükleri için küçük olmalarına rağmen, muazzam enerji üretirler. 

Oysa kuasarların muazzam enerjileri, madde yutan karadeliklerin oluşturdukları kaostan oluşur. Fakat evrenin uçlarında olanlar, 

çok daha küçük ve daha muazzam enerji üretiyorlar. Çünkü onlar Akdelik olmalıdır. Daha doğrusu biz artık bu tür cisimleri 

 
108 https://www.youtube.com/watch?v=s6uQHqyqLQo 
109 https://evrimagaci.org/evren-koca-bir-karadelik-olabilir-4814 
110 Bilim ve Teknik dergisi Mayıs 2010 
111 Carl Sagan, Kozmos Evrenin ve Yaşamın Sırları-Sayfa 268 

 

Şekil 35 Karadelikler, arkalarında bir evren 
oluşturur. 
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Akdelik olarak kabul edeceğiz. Çünkü her kuasar, Akdelik olmayabilir. 

Evrenin ilk dönemlerine ait akdeliklerden bize ulaşan fotonların dalga 

boyu, şekil 36’da belirtilen aralığa denk geldiği için onları 

ayırabiliyoruz.112  

Evrenin kapalı olup olmadığını anlamanın bir yolu, anlatmaya 

çalıştığım gibi, sanal kuasar görüntülerinin bir küre üzerinde olup 

olmadığını gözlemlemek. Eğer kuasarlar bir küre üzerindeyse, bu 

evrenin kapalı olduğunun kanıtı olur. Evrenin çapı da bu kürenin çapının 

yarısıdır.   

Evrenin kapalı olduğunu anlayabilmemizin ikinci bir yolu ise 

merceklenme etkisidir. Evrenin kapalı olmasından ötürü, her 

merceklenme olayının 180 derece zıddında da bir merceklenme olayı 

görebilmeliyiz. Elbette o yönde madde kirliliği olmamalı. Şekil 37’de bir 

merceklenme etkisinin nasıl olabileceği gösterilmektedir. Evrenin stabil 

olmadığını düşünürsek, aynı cisme iki yönlü baktığımızda, onun iki farklı 

tarihteki görüntüsüne bakıyor olacağız demektir. Baktığımız cisimler ya da 

güneş hareket halinde olduğu için merceklenme etkisi kaybolmuş olabilir. Fakat 

pek çoğu bu özelliğini kaybetmeyecektir. Yalnız bu durum evrenin büyüklüğü 

ile sınırlandığı için pek çok merceklenme olayının tersindeki merceklenme 

olayını gözlemleyemeyebiliriz. 

Eğer bu durum 

kanıtlanırsa, evren 

görüşümüz tamamen 

değişecektir. Evrenin sınırının olmadığı ama kapalı bir hacme sahip olduğu 

kesinleşecektir. Buna bağlı olarak da evrenin tam büyüklüğü 

bulunabilecektir. Bu aynı zamanda sicim kuramının öngörüsü olan, 

evrenin kapalı halkalardan oluştuğunu da destekleyen bir durumdur. 

Bu ana kadar evrenin çapını, 10,5 milyar ışık yılı alarak yorum 

yaptım. Oysa, evren çok daha küçük bir yapıda olabilir. Gerçi küçük olsa 

bile, biz evreni yine, muazzam büyüklüklerde görürüz. Evrenin çok daha 

küçük olduğunu düşünmemin sebebi kuasarların çok daha yakın 

olmasından ötürüdür. Eğer evren çok daha küçük ise, kuasarların bize çok 

daha yakın olması ihtimali doğar. Bunu da gözlemlerimizle test edebiliriz. 

Gerçekte evrende gördüğümüz kuasarlar, çoğunlukla 2,5 milyar 

ışık yılı uzaklıklardan başlayarak, 13,5 milyar ışık yılına kadar olan 

aralıkta gözükmektedir. Böyle bir durum, şekil 38’deki bir senaryo ile 

gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda sanal kuasarlar, iki farklı büyüklükteki 

küre üzerinde gözükecektir. Hem de merceklenme etkisi evrenin yaşıyla 

sınırlanmayacaktır. Bakacağımız her merceklenme etkisi, zıddında da bir 

merceklenme etkisi görme potansiyeli taşıyor olacaktır.  

Akdeliklere itiraz edenlerin en büyük argümanı, termodinamiğin 1.yasasına aykırı hareket ediyor gibi görünmesindendir. 

Yoktan madde üretmesi söz konusu olamayacağından, Akdelik fikri sorunlu kabul edilir. Oysa, Şekil 32’deki yapı düşünülerek 

değerlendirme yapmak, durumu değiştirir.  Yani her karadelik bir üst evrenden madde alarak, alt evrene püskürtür. Bu durumda 

termodinamiğin birinci yasasına aykırı bir durum oluşmaz. Üst evrende madde eksilirse, o madde alt evrene geçmiş olur. Eğer 

evrenin ilk yıllarındaki kuasarlar birer akdelik ise, termodinamiğin 1.yasasına göre bizler, ikincil bir evrende olmak zorundayız 

demektir. Bu yapı Paralel evrenler teorisinin de bir kanıtı olur. Biz bir karadelik içindeysek, her karadelik bir evren demektir.  

Evrendeki boşluk veya madde yığınları nasıl oluştu? 
Evrenin oluşumunu anlatırken, ilk oluşan sicimlerin bazılarının antilerini bularak yok olduklarını söylemiştik. O olayı 

detaylandırırsak, her patlama merkezi dışa doğru bir itkî oluşturacağı için sicimlerin patladığı yerler boş kalacaktır. Şekil 39’da 

görüldüğü gibi patlama merkezlerinden uzaklaşan maddeler, ara boşluklara yığılmak zorunda kalacaktır. Elbette evrendeki sicim 

patlamaları bu kadar düzenli olmamıştır. Daha çarpık bir yapı vardır. Çünkü bazı noktalarda, birkaç sicimin beraber patlamış 

olabileceğini de düşünmek mantıklı olacaktır. O durumlarda oluşan boşluk devasa olacaktır. Çoban boşluğu bu tür bir boşluk 

olabilir. Büyük duvar diye adlandırılan yapı da şekil 39’dakine benzer bir yapı olabilir. Şekilde görülen banyo suyundaki sabun 

köpüğü de kabarcıkların boşluğu doldurma uğraşısıdır. Orada büyük baloncukları sicim antisicim patlama merkezi olarak kabul 

edersek, küçük baloncuklar da madde demektir. Görüldüğü gibi küçük baloncuklar aralara sıkışmıştır. Evrendeki madde, büyük 

 
112 https://www.youtube.com/watch?v=MvKPdVa7s0c 

 

Şekil 36 Akdeliklerin denk geldiği aralık 

 

 

Şekil 37 Her merceklenme etkisi, tam 
zıddında da bir merceklenme etkisi 

potansiyeli taşır. 

 

 

Şekil 38 Eğer evren düşündüğümüzden 
küçük ise, merkezdeki kuasarın sanal 
görüntüleri iki farklı uzaklıktaki küre 

üzerinde görebilir. 
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baloncukların aralarında kalan yerlerde toplanacağı için örümcek ağı ya 

da beyin nöronları şeklinde bir yapı oluşacaktır. Elbette evrenin kozmik 

tarihi içinde bazı galaksiler, kütle çekim sebebiyle boşlukların içine doğru 

savrulmuş olabilir. Fakat genel yapı böyle olmalıdır. 

Evrenin eş ve zıt yapısı 
Buraya kadar anlattığımız evren yapısını, tek bir çatı altında 

topladığımızda şekil 40’taki evren yapısına ulaşırız.  

• M kuramının tanımladığı menbranların olduğu 11 boyutlu 

bölge şeklin ortasındaki bölgedir.  

• Bu bölgede bulunan iki zıt menbran birbiriyle çarpıştığında 

oluşan parçacıkları, zıt menbranlar çektiği için her menbranın olduğu 

yerde, karşı menbrandan oluşan parçacıkların kuantum evreni oluşur.  

• 10 boyutlu uzayda oluşan sicimlerin enerji kaybetmeleri sonucu kuantum katlarını aşan madde astral düzey denen iki 

karşı fazda toplanır.  

• Oluşan ilk iki zıt ana evrendeki maddelerin karadelik oluşturmaları sonucu, her iki fazda da muazzam sayıda karadelik 

oluşacaktır. Oluşan her karadelik bir alt evren oluşturacaktır. Fakat yanlış anlaşılmaması açısından ilk ana evren de bu evrenlerle 

aynıdır. Yani oda, tam bir paralel evren yapısındadır.  

• Biz bu alt evrenlerden birinin içindeyiz. Şekildeki kırmızı “3+1 boyutlu görünen evrenimiz” ile gösterilen balon, bizim 

evrenimizdir ve karşı fazda da ikiz paralel evrenimiz vardır. Bizim gibi, her paralel evrenin bir ikizi vardır. Bu durum, 

Schrödinger’in kuantum denkleminin, bir de karşı denkleminin olmasını gerekli kılar.  

• İkiz paralel evrende bizim ikizimiz 

olabileceği gibi bizim paralel evrenlerde de bize 

çok yakın frekansta eşizlerimiz olacaktır. Zaten 

daha önce Schrödinger’in kuantum denkleminden 

evrenimizin oluşumunu anlatabilmek için 

kullandığı örnekte, her paralel evrende çökmeyen 

dansçının bizim eşizimiz olabileceğini söylemiştik. 

İşte bizim eşizlerimiz şekildeki kırmızı renkli 

baloncuklardadır. İkizimizin eşizleri de mavi renkli 

baloncuklardadır. 

• Her paralel evren veya ana evren tüm 

girdilerini astral düzeyden alır. Onun için hepsinin 

kanun ve kuralları aynıdır ama hepsinde insan gibi 

canlı oluşup oluşamayacağı konusu tartışılır. 

Örneğin ilk ana evrende çok fazla madde olacağı 

için çok büyük yıldızlar olacağını söylemiştik. Çok 

büyük yıldızlar çok kısa sürede kendi içine çökerek 

karadeliğe dönüşecektir. Bu da orada çok fazla kaos 

olacağını gösterir. Bu durumda dünya benzeri yapıların oluşması için hem gereken zaman olmayabilir hem de çok fazla kaos 

canlı oluşumuna engel olabilir. Onun için insan gibi canlı oluşamayacağı düşünülebilir. Aynı durumda yeterli madde yutamayan 

karadelikler için de insan gibi canlı oluşamayacağı düşünülebilir. 

Kuantum mekaniğinin gariplikleri anlaşılabilir mi? 

Önce belirsizlik ilkesini inceleyelim. Durumun daha kolay anlaşılabilmesi için şöyle bir örnekleme yapalım. Evreni, şekil 

23’teki gibi hortum evren olarak tanımlayalım. Yani sayın Greene’in tanımına 

sadık kalalım. Öyle bir evrende, hortumun içindeki bir bilyenin hareketine bakalım. 

Şekil 41 a’daki hortumun içinde ki bilyenin hareket edebileceği yön olarak, ileri 

veya geri yönü vardır. Eğer biz hortumu, boyunca kesip bir yüzeye çevirirsek, bu 

sefer bilye yüzey üzerinde iki boyut boyunca karmaşık hareketler yapabilecektir. 

Düz hareket yapsa bile, şekil 41 b’deki oklardan hangisini seçecektir. Yüzey 

üzerinde pek çok doğrultu seçilebilir. Bu durumu üç boyuta yükselttiğimizde, tek 

boyuta karşılık gelen sonsuz yer var demektir. İşte işin püf noktası burasıdır. Bilye 

bir yeri tercih edemez. Bilye hortum içindeyken çapı oluşturan çember boyunca her 

noktası hortuma temas ederken, hortumu kesip açtığımızda yüzeye tek noktadan 

temas edecektir. Aslında iki boyutlu yüzeyin her noktası onun için aynı değerdedir. 

Elbette bir yeri tercih edemez ama olması gereken yer konusunda da çok serbest 

değildir. Örneğimizdeki bilye, iki boyutlu yüzeyin dışına çıkamaz. Kaba bir 

benzetme olmasına rağmen belirsizlik ilkesinin nedeni ve mantığı budur. 

Parçacığın boyutu artmazken, mekânın boyutunun artmasının getirdiği belirsizlik…  

Bu duruma yine “birim sicim” açısından bakmamızı gösteren bir durum. Eğer olaya ağır sicim açısından bakarsak, 

evrenin çok çok küçük (yani Planck sabitinin 1061’de biri kadar) olduğunu anladığımızda, maddenin tercih etmeleri gereken bir 

yer olmadığını, bunun sadece hafif sicimi tercih ettiğimizde, karşımıza çıkan bir durum olduğunu anlıyoruz. Evrenin, kesilip 

açılamayacağını söylemeye gerek yok. Fakat olaylara hafif sicim açısından bakarsak, sanki evreni kesip açmışız gibi, bir durum 

yaşarız.  

 

Şekil 39 Maddeler patlama 
merkezlerinden dışa doğru itilmiştir. 

Yandaki sabun köpüğü benzer mantıkla 
oluşmuştur. 

 

 

Şekil 41 Tek boyuttan iki boyuta 
geçen top hangi doğrultuyu 

seçer? 

 

 

Şekil 40 Eş ve zıt evren yapısı 
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Hafif sicimle bakışın farkını şöyle anlatmaya çalışayım. Eğer, bir atom içindeki elektronun yerini tespit etmeye 

çalışıyorsak, konumunu olasılık rakamı olarak buluruz. Bunu şöyle anlamalıyız. Şekil 41’deki bilye, 41 b’deki yüzeyde bulunan, 

hangi ok güzergahını tercih edeceğini, bulmaya çalışıyoruz demektir. Hiçbir ok onun için tercih sebebi olmadığına göre, bizim 

hesabımız, hangi oku, hangi ihtimalle tercih edeceğini bulmaya yarayacaktır. Ağır sicim açısından, ihtimal yoktur. 

Dolanıklık konusunu da bu gözle değerlendirmek gerekir. Dolanıklığı; “iki eş parçacığın, birbirlerinden milyonlarca ışık 

yılı uzakta olsa bile, parçacıklardan birine yapılan etki diğerini de anında etkiler” şeklinde tanımlıyoruz. İşte bizim olaya ağır 

sicim açısından bakmamız gerektiğine işaret eden başka bir durum. Eğer ağır sicim açısından olaya bakarsak, evrenin çapının 

Planck mesafesinin 1061 de biri olduğunu söylemiştik. Yani aslında uzak diye bir kavram yok. Bu sadece bizim olayı farklı 

değerlendirmemizden başka bir şey değil. Bu parçacıkların birbirinden ayrı olduklarını görmemiz, bizim evreni kesip açıp bakıyor 

olmamızdan gelen bir yanılsamadır. Eğer dikkat ederseniz en büyük sorun hız ve mesafe kavramlarında vardır. Bu da kuantum 

evrende mesafenin olmadığı anlamına gelir. Mesafe olmayınca hız kavramı da anlamsızlaşır. Mesafe olmaması; doğru bakış 

açısının, ağır sicim açısından olması gerektiğini söyler. 

Çubuklu sarmal galaksilerdeki garip durum 
Çubuklu sarmal galaksilerin, kütle çekim kurallarına uymadıkları bilinir. Merkezlerinde oluşan çubuk bölgesi, 

kütleçekim kurallarını alt üst eder. Şekil 42 b’deki NCG 1300 galaksisinden, durum anlaşılabilir. Üstelik merkezdeki çubuk 

oluşumu, kozmik tarihin ikinci yarısında başlamış. Bizim teorimiz açısından bu çubuğun oluşum hikayesi önemlidir. Çünkü bu 

hikâye teorimizi destekleyen bir yapıdır.  

Şekil 42’de güneş sistemiyle çubuklu sarmal galaksi arasındaki benzerliği görebilirsiniz. Güneşin içindeki atomlar dahil, 

çevresindeki gezegenlerin merkeze uzaklık/hız grafiğini görmekteyiz. Aynı durum, çubuklu sarmal galaksi içinde geçerlidir. 

Güneş sistemi için garip bir durum yok ama sarmal galaksinin çubuk bölgesi için ciddi sorun var. Çubuk bölgesi beklendiği gibi, 

bir grafik oluşturmamış. Grafiğe göre galaksinin çubuk bölgesiyle güneş gövdesi içindeki atomlar aynı davranmış. Güneş içindeki 

atomlar birbirlerine bağlandığı ya da bağımsız hareket edemediği için bu tür bir grafik çizmeleri normaldir ama galaksideki 

serbest yıldızlar için aynı durum söz konusu değildir. 

Galakside çubuk bölgesini oluşturan yıldızların tümünün, açısal hızlarını aynı yapan sebebi bulabilmek için karanlık 

maddeden yararlanacağız. Eğer evren görünen maddenin beş katı karanlık madde içeriyorsa, o zaman aynı durum bu galaksi için 

de geçerlidir. Galaksilerdeki karanlık maddeler her sistemde olduğu gibi, kütle çekim nedeniyle merkezde toplanmak 

durumundadır. Bu da şöyle bir seyir izlemelidir. Başlarda karanlık madde oluşurken galaksinin ortalama dönüş hızını taklit 

edecektir. Çünkü görünen madde kendi dönüşünü kütle çekim sayesinde ona aktaracaktır. Karanlık madde büyüdükçe çubuk 

uçlarındaki yıldızları tutarak, kendi hızına senkronize edecektir. Karanlık maddenin çapının içine giren her yıldız, artık karanlık 

madde küresinin bir elemanı olacaktır. Elbette karanlık madde küresi, ilk başta karadeliğin dönüş hızıyla özdeş olacaktır. Fakat 

kürenin çapı arttıkça, momentumun korunumu sebebiyle, dönüş hızı yavaşlayacak 

ve yüzey hep yörünge hızına denk gelecek hızda olacaktır. Karanlık maddenin dönüş 

hızı yavaşlarken, merkeze yakın yıldızlar bu yavaşlamaya uyum gösteremeyebilir. 

Fakat yeterli süre geçtiğinde, karanlık madde kütleçekim kuvveti nedeniyle onları da 

kendisine bağlayacaktır.  

Peki neden çubuk bölgesi, zaman içinde uzar? Eğer savımız doğruysa, 

kesinlikle merkezdeki karanlık madde, zaman içinde artıyor demektir. Tıpkı güneş 

sisteminin ilk oluşum anında çevresindeki maddeleri kendine çekip, yavaş yavaş 

büyümesine benzer bir durum... Karanlık maddeler bir şekilde artıp, merkezdeki 

hayali kütleyi büyüttükçe, o da en yakın yörüngedeki yıldızları tutmaya ve çubuğa 

eklemeye başlıyor. Daha doğru anlatımla, merkezdeki görünmeyen kütle, en 

yakındaki yıldızın yörüngesini kapsayacak şekilde büyüdüğünde, hem o yıldızı 

tutuyor hem de kütle olarak büyüdüğünde kendi ekseni etrafındaki hareketi 

yavaşlayıp, son tutulan yıldızın yörünge hızına düşüyor. Böylece, büyüdükçe; 

görünen yıldızlar, hep çubuğun ucuna eklenmiş oluyor. Bir kütlenin çapı büyüdükçe, 

momentumun korunumu sebebiyle, dönüş hızının yavaşlaması bilinen bir durumdur. 

Fakat şöyle bir sorun olmalı. Bildiğimiz büyük kütleler kendi çekim güçleri 

altında çökmeye mahkûmdur. Üstelik çubuk bölgesini oluşturan karanlık madde 

küresinin çapı, binlerle tanımlanabilecek ışık yılı mesafe olacaktır. Yani evrende o 

büyüklüklere yaklaşabilecek bir yıldız olamaz bile. Şöyle düşünün; galaksinin 

yarısından daha büyük, tek bir yıldız olabilir mi? Olamaz, çünkü oluşurken, çoktan kendi içine çökmesi ve çubuk bölgesinin 

bozulması gerekirdi.  

Çökmenin olmamasını şöyle açıklayabiliriz. ABD’de Princeton, New Jersey’deki İleri Çalışmalar Enstitüsü’nden 

Amerika’lı araştırmacı Max Tegmark, “Evren’in üçten fazla uzay boyutu olsaydı, ne Güneş’in etrafında gezegenler, ne de atom 

çekirdeği etrafında elektronlar yörüngede kalabilirdi”113 demektedir. Yani evrenin büyük kütleler oluşturabilmesi için 3 uzay 

boyutuna sahip olması gerekir. Eğer evren 4 uzay boyutuna sahip olsaydı, güneş gibi büyük kütleler oluşamazdı. Hatta atom bile 

kararlı olamazdı. İşte çubuklu sarmal galaksilerin merkezinde oluşan, o büyük karanlık madde yıldızı, 4 mekân boyutlu uzayın 

içindedir. Böylece onu göremiyor oluşumuza karşın, merkezde bir kütle varmış gibi davranmaktadır. Çünkü çekim gücünü, 3 

uzay boyutlu evrenimizde hissedebiliyoruz. Aslında karanlık madde, bir sıvı gibi davranır. Görünen madde de onu, galaksi 

merkezinde toplar. Böylece merkezde kocaman bir kütle olmasına rağmen, bu kütle kendi içine çökemez. Sanırım o da sıvılar 

gibi sıkıştırılamaz özelliğe sahiptir. Onların bir arada durmasını sağlayan şey hem kendi kütle çekimleri hem de görünen 

 
113  Science er Vie, Ocak1998 

 

Şekil 42 Güneş ve gezegenlerinin 
konum/hız grafiği, çubuklu sarmal 

galaksideki konum/hız grafiğiyle aynı 
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maddenin çekim gücüdür. Böylece birbirini etkileyen görünen madde ve karanlık madde, tıpkı bir yıldız gibi davranarak, çubuk 

bölgesini oluşturabilmektedir. Bu bölgedeki karanlık madde, uzaydaki bir sıvının küre oluşturması gibi davranacaktır. 

Her madde, yakın mesafelerde diğerini iter demiştik. Burada da aynı durum söz konusu. Merkezde ama 3 mekân boyut 

içinde olan karadelik, karanlık maddeyi kendine çeker. 

Fakat bu çekilme, ancak belli bir mesafeye kadar, 

maddeleri birbirine yaklaştırır. Bu yakınlaştırma, kısa 

mesafede etkin olan itme kuvvetinin, müsaade ettiği 

kadar olacaktır. Böylece karanlık madde, güneş gibi bir 

yapı oluşturacaktır. Karanlık maddeler birbirlerini 

algıladıkları için birbirleri içinden geçemezler ama 

görünen yıldızlar aynı durumda değildir. Onlar, karanlık 

maddeyle sadece kütleçekim aracılığıyla etkileştiği için 

serbestçe dolaşmaya devam ederler. Ancak, karanlık 

maddelerin oluşturduğu çekim kuvveti etkisiyle ortak bir 

harekete doğru zorlanırlar. Belli bir zaman sonra 

uyumlanırlar ve bir bütün halinde hareket ederler. 

Böylece çubuklu sarmal galaksilerin, çubuk bölgesi 

oluşur.  

Bu durum teorimiz için de ciddi bir delil 

oluşturmaktadır. Karanlık maddeyi oluşturan 

parçacıkların, atomdan evrilmiş proton, nötron ve 

elektron olduğunu kabul etmemiz mantıklı olacaktır. 

Zaten biz bu parçacıkları süpersimetrik parçacıklar olarak biliyoruz. Madde evrim geçirerek, ilk aşamasını tamamlamış ve ikinci 

aşamaya doğru evrime devam etmektedir. İkinci aşama, karanlık maddenin 4+1 boyutlu uzaydan çıkarak, artık kütleçekim 

etkisini hissedemeyeceğimiz 5+1 boyuta geçmesidir. O zaman görünen evren, kütle kaybetmiş olacaktır.  

Şekil 29’daki yapıya bakarak küçük bir özet yapmak gerekirse; Görünen evren, atom denen dış kabuğun dışını 

kapsamaktadır. Bu bölge 3 mekân 1 zaman boyutuna sahiptir. Şekilde ilk iki kabuk arasında kalan bölge 1.Kuantum katı, yani 4 

mekân 1 zaman boyutlu bölge. Atom denilen kabuk ise, astral bölge... Bu bölge 3 ile 4 mekân boyutu arasındaki sınırdır. Atom 

buranın elemanıdır. Bu yapıya bakarak atomun hem 3 hem de 4 mekân boyutlu özellikler sergilemesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

Yani bakış açısı durumu belirler. Atom en küçük bir evrim geçirdiğinde, parçalanarak süpersimetrik parçacıklarına dönüşüp, 

görüş alanımızdan çıkar. Bunu yapabilmesi için dalga frekansını artırması gerekir. Fakat bizler atomu parçalayabiliyoruz. 

Parçaladığımızda elde ettiğimiz elemanlar, astral düzeyin elemanlarıdır. Onun için onlar bizim görüş alanımızdan çıkmazlar. 

Görüş alanımızdan çıkan elemanların dalga frekanslarının artması gerekir. Maddenin dalga frekansını yükselten mekanizma, bu 

kitabın ana konularından biri olduğu için cevap, kitabın kendisidir.  

Evrenin yaşının tespit sorunları  
Evrenin yaşını tespit etmek için kullanılan en ciddi yöntem Hubble sabiti ile tespit edilen yöntemdir. Eğer evren şu anda 

genişlemekte ise birim zamandaki genişleme miktarını da bildiğimize göre, zamanda geriye giderek başlangıca ulaşabiliriz. Eğer 

genişleme miktarını yani Hubble sabitini sabit tutacak olursak, kabaca bir yaklaşımla evrenin yaşı 14.4 milyar yıl olarak 

hesaplanır. Yani evrenin genişlemesini baz alan yöntemdir. Bunun haricinde Kozmik Mikrodalga Arka planındaki dalgalar 

kullanılarak da evrenin yaşı bulunabilmektedir. Fakat bu yöntem de Hubble sabitine bağlanır. Evrenin genişlemesini baz alan yaş 

bulma yöntemleri sorunlu olmalıdır. Çünkü evrenin kütle kaybını hesaba katmamış oluyorlar.  

Bunlar haricinde yıldızların yaşını tespit ederek de evrenin yaşı hakkında fikir edinebiliriz. Bugüne kadar elde edilen 

veriler 13.8 milyar yıldan daha yaşlı bir yıldıza rastlanmadığı yönündedir. Fakat James Webb teleskopu bu durumu değiştirebilir.  

Yalnız Özgen Ersan’ın “Age of Multiverse 19.28 Gyrs” adlı makalesinde Light Coordinate System adlı bir yöntemi 

kullanarak, evrenin yaşı için bulduğu 19,28 milyar ışık yılı, bana daha cazip göründü.114 Çünkü ilk kitabımı yazarken, içimden 

geçen rakamı 19,4 milyar ışık yılı olarak yazmıştım.  

 

  

 
114 https://www.researchgate.net/profile/Oezgen-Ersan 

   

Şekil 43 Alttaki sarı bölge dışında yaşamamız pek mümkün değil (Bilim 

Teknik Ağustos 2004 uyarlanmıştır) 
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5. Ruhun Yani Bilincin Yükselişi 

Tekâmül mekanizmasının çalışması 
Öncelikle tekâmül eden şeyi tanımlamak gerekir. Dinlerin ruh dediği ama benim bilinç olarak tanımladığım şey aslında 

bildiğimiz maddedir. Evrenden bir miktar madde alınıp tekâmüle sokulur. Tekâmüle başlayan madde, sürece atom olarak başlar 

ama en küçük tekâmülde hemen parçalarına ayrılarak süpersimetrik alt parçacıklara dönüşür. Yani artık atom yerine, o atomdan 

oluşan süpersimetrik nötron olarak yoluna devam eder. Bilinci oluşturan şey oluşan bu parçacıklardır. Ve bir atom bir ruha 

karşılık gelir. Burada atomun bir dalga daha doğrusu, bir enerji olduğunu unutmayalım. 

Alt parçacıklar için nötron diyorum çünkü, atom parçacıklarına dönüştüğünde elektron ile protonlar birleşerek nötrona 

dönüşüyor olmalıdır. 

Anlaşılması gereken en önemli şey sistem astral düzeyden alınan atomlarla başlar ama astral düzeyde bu atomlar katı 

değil, olasılık dalgası şeklindedir. Olasılık dalgası tekâmüle devam ettiğinde, alt parçacıklarına ayrışarak yükselir. Önceki 

bölümde, olasılık dalgasının hem frekansının hem de enerjisinin arttığını söylemiştik. 

Daha önce de söylediğimiz gibi; katı dediğimiz şey kısa mesafede maddenin birbirini itmesi sonucu oluşan insan algısıdır. 

Bardağı tutabilmemizi sağlayan şey bardakla, parmak arasındaki atomlardan kaynaklanan itme kuvvetidir. Böylece bardağı 

tutabiliriz. Ve bardakla parmak atomları asla birbirine değmez. Birbirini iten iki atomun, birbirine değmesini sağlamak ancak, 

kendi içine çöken nötron yıldızları gibi, çok büyük basınçlar altında görülebilir. Yani katı dediğimiz şey sadece algıdan ibarettir. 

Konumuza dönersek. Sanırım tekâmül sisteminde, hayvan ve insanların birinci derecede rol oynadığını, anlamışsınızdır. 

Hatta tüm evren, sadece bu sistem için oluşturulmuştur.  Tekâmüle sokulacak olasılık dalgası (yani ruhlar) şekil 2’deki A 

noktasında dünyasal deneyime gönderilmeye başlar. Bunu yapabilmek için dünyada beden oluşturulur. İşte hayvan ve insan 

bedenleri bu işi karşılar. Bilinç azken hayvan, daha çokken insan bedenleri kullanılır. Yapay zekâ konusunda da söylediğimiz 

gibi, ruh, bedenle tam bir irtibata girer. Artık ruh, tüm algısını, bedende olan duyu organlarından alır. Bedenin gözleriyle görür, 

onun hayatta kalma güdüleriyle yaşar. Bedenin bir tehlike anında göstermesi gereken içgüdüsel tepki, ruhun iliklerine kadar 

hissettiği bir güdü haline gelir. Yani ruh kendini, içinde olduğu o bedenden ibaret sanır. Bu güdüleri; aşçı robota, taklit edebilmesi 

için yüklediğimiz, ikinci bir yazılıma benzetebiliriz. İşte insanın ikinci yazılımı, bedenin hayatta kalmasını sağlayan güdüleridir. 

Ve bu güdüler sayesinde yaşar ve çoğalırız. Bu kadar gelişmişliğimize rağmen, insanlar hâlâ kendilerini sadece bedenden ibaret 

sanırlar.  Çünkü ruhla beden, o kadar iç içedir. Bu konuda yapılan güzel deneylere de değinmeden geçmeyelim. 

Londra Üniversitesi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü uzmanları, "astral seyahate" benzer bir deneyim yaratmak için 

sanal gerçekliğin kullanıldığı deneyler yaptı. Uzmanlar, beyni şaşırtarak fiziksel bedenin başka bir yerde olduğuna inandırmak 

için sanal gerçeklik gözlükleri kullandı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle yaratılan görsel illüzyon ve bedenlerine gerçekten 

dokunulduğu hissi, deneklerde "fiziksel bedenlerinden çıktıkları" hissi yarattı. 

Yapılan deney, “beyindeki, dokunma ve görme merkezleri arasındaki bağlantı kopukluğunun” fiziki bedenin dışına 

çıkıldığı hissi yaratabileceği varsayımı üzerine kuruldu. 

Gönüllü denekler, gözlerine sanal gerçeklik gözlükleri takarak, bir kameranın önünde ayakta durdu. Denekler, bu 

gözlükler sayesinde, kendi bedenlerinin üç boyutlu arkadan görüntüsünü, kendi önlerindeymiş gibi görebiliyordu. 

Araştırmacıların, sırtlarına bir kalemle dokunduğunu gözlükler sayesinde görebilen denekler, kalemin gerçek sırtlarına değil, 

önlerinde gördükleri sanal sırtlarına dokunması sonucu, onu algılıyormuş gibi hissettiklerini söylediler. 

Bir sonraki aşamada, deneklere gösterilen görüntü değiştirildi ve deneklere, sanal gözlükler aracılığıyla, gerçek bedenleri 

değil, bir mankenin sırtının üç boyutlu görüntüsü gösterildi. Mankenin sırtına kalemle dokunulduğunu gören denekler, buna 

rağmen önlerinde gördükleri bedeni “hâlâ kendi bedenleri gibi algıladıklarını” ifade etti. 

Gözlükleri çıkarılan ve birkaç adım geri yürütülen denekler, eski yerlerine dönmeleri istendiğinde ise gereğinden fazla 

yürüyerek fiziki bedenlerinin değil, sanal bedenlerinin eski pozisyonuna yakın yerde durdu. 

Bulgularını yorumlayan bilim adamları, bu deneylerin ‘beden dışı deneyim’i laboratuvar ortamına taşıdığını ve nasıl 

meydana geldiğiyle ilgili, en önemli teorilerden birini sınadığını belirtiyor.115 

Tekâmül eden şeyi bazen ruh, bazen bilinç diye tanımladım ama aslında bilinç ile ruh, tam olarak aynı şey değildir. Ruh, 

tekâmül eden madde ve bilincin toplamından oluşur. Şekil 44’te başlangıçta ruhun, sadece madde özelliği olduğunu 

anlayabiliyoruz. Fakat sona gelindiğinde, madde özelliği aynı olmasına rağmen, bilinç muazzam artışa uğrar. Aslında olan şey 

bilinçsiz bir enerjiye bilinç kazandırılmasıdır. Madde ve bilinç özelliğinin toplamına ruh diyoruz. 

İlk başta madde özelliği ağır basar ama bilinç özelliği sürekli artar. Başta 48 bin yıl süren, hayvan bedenlerinde tekâmül, 

tamamen, bilincin azlığı yüzündendir. Çünkü bilinç olmayınca, öğrenme de zordur. Bilinç arttıkça öğrenme de kolaylaşır ve 

haliyle de hızlanır. Elbette bilincin doğal akışında tekâmül etmesi çok çok uzun zaman alacağı için 1.bölümde yazdığımız 

müdahaleler yapılarak süreç kısaltılır.  

 
115 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6960612.stm Erişim 30.06.2022 
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Şekil 44, tekamüle sokulan maddenin tekâmül sürecini göstermektedir. Ruh, her ne kadar alt parçacıklarına bölünerek 

yükseliyorsa da ilk başta oluştuğu sicim sayısı kadar sicimden oluşan parçacıklardan oluşur. Kütle olarak ağırlığı değişebilir. 

Örneğin Atom, alt parçacıklarına bölündüğünde oluşan parçacıklar, atom ile aynı kütleye sahip olmayabilir. Fakat atom kaç 

sicimden oluşmuş ise, alt parçacıkların da toplamı aynı adet sicimden oluşur.  

Şekil 2 ile, şekil 44 aynı şeyi anlatır. Şekil 2 sadece bedenli, şekil 44 

ise, tüm tekamülü kapsar. Atomun tekamüle sokulması ile başlayan süreç, 

hayvan bedenleriyle, Nuh tufanına kadar devam eder. Nuh tufanı insan 

bedenlerine geçişi sembolize eder. İnsan bedenleriyle tekâmül devam ederken, 

kıyamet ile, bilinçsiz tekâmül sona erer. Kıyametten sonra bilinçli tekâmül 

dönemi başlar. Bu dönem farklı bir yapı içerir. Bu dönemi daha sonra 

inceleyeceğiz. İşte tüm süreçlerin sonunda madde ve antimadde tarafı 

birleşerek, Kaynağa dönme gerçekleşir. Bu noktada her ruh, ruh ikizini bularak 

bu süreci gerçekleştirerek Ârş’a yükselir. Ârş, menbranların bulunduğu 11 

boyutlu uzaya, Kuran’ın verdiği isimdir.  

Görüldüğü gibi evren, bir bilinç oluşturma fabrikasıdır. Büyük 

patlamada oluşturulan madde, tekâmüle sokularak bilinçlendirilir ve şekil 45’te görüldüğü gibi, geldiği kaynağa geri döner.  

Yalnız 10.boyuttan 11.boyuta dönüş tekâmül sistemiyle olmaz. Tekâmül ederek 

10 boyutlu uzaya dönen madde artık, süpersimetrik sicim haline gelmiştir. Kuantum 

katların en sonuna gelen sicim ve anti sicimler birleşerek 11 boyutlu uzaya döner. Madde 

yönleri tamamen yok olur ve saf bilinç olarak hedefe varırlar. 11 boyutlu uzayda ne 

olduğuyla ilgili, pek bilgimiz yok. Zaten o bölge bizim kanun ve kurallarımıza uymadığı 

için yetersiz zekâmızla anlayabilecek durumda da değiliz.  

Daha önce dünyada ilk olmadığımız gibi, sonda olmayacağımızı söylemiştik. 

Fakat dünyadan kaç tür gelip geçtiğini bilmiyorum ama mekanizma konusunda bir yorum 

yapma şansımız var. Eğer evren dediğimiz bu devasa madde ve boşluk yığını, bilgisayar 

vari bir şey ise, hiç de abartılacak bir yapısının olmadığını düşünebiliriz. 

Evren dev bir bilgisayar mı? 

Başlarken, bir yapay zekâ olma durumumuzla başlamıştık. Eğer biz bir yapay 

zekâysak, evrenin de bir bilgisayar olma ihtimali o kadar güçleniyor. Bilim Teknik 

Dergisinin Aralık 2011 sayısındaki “Evren Dev Bir Bilgisayar mı?” adlı yazıda, bu konu incelenmiş ve şu çıkarımlar yapılmış. 

• Evrenin yapısının analog mu dijital mi olduğunu tespit etmek için kuantum fiziğinin dijital mi analog mu olduğuna 

bakabiliriz. Analog veri; televizyon, ses vb dalgalarının elektrik sinyaline dönüştürülmesiyle oluşur. Oluşan elektrik 

sinyali genliği değişen ama süreklilik arz eden bir dalga formatındadır. Dijital veride ise sinyal sürekli değil. Var/yok ya 

da doğru/yanlış mesajlarına karşılık gelen, ikilik sayı sistemine dayalı 1’lerden ve 0’lardan oluşan kesikli bir yapıya 

sahiptir. Yani analog süreklilik, dijital kesiklilik ile ilişkilendirilebilir.  Temelinde bilgisayar gibi işleyen bir evrende 

yaşadığımıza kanıt olarak, sürekli görülen fiziksel olaylara kuantum mekaniksel düzeyde baktığımızda kesikli bir yapıya 

sahip olduklarını fark etmemiz gösteriliyor. Yani kuantum fiziğinin dijital bir yapısı var. Kuantum mekaniğine göre 

hareket ve enerji sürekli değil, kesikli. Parçacıklar, kuantum durumları denen belli durumlarda bulunabiliyor ve 

parçacığın bir kuantum durumundan diğerine geçebilmesi için de enerji paketçikler halinde taşınıyor.  

• Fizikçilerin “bilgi paradoksu” olarak adlandırdığı bilmecenin çözümü, kuantum alan kuramı üzerine çalışan 

Gerard ‘t Hooft’tan geldi. Tekilliğin çevresinde ışığın bile kütle çekiminden kaçamadığı bölgeye karadelik, bu bölgenin 

alanına ise olay ufku deniyor. Hooft karadelikteki tüm bilginin olay ufkunda kaydedildiğini öne sürdü. Yani üç boyutlu 

karadeliğin bilgisi iki boyutlu yüzeyde saklanıyordu. Karadeliğin hacmi ne kadar büyük ise o kadar fazla bilgi 

depolayabiliyor, ancak hacmi çevreleyen yüzey alanı depolanabilecek bilgiye sınır getiriyordu. Fotoğraf tekniklerinden 

olan holografide de aynı ilke geçerli. Lazer ışığı kullanılarak üç boyutlu cismin bilgisi iki boyutlu film yüzeyine 

kaydediliyor, sonra film lazerle aydınlatılınca cismin üç boyutlu görüntüsü elde ediliyor. Fotoğraf filminde bir piksele 

ne kadar fazla bilgi yüklendiyse ortaya çıkan görüntü, o kadar gerçeğe yakın oluyor. Peki evrende bir pikselin karşılığı 

var mı? Bilim insanları bunun fiziksel olarak anlamlı en küçük alan olan Planck alanı olduğunu söylüyor ve 4 Planck lık 

alana en fazla 1 bitlik bilgi girişinin yapılabileceğini belirtiyor.  

• Seth Lyold’un evrende şu an var olan 1090 parçacığı göz önüne alarak yaptığı hesaba göre, 13,5 milyar yıllık evreni 

simüle edecek bir bilgisayarın işleyeceği bilgi 10120dir. Bu da hiç abartılmayacak bir değer. 

• Doğa olaylarını simüle edebilmek için hücresel otomat modelleri kullanan bilim insanlarından matematikçi John 

Horton Conway’in geliştirdiği “Hayat Oyunu” isimli program, mikroorganizma gibi yapılar üretiyor. Stephen 

Wolfram’ın geliştirdiği bir model ise kar tanelerini modelleyebiliyor. 116 

Peki, bu bilgiler bize ne diyor?  

Birincisi; evrenin kesikli yapısı onun dijital olduğunu göstermektedir.  

İkincisi; evrendeki tüm bilgi bir karadeliğin olay ufkunda kayıtlıysa evren hologram görüntüsünden oluşabilir. 4.bölümde 

evrenin üst evrendeki bir karadeliğin içi olabileceğini tartışmıştık. 

Üçüncüsü; 4 Plancklık alana 1 bitlik bilgi girişi yapılabilir.  

 
116 Bilim Teknik Dergisi, Aralık 2011, Evren Dev Bir Bilgisayar mı? 
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Dördüncüsü; evrende zannedildiği gibi çok çok büyük bir bilgi işlenmiş değil. Yani gelecekteki bilgisayarlar evrenin 

bilgi kapasitesini kaldırabilecek kapasitede olabilecek. 

Ayrıca doğayı simüle etmek için oluşturulan modellerde, mikroorganizma veya kar tanesi gibi şeyler modellenebilmiş.  

Bu durum evrenin de bir bilgisayar olma ihtimalini epey güçlendiriyor. Daha işin başında bu tür veriler elde edebilmemiz, 

gelecekte aynı simüle evreni bizimde programlayabileceğimizin bir işaretidir. Bu durum bana Tanrı kavramına yüklenen anlamın 

saçma olduğunu gösteriyor. Dinlerin bize sunduğu tanrı kavramı her istediğini, istediği anda ve sadece düşünerek ya da isteyerek 

yapan bir güç olarak tanımlıyor. Fakat bugüne kadar evrende böyle bir gücün varlığını gösteren bir veri bulamadık. Her ne kadar 

abartma huyumuz yüzünden, doğayı böyle bir gücün yarattığına inanıyorsak da dediğim gibi doğada böyle bir gücün varlığını 

göremiyoruz. Stephen Hawking’in dediği gibi “evreni anlamak için tanrıya gerek yoktur”.  

Tamam, tanrıyı devreden çıkaralım ama evrende aşkın işler gören birileri yok mu? İşte benim birinci bölümde anlattığım 

şeyler bu tanrılar üzerine. Fakat artık onlara tanrı dememeliyiz. Çünkü tanrısal bir özellikleri yok. Dinlere baktığımızda da öyle 

bir güç göremeyiz. Örneğin Yahve kıskanç ve tek bir ırkın tanrısıdır. Başkalarına pek yaşam hakkı tanımayan bir güç olarak 

karşımıza çıkar. Durum diğer dinlerde de çok farklı değil. Örneğin Müslümanlardaki Rab’da insan gibi “zaman”a tabidir117. 

Zaten yap boz yapar gibi din getiren ve getirdiği dinin yarattığı insanlar tarafından bozulabildiği durumdaki bir tanrı, pek de tanrı 

statüsünde olmaz.  

Eğer bir tanrı zamana tabi ise, zaten onun sonsuz güç ve kudrete sahip olduğu düşünülemez. Evet zaman içinde serbestçe 

gezebilir ya da onun katında süre farklı geçebilir ama bu demektir ki, onun olmadığı diğer zamanlardaki duruma hâkim değildir. 

Her dinde bu gibi pek çok, sonsuz kudret sahibi aşkın bir varlıkta olmaması gereken özellikler vardır. Burada onları deşifre 

etmeyeceğim. Çünkü ana konumuza bir faydası olmayacaktır ve inananların o tür konuları kamufle etmek için oluşturdukları 

savunma mekanizmalarıyla uğraşmak istemiyorum. Görmek isteyen görüyor ya da görmek istemeyen görmüyor… 

Eğer benim baktığım açıdan bakarsanız bizden önceki türün, kıyamet sürecine kadar gelebilmemiz için oluşturduğu 

kurallar bütününe biz din demişiz. Onlara da tanrı diye tapmışız. 

Sanırım kafalardaki can alıcı soru “bizi kandırmışlar mı?” şeklindedir. Kurdukları bu sistem, zekâ özürlü insanın en 

verimli tekâmülü yapabilmesinin en optimum çözümüdür. Daha öncede benzer sorulara cevap aramıştık. Dünyadan binlerce 

belki on binlerce insan nesli geçmiştir. Sanırım en verimli yolu öğrenmiş ve sonrakilere de öğretmişlerdir. Büyük bir ihtimalle 

bizde aynı yolu kullanarak, bizden sonrakileri organize edeceğiz. Nesillerin oluşturduğu o bilgilerin, ne ve nerede olduğunu yine 

onların bize verdiği ipuçları sayesinde göreceğiz. 

Kuran’daki sembolik anlatım 
Şöyle düşünün, bugüne kadar insanlık tüm bilgi birikiminin epey bir kısmını din ve bilim sayesinde elde etti. Bunun 

böyle olmadığını düşünenlerdenseniz, geçmiş dönemlerde tüm bilginin dinler sayesinde aktarıldığını bilmiyorsunuz demektir. 

Tek bir örnek bile, ne demek istediğimi açıklayacaktır. Yukarıda Pisagor’dan bahsettik. Pisagor tüm bilgisini Babil ve Mısırlı din 

adamlarından almıştır. O insanlar, Pisagor’a iki bilinmeyenli denklem çözümünü öğretirken yaptıkları şey kendi dini inançlarını 

öğretmekti. Yani ona bir nevi namaz kılmayı öğretmişlerdir. Pisagor ise, bu işi din olmaktan çıkararak, bilim haline sokmuştur. 

Gerçi Pisagor’da kendine göre matematik dini oluşturdu ama Yunan aydınlanması, onun kurduğu dini de bilimden ayırdı.  

Ayrıca bilimin gelişmesine katkı yapan insanların bir kısmı, dini görevlilerdi. Örneğin güneşin dönmediğini, dünyanın 

döndüğünü söyleyen Kopernik, bir rahipti. Aynı şekilde evrenin sonsuzluğunu ve yıldızların güneş gibi olduğunu  söyleyen 

Bruno, bunu Oxford’da bilim insanlarına anlattığında, sapıklıkla itham edildi ve kilise onu yakarak öldürdü. Oysa Oxford’dakiler 

bilim adamı, o ise, rahipti. Başka bir örnek ise Darwin’dir. Darwin eğitimini bir din adamı olmak için yaptı. Rahip olarak işe 

başlamadan 5 yıl sürecek bir gemi yolculuğu, tüm hayatını değişti. Örnekleri artırmaya gerek yok. Demem o ki! insanlığın bilgi 

birikiminde bilim ve din birlikte olmuştur ama bilincin düşük olduğu dönemlerde din önde, bilim arkada, bilinç artınca bilim öne 

geçmiş, din arkada kalmıştır. 

Bu açıdan baktığımda Sümerlere “Me”leri verenler daha sonra da insanlığa kutsal kitapları vermiştir. “Me”ler ile Kutsal 

kitapların amacı farklı olmasına rağmen, ortak noktaları insanlığın toplam bilincini yükseltmektir. Onun için ben, dinleri 

küçümsemiyor ve farklı değerlendiriyorum. Evet günümüzde insanlığın bilinci arttığı için görevlerini bitirme aşamasındadırlar. 

Fakat yine de son kitap olan Kuran’ı ayrı tutuyorum. Onun henüz görevi sona ermedi. Yanlış anlamayın dinlerin görevi bitmek 

üzere, buna Müslümanlıkta dâhil. Sadece Kuran’ın bir miktar daha görevi var diyorum. Onu da asla bir dinin kutsal kitabı gibi 

almak değil, bir fizik ya da coğrafya kitabı gibi bilgi için kullanmak niyetindeyim. 

Ne demeye çalıştığımı anlamanız açısından Kuran’dan birkaç örnek vereyim. Elbette benim ilgilendiğim, Kuran’ın 

sembolik anlatımı…  Kuran’da çokça sembolizm kullanılarak bilgi aktarılmıştır. Tüm sembolizmi çözebildiğimi iddia 

etmeyeceğim ama çözdüklerimden önemli bulduklarımı aktarmak istiyorum.  

Âdem ve şeytanın cennetten kovulma sembolizmi… 
Kuran’da tıpkı Tevrat’ta olduğu gibi âdem cennetten kovulmuştur. Hikâye çok benzerdir ama Kuran’da İblisin de 

cennetten kovulduğu anlatılır. Oysa Tevrat’ta şeytan kavramı çok daha sonraları kısmen oluşmuştur. Mevcut İslam inancı, Âdem 

ile İblisi farklı varlıklar olarak alır ama biz ikisinin toplamının insanı oluşturduğunu düşüneceğiz.  

Madde beden, İblis ve Allah’ın ruhu, insanı oluşturan üçlemedir. Kuran bunlardan Madde bedenden ve o bedene ruhun 

üflenmesinden bahseder. İblisi ise farklı varlık olarak tanımlar. Tevrat’ta da madde beden ve Tanrının ruhu konusu Kuran’la 

benzeşir ama İblis diye bir kavram yoktur. Şeytan çok daha sonraları oluşmuş bir kavramdır. 

 
117 Hac 47 Bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında birgün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. 
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Biz Kuran’da geçen İblis ile Şeytan sembollerini ayıracağız. İblis cennetten kovulan şeydir. Yani insanın dünyada 

yaşayabilmesi için bilincinin bir kopyasıdır. 2.bölümde insanın tekâmül edebilmesi için “her yaşamında bir cd doldurur” diye 

söylemiştik. İşte İblis, o cd dir. O cd oluşturulurken, şeytan da içine yüklenmiştir. Yani bizi hayatta tutacak olan tüm güdülerimiz 

ona yüklenir. İblis, içine yüklenen güdüleri sayesinde, dünyada hayatta kalabilecek ama aynı zamanda kötü de olacaktır. Onun 

için İblis ile Şeytan aynı şeymiş gibi algılanır. Şeytan dediğim güdülerin bir kısmı İblis’e yüklenirken, bir kısmı madde bedeninde 

zaten vardır. Madde bedende olanları, bir sürüngen hayvanın güdülerinden anlayabiliriz. Bunlar; ye, iç, hayatta kal ve çoğal 

güdülerinden oluşur. Memeli güdüleri ise İblis’e yüklenir. Gerçi tamamı yüklenir mi bilmiyorum ama ben hepsinin yüklendiğini 

sanıyorum. Adem’in içine üfürülen ruh ise, sevgi ve vicdan güdülerini taşır. Onlarda tıpkı memeli güdüleri gibi dünyaya 

gönderilen İblis’e yani cd’ye yüklenir.  

Bu bilgiler ışığında Kuran’ı inceleyelim. 

Hicr 28 ve 29   Rabbin meleklere: “Ben, kurumuş balçıktan bir beşer yaratacağım, Onu uygun hale getirip, sonra da 

ona ruhumdan üfürdüğümde ona itaat edeceksiniz” demişti de… 

Yukarda bahsettiğimiz ilk varlık Âdem’dir. Adem, topraktan yani minerallerden oluşturulup içine ruh üflenerek kompozit 

olarak oluşturulmuştur. Ayetlere dikkat edilirse, ruh üflenmeden önce beden yaratılmıştır. Bu süreç evrimsel olarak hayvandan 

insana gelişimi de kapsar. Âdem’in, Âdem olabilmesi için bedene ruhun üflenmesi şarttır. Biz bu ruhu bilinç olarak biliyoruz. 

Yani sadece bedenden oluşan şeye, Âdem denmez. Bu sürecin şekil 2’deki “Âdemin yaratılması” noktasından başladığını 

anlamak gerekir. Fakat ruh üfleme anına kadar zaten, bir bedenin evrimsel olarak oluşumunun tamamlandığını düşüneceğiz. 

Kuran’daki farklı anlatım sebebiyle konunun devamını Âraf suresinden okumaya devam edelim.  

Âraf 11 Sizi kesinlikle Biz yarattık, sonra sizi yaratılış amacınıza uygun olarak şekle sokup düzenledik ve sonra 

meleklere: “Âdem’e itaat edin” dedik. İblis’in dışında hepsi itaat ettiler. O, itaat edenlerden olmadı. 

Bu ayette bedenin gelişiminin evrimsel sürecine vurgu var. Yani insanın içine ruh üflenmeden önce, bir düzenlemeye 

tabi tutulmuş. Bu sürecin, canlı oluşumundan insan oluşumuna geçen tüm süreçleri kapsadığını anlamak gerekir. Senaryo gereği 

Âdem’e sadece İblis itaat etmedi. Ve bu itaatsizlik kovulma gerekçesi olarak bize sunuldu.  

Araf 12 ve 13 (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, 

ondan hayırlıyım; beni NAR’dan, onu ise çamurdan yarattın.” (Allah) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak 

senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın.” 

Burada kovulma hikâyesi gerekçelendiriliyor. Bu ayette İblis yani cd’nin enerji kökenli bir yapıdan oluştuğunu 

anlayabiliyoruz. Nar ya da ateş enerjiyi, çamur ise maddeyi yani elementleri sembolize eder. Böylece İblis kovulmuş oldu. 

Ayetlerde insana secde etmeyen İblis’in bir cin118 olduğunu biliyoruz. Fakat İblis’in, hem melek hem de cin olması 

durumu var. Mevcut inançta, bu bir çelişki olarak görülür ama aslında çelişki yoktur. Çünkü evrende Kaynak harici hiçbir şey 

yoktur. Tüm evren, melekler, cinler, madde veya düşünebileceğiniz her şey Kaynağın çeşitli derecelerdeki görüntüsüdür. En altta 

madde vardır. Aslında madde dediğimiz şeyin, enerji olduğunu belirtmeme gerek yoktur sanırım. Onun üstünde cinler ve ondan 

sonrası meleklerdir. Daha sonra bu sıralamayı daha detaylı inceleyeceğiz. 

Ayetlerde oluşturulan senaryoda, İblisin isyanı onun cennetten kovulmasını gerekli yapmıştır. Buradaki anlatım aslında 

zaten pozitif tekâmül edemeyecek olan insana, şeytani güdüler yüklenerek dünya ortamına gönderilmesidir ki, aynı şeyi Âdem’in 

de meyveyi yemesi olayında görüyoruz. Aslında bu iki olay, tek olaydır. Yani, madde bedenin içine İblis yüklenerek, yaşamaya 

gönderilmiştir. Ve bu kompoze yapının ismi Âdemdir. 

Araf 14 ve 15 (İblis) dedi: “(Bari) bana kıyamete kadar süre ver.” (Allah) buyurdu: “Haydi sen süre verilmişlerdensin.” 

İnsanın negatif tekâmüle maruz kalacağı süre, kıyamete kadar olan süredir. İblis’e onun için kıyamete kadar süre 

verilmiştir. Yani negatif tekâmülün süresi kıyamette son bulacaktır. Aslında her öldüğümüzde İblisi’mize yüklenen 

deneyimlerimizi alır ama şeytanımızı bırakıp gideriz. Fakat yeniden doğduğumuzda tekrar şeytan elbisesini giyeriz. İnsan için 

bu süreç kıyamete kadar devam eder.  

Negatif tekâmül: insanın kendine hizmet ile tekâmül edeceği anlamı taşır. Pozitif tekâmül ise, başkalarına hizmet ile 

tekâmül etmek demektir. İnsanın kötülüğü deneyimlediği insan dönemi için en uygun tekâmül, negatif tekamüldür. Kendimizi 

merkeze koyup tüm davranışlarımızı ona göre düzenleriz, bunun tek istisnası annelik duygusudur. Annelik duygusu dünya 

yaşamındaki tek pozitif tekâmül olgusudur.  

Araf 16’dan 18’e “Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, onları sabit bulamayacaksın. Saptıracağım. Senin doğru yol 

dediğinden. “Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını 

şükredenlerden, bulmayacaksın”. (Allah) buyurdu: “Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Kimde sana tabi olursa 

cehennemi kesinlikle onlarla doldururum.” 

İblis, kıyamete kadar görevini hakkıyla yapacaktır. Ayette açıkça “cehennemi kesinlikle onlarla doldururum” sözü bu 

durumun gerçekleştiğini söyler. İnsanlar kendilerini merkeze koydukları bir tekâmül sistemiyle, tekâmüllerini tamamlayarak, bir 

sonraki aşamaya geçmelerini sağlayacaktır. Bunu sağlayacak olan İblis’in şeytani güdüleri sayesinde, dünyada her türlü kötülük, 

kan, vahşet olacaktır. İnsanlar kendi çıkarları için başkalarına her türlü eziyeti yapacaktır. Yani şeytan, tüm gücüyle çalışacaktır. 

Bakara 30[119] ayetinde meleklerin “Ââ!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın…” diye itiraz 

etmelerindeki sır da bu İblis sembolizminde yatmaktadır. Fakat tüm bu vahşet onların tekâmüllerini sağlayacak ve cehennemde 

 
118 Kehf 50 Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz 
beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. 
119 Bakara 30 Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? 

Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi. 
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yerlerini alacaklardır. Çok azı tekâmüllerini bitiremediği için cennete gidecektir. Onun için ayetlerde İblis “pek azı hariç”120 

diyerek çoğunluğun cehenneme gideceğini söyler. Yoksa insanların çoğunluğunun yanacak olması, bir vahşet anlamına gelirdi. 

Bedensiz yaşamın olacağı asıl yer, yani cehennem, öte dünyadır. Kuran: ateş, alev kelimelerini enerji anlamında kullanır. Buradan 

cehennemin enerjiden oluştuğunu anlıyoruz. Ruh da enerjiden yapılı olduğu için kıyametten sonra sorunsuz yaşayacağı yer, 

cehennem olacaktır. Yalnız tekâmülün bitmesi yanlış anlaşılmasın. Sadece öte dünyada yaşayabilecek ve pozitif tekâmülü 

yapabilecek kadar gelişmek için dünya hayatı oluşturulmuştur. Öte dünyaya gidince de pozitif tekâmül devam eder. Bitecek olan 

bedenli tekâmül ya da negatif tekâmüldür.  

Araf 19’dan 23’e Ve ey Adem, zevcenle birlikte cennete yerleşin, dilediğiniz yerden yiyin şu ağaca yaklaşıp da 

zalimlerden olmayın!” dedi. 

Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve: “Rabbiniz size bu ağacı 

yalnızca birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti.” dedi. 

Ve onlara: “Elbette ben size öğüt verenlerdenim.” diye de yemin etti. 

Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Ağacın meyvesini tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet 

yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeğe başladılar. Rableri onlara seslendi: "Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve 

şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?"  

"Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir." 

Önceki ayetlerde İblis dünyaya gönderilmişti. Şimdi sıra Âdem’in dünyaya gönderilme senaryosunda. Burada Âdemi 

kandıran, İblis değil şeytandır. Şeytan ise dünyada yaşamamızı sağlayan güdülerimizdir. Bu güdülerin kahır ekseriyeti kendimizi 

düşünmemizi öne çıkarır. Yani annelik duygusu, sevgi ve vicdan hariç hepsi kendimizi öne çıkararak hayata bakar. İşte geri kalan 

güdülerimizin tümüne şeytan dediğimizi söylemiştik. Ayrıca bunlara annelik duygularını da eklemiştik. Kısacası 3.bölümde insan 

beynini incelerken, içten dışa, üç bölümden oluştuğunu söylemiştik.  

İnsanda en etkin olan sürüngen beyindir. Daha önce “Sürüngen beyin düşünmez, otomatik ve içgüdüsel hareket eder. 

Hareketleri belirli tekrarlara dayalı, gelenekselleşmiş yapıdadır. Bencildir. Bir bölgeyi sahiplenir, başkasını orada istemez. 

Kendisinin daha önce oraya gelmiş olmasını hak görür. Gösterişçidir. Fark edilmek için abartılı görsel /törensel hareketler yapar. 

Ait olduğu kimliğin sembollerini üzerinde taşır. Ya baş olsun ya da başında biri olsun ister. Kendi düşüncelerine göre değil, 

başkaları ne dere göre yaşar. Beyni batıl inançlar ve mantıksız saplantılarla doludur. Zorda kalınca yalanlar söyler. Çıkarları için 

kumpaslar kurar. İkili oynar, aldatır. Ahlaklı ve iyi olması ilkelerine değil, çıkarlarına endekslidir. İstediğini elde edemeyince 

hırçınlaşır; fiziksel olarak güçlüyse saldırır, güçsüzse dedi-kodu yapar. Düşünmez, içgüdülerini izler. Beyni içten dışa doğru 

çalışmaz, sadece dışındaki gelişmelere tepki verir. Anti-entellektüeldir. Kitap, kültür ve sanattan hoşlanmaz. Beyin gücüne değil, 

beden gücüne inanır. Konuşmak yerine, eylemlerle kendini ifade eder.” şeklinde bir tanımlama yapmıştık. İşte bizim şeytani 

yönümüzü oluşturan ana etken, bu yapıdır. Bu yapı Sürüngen beynimizin yapısından gelir demiştik. Fakat bizim şeytani 

yönümüzü sadece bu yapı oluşturmaz. Duygusal beyin de bu yapı içindedir. Fakat Duygusal beyin, Sürüngen beynimizden çok 

daha insancıl bir yapıdadır. Örneğin annelik duygusu, Duygusal beynin getirisidir ve başkası için fedakârlığın zirvesini oluşturur. 

“Düşünen beyin” ise bizim melek yönümüzü oluşturur. İnsan geliştikçe Düşünen beyni, Sürüngen beynini dizginler ve daha iyi 

insan olmasını sağlar. 

Adem’e vesvese veren bu güdülerdir. Çünkü bu güdüler, kendini merkeze koyarak olaylara bakar. Kendinden başkasını 

önemsemez. Bunlara karşı insanı yönlendiren; vicdan, sevgi ve annelik duygusudur. Fakat gelişmemiş varlıkta, vicdan ve sevgi 

çok öne çıkamaz. İnsan geliştikçe bu güdüler yükselir ve diğer güdüleri dizginler.  

Güzel ve sembolik bir anlatım… Aslında cennetten kovuldukları için hem melek hem de ölümsüz olacaklardır. Çünkü 

tekâmül edebilmeleri için dünyada İblis elbisesiyle yaşamak zorundadırlar. Yani aslında İblis onları kandırmıyor. Cennette 

kalsaydılar tekâmül edemeyeceklerdi. 

Kuran’daki anlatıma benzer sembolizme Tevrat’ta da Adem’in cennetten kovulması hikâyesinde rastlıyoruz.  

Yaratılış 3 1’den 11’e: RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, 

‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. 

Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı,  

“Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” 

Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi,  

“Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” 

Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp 

yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.  

İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. 

Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı’nın sesini duydular. O’ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.  

RAB Tanrı Adem’e, “Neredesin?” diye seslendi. 

Adem, “Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim” dedi. 

 
120 İsrâ 62 (Yine İblis) dedi ki: "Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına 
alacağım."  
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RAB Tanrı, “Çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, “Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” 

Kuran’la biraz farklı bir anlatım olmasına rağmen, epey özdeşler. Burada meyveyi yedirten şeytan yerine yılandır. Yani 

insanın ego gibi dürtülerini, yılan sembolize eder. Bu ayetten sonra Tevrat; Âdem ve Havva’nın dünyada kalıp yaşayacakları 

zorlukları, ceza diye sunar. Oysa insanın bu zorluklar sayesinde tekâmül etmesi amaçlanmıştır. Yani çok çeşitli deneyimler 

yaşamaları istenmiştir. Böylece bilinçleri artacaktır. 

Bunlardan başka Tevrat’ta önemli başka bir detay daha var. Âdem ve nesli cennetten kovulduğunda tekrar cennete 

girmesin diye bir önlem alındı.  

Yaratılış 3’te 23’ten 24’e: Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem’i Aden bahçesinden çıkardı.  

Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir 

kılıç yerleştirdi. 

Bu ayete göre, Aden bahçesi dünyada bir yerdedir. Benim de iddia ettiğim tamda budur. Cennet bahçesi bugün bizim 

hayvanları bakıp beslediğimiz hayvanat bahçelerinden biriydi. Âdem içine ruh üflenerek121 tekâmül sürecine sokulduktan sonra, 

doğaya bırakılmıştır. Şekil 2’deki hayvan dönemini yaşaması için doğada kendi başına yaşam mücadelesi vermeye 

gönderilmiştir. Fakat ekmek elden su gölden alışmış olan Âdem, geri cennete dönmek eğilimindedir. Oysa cennet bahçesi çevresi 

kamera ile tespit yapıp, can yakan lazerle donatılmıştır. Böylece cennetten uzak tutulmuştur. Buradan ademin bir primat türü 

olduğunu anlayanlar yanlış anlamadı. Âdem ilk tekâmül sürecine sokulan türü temsil etmektedir. Âdemin yaratılmasıyla ilgili 

genetiğimizde kayıtlı olan bilgilere daha sonra tekrar değineceğiz.  

Yalnız kutsal metinlerde iki farklı cennetten bahsedilir. İlki âdemin yaratıldığı ve sonra kovulduğu cennet. Bu cennetin 

dünyada bir yerde olduğu kabul edilir. Antropologlar ilk insanın, Doğu Afrika’nın bir yerlerinden çıktığı ve dünyaya oradan 

yayıldığı düşüncesindedir. O zaman bahsedilen cennet Sudan’ın, Etiyopya’nın olduğu bölgelere yakın olmalı. Diğer cennet ise 

kıyamet sonrası gidilecek cennettir. Orası da dünyadadır ve bahsi geçen cennet, Altınçağ dönemidir. Kuran dört adet cennetten 

bahsettiği için bu dönemde, dört adet Altınçağ şehrinin kurulacağını anlayabiliyoruz. 

Kuran’a göre insan ve cin özdeş varlıklardır. Bana göre insanın içine üflenen ruhun detayı, cin kavramında gizlidir. 

Rahman suresi 14.ayette “Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı” derken bahsettiği madde bedendir. Ruhun 

ise Hicr suresi 27.ayetindeki “Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık” 

tanımına bakarak enerji olduğunu anlayabiliriz. Çünkü zaten Cinlerin öz ateşten yaratıldığını, Rahman suresi 15.ayetten 

biliyoruz. Böylece insan ruhu Kuran’da Cin kavramı içinde gizlenmiştir. 

Tevrat’ın Yaratılış 1’e 26.ayetinde de dediği, “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı” sözü, sanırım Nuh tufanında 

gerçekleşmiştir. O dönemde insan, tam insan görünüşüne ulaşmıştır. Kendi genlerini kullanan görevliler, bizi kendi görünüşlerine 

ulaştırmıştır. Bunu, Enok’un kitabında ki Nuh’un hikâyesinden anlıyoruz. Ayrıca Tevrat’ta, insanların derileriyle uğraşıldığını 

ve değişikliklere uğratıldığı anlatılmaktadır. Özellikle Levililer 13.babın 12 ve 13.ayetlerinde ”Eğer deri hastalığı yayılıp kâhinin 

görebildiği kadarıyla tepeden tırnağa hastanın bütün bedenini kaplamışsa, kâhin hastaya bakacak ve bedenini hastalık saran 

kişiyi temiz ilan edecektir. Yaralar beyazlaşmış ve temizdir” demektedir. Ayette, hastalığın bütün vücudu sarması ve temiz 

sayılması gibi, garip bir tanım yapılmaktadır. Eğer kıllı bir primattan kılsız bir beden yapmak derdindeyseniz bu anlatım, anlam 

kazanır. Genetik olarak gen değişikliği yapılan insanların kıllarının dökülmesi, kıllı bir toplumda hastalık olarak görülür. Bu 

hastalık tanrının istediği bir durumdur. Kıllardan kurtulamayanlar, yani hastalık tüm vücudu kaplamayanlar, toplumdan 

dışlanmıştır.  Bu da genetik olarak insana dönüştürülme çalışmalarını sembolize eder. Elbette bu tür olayları yaşanmış vakalardan 

çok, bize bilgi verme yolu olarak düşünmeliyiz.  

Daha önce uçan dairelerden ve kaçırılma olaylarından bahsetmiştik. İşte o kaçırılma olayını yapan kişi, büyük bir 

ihtimalle Yahwe idi. Çünkü genleriyle uğraştığı insanların, doğru sonuca ulaşıp ulaşmadığını anlamasının yolu, zamanda ileri 

gidip, torunlardan birinin genlerine bakmak olacaktır. Fakat bunu yaparken, kendisi yerine yapay zekâlı robotlar kullanmış 

olmalıdır. O sayede dünyada oluşan uzaylı düşüncesine de yön vermiştir. Çünkü insanların tanımladıkları varlıklar, koca gözlü 

veya mükemmel vücutlu varlıklardı. Bu ve cin bağlantıları sayesinde, dünyadaki uzaylı akımına bile, istedikleri gibi yön vermiş 

olmalılar.  

Geçmiş türlerden bize kalan kütüphaneler 
İnsanlığın dünya üzerindeki, ilk akıllı tür olup olmadığını düşünüp durduğum günlerde, Eric Von Daniken’in Tanrıların 

arabaları adlı kitabında ki şu satırları hatırladım.  

“1965 yılında New York toprağına, bu dünyada olabilecek en korkunç felâkete bile karşı koyacak sağlamlıkta yapılmış, 

iki zaman kapsülü gömüldü. Kapsüllerde geleceğe iletmek istediğimiz ve binlerce yıl sonrası insanının ataları hakkında 

bilgi edinmesini sağlayacak günlük bilgiler bulunuyordu. Kapsüller çelikten de dayanıklı bir metalden yapılmışlardı ve 

atom patlamalarında bile yok olmayacaklardı. 

Günlük haberler dışında şehirlerin, gemilerin, otomobillerin, uçakların, roketlerin resimleri; metal ve plastik eşya 

örnekleri; kumaşlar ve elbiseler; günlük yaşamda kullanılan ev araçları, madenî paralar, tuvalet malzemeleri; matematik, 

fizik, tıp biyoloji ve astronomi ile ilgili kitapların mikrofilmleri de vardı. Geleceğin bilinmeyen kuşağı için yapılan bu 

hizmeti tamamlamak için de ilerinin dillerine çeviri yapılabilmesi için yazılı örnekleri açıklayan bir anahtar kitap 

konmuştu. 

 
121 Yaratılış 6:3 RAB, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.” 
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Gelecek kuşaklara zaman kapsülleri içinde aydınlatıcı bilgi sunma düşüncesi, Westing-house Electric firmasında çalışan 

bir grup mühendis tarafından ortaya atılmıştı. Anahtar kitaptaki şifreleri bulan ise, John Harrington’dı. Bu adamlar deli 

mi? Hayalperest mi?”122 

Amerikalı bir gurup mühendis, -eğer bir gün insanlık bir şekilde yok olursa diye-, bir şeyleri geleceğe bırakmışlar. O 

zaman bizden önce yaşayan birileri varsa, aynı şeyi onların da yapması gerektiğini düşündüm. Bu konuda ancak ezoterik 

kaynaklarda, şifreli mesaj olabileceğini biliyordum. İşte dinleri bir de bu açıdan inceledim. Tevrat ve Kuran güzel ipuçları 

veriyordu. Hele Kuran, çok fazla detay içeren bilgilerle donatılmıştı. Sadece batı literatüründe değil, doğu dinlerinde bile şahane 

ipuçları bulunmaktadır. Kuran’dan başlayarak inceleyelim.  

Kuran’da yecüc-mecüc ve Dabbe hikâyeleri bu yerlerle ilgilidir. Özellikle Ashabı-Kehf güzel ipuçları vermektedir. Önce 

Ashabı-Kehf kıssasından başlamak istiyorum. Öncelikle; 

Yecüc-mecüc’ün, Tibet’teki kütüphaneyi. 

Ashabı Kehfın, Tibet kütüphanesindeki bilgileri. 

Dabbe’nin, Mısır’daki kütüphaneyi. 

Rakim ise Mısır kütüphanesindeki bilgileri sembolize ettiğini düşünmelisiniz. 

Gençler ise hem Mısır hem de Tibet’teki bilgilerin tümünü birlikte sembolize eder. 

Kehf 9 Yoksa sen Ashabı Kehf'i ve Rakim’i şaşılacak âyetlerimizden mi sandın? 

Normalde şaşılacak ayetler ama eğer neyi kastettiğini bilirsen şaşıracak bir şey yok. Ashabı Kehf ve Rakim birer kadim 

kütüphane. Birinin Tibet’te diğerinin Mısır’da olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır sezgilerim beni oralara yönlendirdi. 

Kehf 10 ve 11 O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler: “Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu 

işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.” 

Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. 

Kütüphaneler mağara sembolüyle temsil edilmektedir. Dünyada mistisizmle ilgilenenler, “mağaralar kültü”nün daima 

“içteki yer” ya da “merkezi yer” fikrine bağlı olduğuna inanır. Hindu ve Budist söylencelerinde de Agarta mağara sembolizmine 

bağlıdır. Burada da aynı mağara sembolizmi kullanılmaktadır.  

 Yukarda da yazdığımız gibi “Gençler”, kütüphane içindeki bilgileri sembolize ediyor. Aslında bu hikâyede Zülkarneyn 

denen kişinin de bir rolü var ama ona daha sonra değineceğiz. Mağarada olan bilgiler zamanı gelene kadar orada kapalı kaldı. 

İnsanlığa açılmadı. Kulakların tıkanarak uyutulma işlemi, bunu sembolize ediyor.  

Kehf 12 Sonra da iki gruptan hangisinin, onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları 

tekrar uyandırdık. 

İki gurup ile, iki ayrı kütüphaneyi kastediyor. Biri Dabbe ile, diğeri ise yecüc mecüc ile sembolleştirildiğini söylemiştik. 

Uyanma işlemi ise kıyamette olacak, yani kıyamette uyanacak olan gençler, kıyamet sürecini başlatacak. Burada kıyamet sürecine 

vurgu yok ama başka yerlerdeki vurgudan bunu anlıyoruz. 

Kehf 13 Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar, Rablerine iman eden birkaç genç idi. 

Biz de onların hidayetlerini artırdık. 

Gençler yani bilgiler insanlığın gerçek ve kadim bilgilerini saklıyor. Bilgileri kütüphaneye koyanlar kendi bilgilerini de 

ekledikleri için “gençlerin hidayetleri de artmış” oldu. Ayetteki “iman eden gençler” ile kasıt, gerçek bilgilerdir. Yani bugün 

dünyada olan hiçbir inanç, bu kategoriye girmez.  

Kehf 14 Ayağa kalkarak dediler ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O’ndan başkasına îlâh deyip 

tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. 

İnsanlığın gerçek bilgilere vakıf olmadığı bilindiğinden, ayette bu durum vurgulanıyor.  “Göklerin ve yerin Rabbi” sözü, 

tüm sistemi kastediyor. Bizler din ve bilim olarak, ne yazık ki, doğru bilgilere henüz vakıf olamadık. Onun için kütüphanelerdeki 

bilgiler hem dini bilgilerimizi hem de bilimimizi yerle bir edecektir. Yani ayet, bugüne kadar oluşturduğumuz bilgi birikiminin 

yanlış olduğunu ve o bilgilere uymanın da hatalı olacağını anlatmaya çalışıyor. 

Kehf 15 ve 16 Şu bizim kavmimiz, Allah’tan başka îlâh edindiler. Onların îlâh olduğuna dair açık bir delil getirselerdi 

ya! Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?  

“Mademki siz, onlardan ve Allah’tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz 

rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın.” 

Ayette “bizim kavmimiz” ile kastedilen tüm insanlıktır. Tüm insanlığın gerçek bilgiden sapıp farklı bilgilere inanmış 

olmasının yanlışlığına vurgu yapıyor. Israrla gerçek bilginin mağarada olduğunu söylüyor. (Aslında insanlara gerçek bilgiyi 

vermeyen de bu mağaraları organize edenlerdir.) 

Kehf 17 Ey Muhammed! Baksaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol taraftan 

onları makaslayıp geçtiğini görürdün. Onlar, mağaranın geniş bir yerinde idiler. İşte bu Allah’ın mucizelerindendir. Allah kime 

hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 

 
122 Eric Von Daniken Tanrıların arabaları 67-68 
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Burada mağaranın fiziki yapısıyla ilgili biraz detay var. Kuran, güneşi bilgi olarak şifrelemiş olmasına rağmen, bu ayette 

güneş, gerçek anlamıyla alınmaktadır. Güneşin gün içindeki hareketine bağlı 

olarak, geniş bir mekânı anlattığını anlayabiliriz. Sabah piramidin (veya 

Sfenksin) gölgesi mağaranın sağ tarafına denk gelmekte ve batarken ise sol 

taraftan yalayıp geçmektedir. Ya da benim henüz çözemediğim bir sembolizm 

var. 

Kehf 18 Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki 

onlar uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de girişte ön 

ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin, arkana bakmadan 

kaçardın ve için korku ile dolardı. 

Ayete göre bilgiler başıboş bırakılmamıştır. Zaman zaman kontrol 

edilmektedir. Fakat Kehf 25 ayetine göre, son 300 yıldır hiç 

dokunulmamışlar. Ayette “Onlar mağaralarında üçyüz sene durdular, dokuz 

da ilave ettiler” sözü bunu anlatmaktadır ama dokuz ilave de sanırım 

‘kütüphaneleri açan kişi; dokuz yıl inceledikten sonra insanlığa açıklayacak’ 

anlamındadır.  

Yukardaki ayette önemli bir detay da “Köpekleri girişte ve ayakları ileri uzatmıştı” sözü Sfenkse atıftır. Şekil 46’da da 

görüldüğü gibi, Sfenks ayaklarını öne uzatmış bir köpek oturuşundadır. Demek ki mağaranın girişi bir şekilde Sfenks le 

bağlantılıdır.  

Ünlü kâhin Edgar Cayce “2000li yıllarda Sfenksin ayakları dibinde arşivler piramidi bulunacak” demiştir. Ayrıca 

Dördüncü Hanedan devrinden (yani MÖ 4000 ile 2500’den) kalma bir levha Sfenks’ten şöyle söz eder: “Dünya var olalı beri en 

büyük sır burada gizlenmiştir. En büyük sır Sfenksin sırrıdır.” Gerçekten de bu sır, dünyanın en büyük sırrıdır. 

Ayetlerin devamında, bilgilerin zamanı gelmeden açılmasının sakıncasını anlatmaktadır. Ayrıca zamanı geldiğinde bizler 

de bu kütüphanenin üzerine benzer bir yapıyı yapacağımızı söylemektedir.  

Kuran’da kütüphanelerle ilgili başka bir sembolde Zülkarneyn’dir.  Kütüphaneleri organize eden kişi olarak, Zülkarneyn 

empoze edilmiştir. Orada bilgiler ise “güneş” kelimesiyle sembolleştirilmiştir. İnsanlığın bilgilere ulaşamaması için Zülkarneyn 

bir set yapmıştı. İşte o engel her neyse, bugüne kadar onlara ulaşmamızı engelledi. Kehf 98’de dediği gibi ancak “Rabbimin vaadi 

geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır.” Yani kıyamet geldiğinde açılacaklardır. 

Enbiya 96 ve 97 Yecüc ve Mecüc’ün önü açıldığı zaman onlar her tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. 

İnkar edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. ‘Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik’. 

Ayette Kıyamete yakın setin açılacağını ve insanların donup kalacağını söyler. Ayetteki “inkâr edenler” sözü tüm 

insanlığı kasteder. Çünkü dünyada hiç kimse gerçek bilgiyi bilmez.   

Benzer durum dabbe ayetinde de anlatılmaktadır.  

Nemıl 82 O söz başlarına geldiği -yani kıyamet yaklaştığı- zaman, onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da bu onlara 

insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. 

Yecüc-Mecüc ayetindeki benzer anlatım bu ayette de var. Kimse doğruyu bilmediği için herkes bu bilgiler karşısında 

afallar. Buradaki “iman edilmemiş ayet” ile kastedilen, gerçek bilgidir. 

Kütüphanelerin açılmasını destekleyen, sözlü gelenekten hadislerde bulunmaktadır. 

İlk çıkacak kıyamet alameti, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine ‘dâbbe’nin çıkmasıdır. Bu 

alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir.”123 

En çok istismar edilen bu hadisteki bilgidir. Herkes “güneşin battığı yerden doğması”nı güneş batıdan doğacak diye 

düşünmüş. Onun için dünyanın dönüşünün terse döneceği veya kutupların yer değiştirerek güneşin batıdan doğacağı düşüncesini 

savunur olmuş. Oysa güneş bilgidir ve bilginin battığı yerden çıkması, kütüphanenin açılmasını sembolize eder. Yalnız burada 

ikinci bir sembolik anlam daha var. “Güneş batıdan doğacak” demek, dünyanın aydınlanması batıdan başlayacak anlamı da 

taşıyor olabilir.  

Fakat ben ilk anlamı daha önemli buluyorum. Çünkü bir zaman önce gizlenen o bilgiler zamanı gelince tekrar gün yüzüne 

çıkacaktır. Ayrıca bu işi yapacak olan Mehdi’dir. 

"Mehdi çıktığı zaman, Ashabı Kehf'e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini 

alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar.124  

Hadiste durum çok açıktır. Mehdi, ya da Mesih kütüphaneleri açacak ve oradaki bilgiler ile insanlığı bedensiz yaşama 

hazırlayacaktır. Zülkarneyn konusunu işlediğimizde de göreceğiz, Kuran Mesih kavramını başka semboller içinde de 

kullanmıştır. Bunlardan biri Davud, biri Zülkarneyn’dir. 

Kıyamet konusunu Kuran, deprem sembolü içine de gizleyerek aktarmıştır.  

Naziat 6 ve 7 “Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.” 

 
123  Müslim, Fiten, 118; Ibn Hanbel, “Müsned”, II, 201 
124 Kitabü'l-Burhan, VI. Bölüm. 

 

Şekil 46 Aynen ayetin dediği gibi Sfenks 
ayaklarını öne uzatmış yatmaktadır. 
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Ayet, kıyamette olacak iki sarsıntıdan bahsetmektedir. Yukarıdaki hadisteki gibi, ilk açılacak kütüphanenin şok etkisini 

insanlar, deprem etkisi gibi hissedecek ve aynı etkiyi, peşinden açılacak ikinci kütüphane de yapacaktır. Kuran ayrıca bu durumu 

sûra üflenme olarak sembolize etmiştir. Kıyamette sûra iki kere üflenecektir.  

Zümer 68 Sûra üflenmiştir; Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. 

Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. 

Bu ayetin bir benzeri, Zilzâl suresi 1’den 5’e olan ayetlerde de var. “Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, Yer, içindeki 

ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı, Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman. O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini 

anlatacaktır.  

Görüldüğü gibi Kuran, kıyamet konusunda eşsiz bir kaynaktır. Neler yaşanacağı ile ilgili muazzam bilgiler içerir. Birinci 

sura üflenmede yani ilk kütüphane açıldığında insanlar şaşırıp afallayacak, ikinci kütüphane açıldığında ise durumu kavrayacak, 

yani doğru bilgiye vakıf olacaklar. O gün yer, rabbin haberlerini verecektir. Elbette Kuran’ın her yeri bu özelliklerdedir demek 

doğru değildir. Çünkü onun birinci görevi İslam dinini oluşturmaktır. Görevini de layıkıyla yerine getirmiştir. Şimdi ise ikinci 

görevini yerine getirecektir. 

Elbette başka figürler tarafından süslenen hikâyeler durumu bilenler için anlaşılabilirdir. Örneğin bu durumu bilen kişi 

Tevrat’taki Koreş hikayesinin de bu konuyu işlediğini anlayabilir. 

Yeşaya 45’e 1 ayeti RAB meshettiği kişiye, Sağ elinden tuttuğu Koreş’e sesleniyor. Uluslara onun önünde baş eğdirecek, 

Kralları silahsızlandıracak, Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Ona öyle diyor:” 

Bu ayette RAB, Pers kıralı Koreş’e seslenmiyor. Asıl seslendiği Mesih’tir. Mesih kavramı tarihi bir kişilik içine 

saklanmıştır. Çünkü biliyoruz ki Koreş, ne barışı getirebilmiş ne de dünyayı silahsızlandırabilmiştir. Onun döneminde de ondan 

sonra da dünyada kan akmaya devam etmektedir.  

Yeşaya 45’e 3 ayeti “Seni adınla çağıranın Ben RAB, İsrail’in Tanrısı olduğumu anlayasın diye Karanlıkta kalmış 

hazineleri, Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.” 

Koreş, Yahudi değildir. Buradan, Mesih’in Yahudi olmayacağını çıkarıyorum. Oysa Yahudiler Davud peygamberin 

soyundan birini bekler ama bu ayete göre bu durum doğru değildir. Ayetlerin asıl ilginçliği şudur: bir tanrı için dünyadaki hangi 

nesne hazine tanımına girer. Herhalde her şeye kadir bir tanrı için altın gümüş hazine değildir. Aslında her şeye kadir bir tanrı 

için hazine olabilecek bir şey olamaz. Fakat biz neyin kastedildiğini anlayabiliyoruz. Hazine ancak bahsettiğim kütüphaneler 

olabilir. Çünkü orada gerçek hazine gizlidir. Fakat bu hazine, insan için gerçek bir hazinedir.  

Aynı kütüphanelere, Budist ve Hindu inanışlarında Agarta dendiğini görüyorum. Bu yer altı kütüphanesi artık kadim bir 

medeniyet olarak karşımıza çıkar. Fakat Agarta Mısır’dakinin değil, Tibet’tekinin ismidir. Biz Agarta ile ilgili bilgileri incelersek 

yecüc-mecüc hakkında daha çok bilgiye ulaşırız. Sanırım iki kütüphane de “Agarta” sözü kapsamında olmalı. 

Agarta konusunda pek çok kitap yazılmış ve bilgiler verilmiştir. Benim için önemli olan bölümleri, zamandayolculuk 

adlı siteden aldım. Orada önemli bulduğum birkaç kısa paragrafı alıp, durumu anlatmaya çalışacağım. Kuran’da olduğu gibi 

burada da sembolizmi anlayan kişi, durumu hemen kavrar. 

“Agarta sözcüğü Sanskritçe de ele geçirilemeyen, ulaşılamayan, her şeyden korunmuş, şiddetin yakalayamayacağı, 

anarşinin erişemeyeceği anlamlarına gelmektedir. Dünyanın yer altı sistemlerinin merkezi Agarta, Asya’nın göbeğinde 

yer altı tünelleriyle dünyanın hemen hemen her noktasına, kıtaların ve okyanusların altına uzantıları bulunan, uçsuz 

bucaksız bir yer altı devleti olarak bulunmaktadır. Dünyasal beşeri evrimin ve yeryüzünün gelip geçmiş nice 

medeniyetlerinin, tüm genel evrim sefahatlerinin ve onların tüm genel bilgilerinin, yaradılışın, ruhun ve tekamülün 

evrensel bilgilerinin ve her türlü maddesel bilimin kayıtları, Agarta da mevcuttur. Özellikle kadim Mu ve Atlantis'in tüm 

bilim ve bilgeliklerinin dünya plânetinin başlangıcından son anına kadar, tüm akaşik kayıtların tamamı, Agarta’nın 

kilometrelerce uzunluğundaki, milyonlarca kitaptan meydana gelen kütüphanelerinde mevcuttur. Böylece Agarta 

üstatları dünyamızda yaşanmış olan ve yaşanmakta olan bütün hadiselerin hem kronolojik gerçek akışı, hem iç yüzü, hem 

bilinen hem de bilinmeyen sebepleri hakkında daima bilgi sahibidirler. Agarta bu devasa bilgi hazineleriyle, doğu 

tradisyonlarında ifade edildiği gibi bir üniversite, bir sinarşi üniversitesi, bir evrensel bilim araştırma merkezidir.”125 

Kütüphane yani Agarta, dünyanın pek çok yeriyle bağlantı içinde olan bir yeraltı devleti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Agarta’ya ulaşılamayacağı anlatılmaktadır. Yazıda; dünyanın pek çok yeriyle olan bağlantıyla anlatılan şey daha sonra 

anlatacağımız sandukalardır. Yazının devamında Agarta'nın yeryüzüne açılan 7 ana çıkış noktasının bulunduğu yazmaktadır. 

Bunlar da benim sandukalar için belirttiğim noktalardır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz Kuran’ın yedi uyurlar hikâyesindeki gibi 

yedi sanduka vardır. Yani ana iki kütüphane yanında, 5 tane de sanduka ya da ahit sandığı şeklinde saklanmış, bilgi sandukası 

vardır. O sandukalardan biri bulunduğunda Agarta’nın nerede olduğu ve nasıl ulaşılacağıyla ilgili bilgilere de ulaşılmış olacaktır. 

Kastedilen bağlantı budur. Belki de ahit sandığı bu sandukayı sembolize ediyordur.  “Özellikle kadim Mu ve Atlantis'in tüm 

bilim ve bilgeliklerinin dünya plânetinin başlangıcından son anına kadar tüm akaşik kayıtların tamamı Agarta’nın kilometrelerce 

uzunluğundaki kütüphanelerinde mevcuttur.” Anlatımı benim söylemeye çalıştığım şeyi özetler. Buradaki tek düzeltmem 

gereken şey “kilometrelerce uzunluğundaki kütüphane” deyimidir. Ortalıkta kâğıttan oluşan bir kitap ve kütüphane rafları yoktur 

ama onlar yerine dijital kütüphane vardır. Alıntı tam anlamıyla kütüphaneleri açıklayan bir yazıdır. 

Tibet kehanetlerine göre bir gün “kötü bir ruh” gelecek ve “Barbarlara” güçlü dünyalı olmadıklarını açıklayacaktır, 

çünkü Shambala imparatorluğu vardır. Bazı Lama’ların düşüncelerine göre Barbarlar ellerindeki teknik araçlarla 

Shambala’nın var olduğunu öğrenebilirler veya oraya gidebilirler. ama bu kehanete göre önce huzurlu bir anlaşma 

yapılacaktır; Shambala’da hükümdarlığını sürdüren Kral Rudra Çakrin istila edenleri karşılayacak ve onların başkanına 
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egemenliği birlikte sürdürmeyi teklif edecektir. ama kısa bir süre sonra Barbarların kralı egemenliği kendi eline 

geçirmeye çalışacak ve uçan araçlarıyla Shambala’ya saldırarak havada bir savaş başlatacaktır. ama Barbarlar başarılı 

olamayacaklar çünkü Rudra Çakrin onları yıkmak için savaşacaktır. Kehanetlerde şunlar belirtilir: “Sonunda Kral 

Shambala’dan barbarları yok etmek için çıkacak ve aşağıya inecektir”. Bazı Lama’lara göre Kral bir başka dünyadan 

bizim dünyamıza gelecektir, çünkü “Jambudvipa” denen o yer, onların gözünde bütün bir dünya veya gezegendir, sadece 

bir kıta veya bölge değildir. Bu son savaştan sonra ise, bir “Demir tekerlek” gökyüzünde belirip düşecek ve Rudra 

Çakrin’in egemenliğinin başlangıcını belirtecektir. Bu nedenle ona “Tekerlekli çılgın” adı da verilmiştir. Bazı Yogiler 

bu tekerleği gördüklerini iddia ederler ve hepsi aynı şeyi anlatır: Tekerlek bir eve yaklaşır ve bu ev bizim gezegenimizdir. 

Zaferinden sonra Rudra Çakrin, egemenliğini bütün dünyaya yayacak ve yeni bir “Altın Çağ” başlatacaktır.126 

Bu paragraftaki kötü ruh, batı inançlarındaki deccâl kavramıyla örtüşür ama sonraki anlatım tam kıyamet sürecidir. 

Yazıdaki Barbarlar yerine Devletleri, Rudra Çakrin yerine kütüphanelerdeki bilgileri koyduğunuzda tam olarak kıyamet 

sürecinde benim tahmin ettiğim gelişmeyi anlatmaktadır. Mesih kütüphaneleri dünyaya açtığında, öncelikle bir şaşkınlık dönemi 

sonrası tüm dünya, oradaki bilgilerle hareket etmeye başlayacaktır. Öncelikle devletler oradaki bilgileri kullanarak dünyayı 

organize edecektir. Sürecin sonuna doğru tüm sistem yıkılacak ve her şey bilgilerin doğrultusunda oluşacaktır. Kıyamet 

yaşandıktan sonra, öte dünyaya geçemeyenler bu bilgilerle yeni bir dünya kuracaklardır. Kalanlar tekâmül seviyelerine göre 

oluşturulacak dört adet şehre yani cennete yerleştirilecektir. Yazıda bahsedilen Altınçağ bunu anlatır. 

 “Agarta, teozofik ve ezoterik kaynaklara göre, önceki devrenin sonlarına doğru Mu ve Atlantis’ten göç eden bilim 

rahipleri tarafından kurulmuş bir medeniyettir.” sözü çok önemli bir bilgidir. Özellikle “önceki devrenin sonları” sözü çok 

anlamlıdır. Bu demektir ki eski devir kapanmış, yeni bir devirdeyiz. Aynı devir Kuran’da Zülkarneyn tarafından organize 

edilmişti. Zülkarneyn kelime olarak “iki döneme hükmeden” anlamındadır. Yani iki dönemi organize eden kişi demektir. Benzer 

anlatım, Tevrat’ta Nefilleri127 anlatırken “Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi” tanımıyla yapılmıştı. İşte buradaki 

“eski çağ”, “devrenin sonu” ve mayaların dediği “zamanın sonu” aynı anlama gelmektedir. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin 

başlaması hikayesidir. Önemli olan, burada bir popülasyonun sonlanıp, başka bir popülasyonun baştan başlamasıdır.  

Bu kütüphaneler, Enok’un kitabında sütun olarak geçer. Enok iki adet sütundan bahseder. "Enok, tufanın yakın olduğunu 
bildiği için yerin dibindeki mahzende rüyada gördüğüne benzeyen 9 kemer inşa eder, kıymetli taşlarla süslenmiş aynı üçgeni 
yapar ve akik bir taşın içine yerleştirir ve rüyasında 9 kemerin altında gördüğü bu harfleri bu üçgene yazar ve bunu beyaz 
mermerden bir kaidenin üzerine koyar. Bu 9 kemerin içine iki de sütun inşa eder: bronzdan yapılmış birinci sütunun üzerine, o 
zamana kadar bilinen sanatları ve masonluğun aletlerini ve üçgene kazıdığı harfleri yazar. Mermerden olan ikinci sütuna ise bu 
harflerin nasıl telaffuz edileceğini, yani sessiz dört harfin arasında kalan sesli harfleri yazar.128"  

Enok’un kitabından alınan bu satırlarda geçen iki sütun, bahsettiğimiz iki kütüphanenin başka bir sembolik anlatımıdır. 

Anlatım; tanrının adının harfleri ayrılıp, sessiz harfler bir sütuna, sesli harfler diğer sütuna yazıldığını söyler. Bunun anlamı, iki 

sütundaki bilgiler bir araya gelmezse, gerçek anlam oluşmaz demektir. O zaman, Mısır ve Tibet’te bulunan iki kütüphanedeki 

bilgiler, ayrı ayrı incelenip birleştirilmelidir. Hep, birbirlerinin fotokopisi olarak düşündüğüm durum, doğru değil demektir. 

Kütüphaneleri açan Mesih, her ikisini de inceledikten sonra, doğruya ulaşabilecektir. 

Anladığım kadarıyla Agarta, iki ayrı sembolizmde kullanılıyor. Her ne kadar yeraltı kütüphanelerini kastediyor olsa da asıl 

bahsettiği şey insanın tekamülünü ilgilendirdiği için o kısmı daha sonra inceleyeceğiz.  
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6. Ruhu Yükseltecek Olan Bedenin Gelişimi 

İlk insan dünyada ne zaman görüldü? 
Bu konu çeşitli bakış açılarına göre değişiklik göstermektedir. Fosil kayıtları başka şey söylerken, mitokontriyal DNA 

başka, Y kromozomu ise, bambaşka şeyler söyler.  

Eğer biz dünyada yaşamış tek tür değilsek ve Tanrı insanı kendi görüntüsünde yarattığını kabul edersek, insanın geçmişini 

doğru yorumlama imkanına kavuşabiliriz. Bizi çıkmaza sokan, genelde bulunan iskelet fosilleridir. Tanrı insanı kendi 

görüntüsünde yarattığı için bizim görünüşümüz ile tanrının görünüşü aynı demektir. Bu da bizden önceki tür ile, bizim 

fosillerimizi birbirine karıştırma durumunu ortaya çıkarır. Onun için ben, DNA üzerinden yapılan çalışmaları, daha doğru kabul 

ediyorum. DNA çalışmaları o türleri atamız değil de akrabamız olarak belirlemeli. Çünkü her ne kadar kendi genlerini kullanıyor 

olsalar da insana çevirecekleri primatın da genlerini kullanıyorlardır. Hatta ana gen, primatın geni olmalıdır. 

Bilim “başka türün olmadığı” kabulü üzerine çalışmalarını konumlandırdığı için DNA olmadan, doğru yorum yapması 

pek mümkün olamaz. Üstelik sonrakileri oluşturan tür, kendi genlerini kullanmış ise, DNA’da bile sorun yaşayacağımız kesindir. 

Ayrıca sadece iskelet yapısına bakarak, başka bir türe baktığımızı kolayca anlayamayız. Üstelik insanlar bile aynı tür olmalarına 

rağmen, çok fazla çeşitliliğe sahiptir. Örneğin gelecekte bir Avrupalı ile bir pigmenin iskeletini bulacak olan, bunların aynı tür 

olduğunu düşünemez bile. Fakat Neandertal gibi çok bariz farklılıklara sahip bir tür olursa, iskelet yapısından anlaşılabilir. Oysa 

günümüze kadar yirminin üzerinde hominid türü dünyadan gelip geçmiş.  

Ben, bizden önceki tür için neandertalları düşünüyorum. Onların modern insanları ise Cro-Magnonlardır. Bilim, Cro-

magnonlardan DNA elde edebildiği için onları bizim atamız olarak düşünmelerine rağmen, bizim, nesli tükenmiş bir atamız 

olarak kabul etmektedir. Yani benim söylediğim kafa karışıklığı, tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Oysa Cro-magnonlar 

neandertalların modern insan dönemidir. İnsanları da Homo sapiens’ten kendi genleriyle insana dönüştürdükleri için hem atamız 

ama aynı zamanda nesli tükenmiş bir tür olarak almaktadır. Oysa onlar, genetik olarak atamız olmalarına rağmen, bir önceki 

türdürler. Onları da onlardan önceki tür, Neandertaldan Cro-magnona çevirmiştir. Bayrak yarışı devam edip gitmektedir. Biz de 

bizden sonraki türü organize edeceğiz. 

Bu bilgiler ışığında doğru sonuca ulaşabilmek için genetik araştırmaları daha doğru kabul edeceğiz. Genetik araştırma 

konusunda iki farklı yol izlenmiş. Biri, anneden kızına değişmeden geçen mitokontriyal DNA üzerinde; diğeri, babadan oğula 

değişmeden geçen Y kromozomu üzerinde, zaman içinde oluşan genetik mutasyonların takibiyle yapılabilmiştir.   

Dünyada bu konuda yapılan birkaç araştırma bulunmaktadır. Benim dikkate alacağım araştırma, The National 

Geographic Society projesinde elde edilen veriler üzerinden olacaktır. Çünkü başka araştırmalar Spencer Wells ile aynı şeyleri 

söylemiyor. Y kromozomuna göre Spencer Wells, ilk ademi -kendi kitabında- 58 bin yıl önceye koyarken, onun ilk insan 

olduğunu değil, yaşayan tüm insanların ortak ilk atası, diye empoze etti. Onun için ortak konsensüs olarak tahmin edilen ilk 

ademin 200.000 ile 300.000 yıllık yaşıyla uyumsuzluk oluşturmaz.  

Ayrıca mitokontriyal DNA’ya göre ilk Havva, bundan 100-200 bin yıllık bir süre önce yaşamış olması da bu tarihleri 

daha karmaşık hale getirir. Üstelik bu tarihler sürekli değişmektedir. Yani henüz bu konu genel konsensüs halinde kabul görecek 

kadar netleşemedi. 

Spencer Wells; “ilk insan, bundan 200-300 bin yıl önce dünyada yaşamaya başlamış ama sadece 140 bin yıl önceki bir 

kadının ve 60 bin yıl önceki bir adamın genlerini taşıyan insanlar hayatta kalmış” diye düşünmektedir. Rakamların sürekli yukarı 

doğru çekilme uğraşısı var. Bunun önemli iki sebebi var. Birincisi, evrim bu kadar kısa sürede, o kadar değişiklikleri yapamaz.  

İkincisi; Profesör Hublin ve MPI ekibinin Kuzey Afrika'da buldukları fosillerin, 300 ile 350 bin yıllık129 olduğunu 

söylediklerinde, verileri örtüştürmek sorununu çözebilme isteğidir. Çünkü sonuçta erkek olsun kadın olsun aynı zamanda 

dünyada olmalı ve her veri o noktayı göstermesi gerekir. Ya da bilmediğimiz çok başka şeyler olmuştur. 

İnsanın geçmişi netleşmediği gibi, elde edilen verilerde çıkmazlar ortaya çıkıyor. Spencer Wells’in İnsanın Yolculuğu 

adlı kitabında yazdığı önemli bir detay ise; “Kaynaşma noktalarının -Adem ve Havva- yaşı konusundaki kestirimlerimizden 

çıkartılabilecek asıl sonuç, kestirdiğimiz en geç tarihten daha önce Afrika’nın dışında yaşayan hiçbir modern insanın 

olmadığıdır. Y kromozomu tarihinin daha geç olduğu hesaba katıldığında, bu, bütün modern insanların en az 60 bin yıl öncesine 

kadar Afrika’da oldukları anlamına gelir.”130 Yani bu demektir ki ilk insan Afrika’dan çıkmadan önce 240 bin yıl Afrika’da 

yaşadı ve dışına çıkmadı. Ayrıca 140 bin yıl önce yaşayan Havva’dan ve 60 bin yıl önce yaşayan Adem’den başka hepsinin soyu 

tükendi. Bu biraz garip bir durum ama elimizde bu durumu daha da karıştıracak, 2008 Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haber 

daha var131.  

Habere göre, 70 bin yıl önce neslimiz tükeniyormuş! 

Amerikalı ve İsrailli paleontologlar, insanlığın, 70 bin yıl önce aşırı iklim koşullarından ötürü soyunun tükenme eşiğine 

geldiğini ortaya çıkardı. 

ABD’den Stony Brook Üniversitesi, IBM Araştırma Merkezi ve İsrail’den Rambam Tıp Merkezinin yaptığı araştırmada, 

70 bin yıl önceki aşırı iklim koşullarının, insan nüfusunu öylesine azalttığı ve soyunu tükenme noktasına getirdiği 

belirlendi.  
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Stony Brook’tan Paleontoloji Profesörü Meave Leakey, makalesinde "Bundan sadece 70 bin yıl önce nüfusumuzun o kadar 

azaldığını ve tükenmenin eşiğine geldiğini kim düşünür" ifadesini kullandı. 

Bu alanda önceki araştırmalar, bugün 6,6 milyara ulaşan insan nüfusunun 70 bin yıl önce sadece 2 bin kişi olduğunu 

gösteriyor. Doğu Afrika’nın 135 bin ila 90 bin yıl önce büyük bir kuraklık dönemi geçirdiğini ve bu iklim koşullarının, 

birbirinden ayrı gelişen iki küçük gruba böldüğü insan nüfusunda, önemli değişikliğe neden olduğunu belirleyen bilim 

adamları, ilk insanların 100 bin yıl boyunca ayrı yaşadıktan sonra, tek bir pan-Afrika nüfusu haline sadece 40 bin yıl önce 

geldiğini belirtiyor. 

National Geographic Society’den Spencer Wells de bu araştırmanın insan soyunun tarihinin kilit noktalarını ortaya 

çıkarmak için genetiğin olağanüstü gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "İlk insanların tüm dünyaya yayılmadan önce 

soylarının az daha tükenmekte olduğu ve çok zor iklim koşullarından ötürü, birbirinden ayrı küçük gruplar halinde 

yaşadıkları DNA’mızda yazılı" diye konuştu.  

İlk insanlar, ortadan yok olmanın eşiğine geldikleri bu karanlık dönemin ardından Afrika kıtasının pek çok bölgesini işgal 

etmesini sağlayacak biçimde hızla çoğaldıktan sonra, diğer kıtalara yayılmak üzere Afrika’dan göç etti. 

Bu dönemin Afrika’da Taş Devrinin sonuna denk geldiğini ve karmaşık bir dil konuşmaya, soyut düşünmeye başlayan 

modern insanın başlangıcı olduğunu düşünen bilim insanları, ilk insanların Afrika dışına çıkması ve diğer kıtalarda 

yayılmaya başlamasının, bundan yaklaşık 60 bin yıl önce meydana geldiğini tahmin ediyor. 

Araştırma, American Journal of Human Genetics dergisinde yayınlandı132. 

Yazıdan anlaşılan en önemli konu; 70 bin yıl önce insanlığın neredeyse nesli tükenme eşiğine gelmiş olmasıdır. Nüfus 

2.000 kişiye kadar düşmüş. Bu durum gen kayıtlarımızdan okunabiliyor. Görüldüğü gibi insan, başka kıtalarda ya da başka 

yerlerde pek olmadı. Afrika’da nüfusu çok daha fazlayken sonra azaldı ama bu arada tek bir kadın ya da erkeğin harici hepsinin 

nesli tükendi sözü çok anlamlı değil.  

Yani verileri peş peşe dizmenin pek imkânı yok. 240 bin yıl Afrika dışına çıkmayan insan, tam yok olmak üzereyken ne 

olmuşsa, şaha kalkmış ve hemen akabinde yani 65 bin yıl önce Avustralya’ya kadar ulaşmış133. 

Aynı konu başka bilim insanları tarafından da incelenmiş ve bazısı, bu nüfus azalmasının sebebini; yaklaşık 70 bin yıl 

önce Endonezya’da patlayan Toba yanardağına bağlamıştır. Gökyüzünü kaplayan küller yüzünden 10 yıl kadar süren bir kış 

dönemi geçtiğini düşünmektedirler134. Bu sebeple insan nüfusunda daralma olmuş. Fakat Oxford Üniversitesi ve ABD'nin 

Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı başka bir çalışma135,136 ise, Toba yanardağının insan nesli üzerinde bir etkisi 

olmadığı yönünde olmuş.  

Bu bilgileri çoğaltmak mümkün ve çoğalttıkça karmakarışık olacaktır. Bilgileri artarda dizmek pek mümkün 

gözükmüyor. Eğer benim söylediğim gibi, bizden önceki türü düşünürsek, benim senaryom şu şekle dönüşür. İlk insan 60-70 bin 

yıl önce Afrika’da bir hayvanat bahçesinde oluşturuldu. Nüfus yaklaşık 2.000 kişiye ulaştığında cennetten kovuldu. Müdahaleli 

evrim nedeniyle süreç hızlı olacağı için zaman sorunu yaşanmaz. 300 bin yıl önceki fosil ise, bizden önceki başka türe ait. Sayın 

Wells’in “insan nesli neredeyse tükenecekti” dediği olay, zaten görevlilerin çalışmaları sonucu, yeni oluşturulan türün doğaya 

salındığı dönemdir. Cennete dönmek isteyen insanlara, Tevrat’ın meşhur ayetinde bahsettiği alevli kılıçla, dönüş yolu 

kapanmıştır. Ayrıca insana dönüştürülecek türün akraba olmamasına da özen gösterilmiş olmalıdır. Belki de Afrika’nın çeşitli 

bölgelerinden toplanmışlardır.  

Anlayacağınız gibi, tek Âdem yoktur. Zaten Âdem bir türün ismidir. Laboratuvarlarda genetiği değiştirilmiş döllenmiş 

yumurtalar, dişi rahimlerine konularak süreç başlatılmıştır. Genelde insan görünümlü biri olarak düşünülen ilk insanlar, daha çok 

primat görünümlüdür. Nuh tufanına kadar da primat görüntüsü devam edecektir. Fakat gittikçe dik duruşa doğru evrilecektir.  

Böyle düşünmemi sağlayan bir başka veri de uzun yıllar Afrika’da dağınık olarak yaşayan insanların 70 bin yıl önce bir 

araya geldiklerinin düşünülmesidir. Hem de nüfuslarının yok olmaya yüz tuttuğu bir zamanda… Eğer gerçekten 70 bin yıl önce 

bu insanlar bir aradaysa ve genler bunu gösteriyorsa bunun tek mantıklı açıklaması benim düşüncelerimdir. Yoksa onların koca 

Afrika’da kendiliğinden bir araya geldiklerini düşünmek, saçmalıktan başka bir şey değildir. “Bir yerlerde insan var, hadi oraya 

gidelim” diyerek gidilemezdi. Çünkü asla birbirlerinden haberleri olmazdı. 

Eğer genetik doğru sonuç veriyorsa, Havva ile Ademin arasında neden o kadar süre farkı var? Sonuçta tek bir erkekten 

geliyorsak onun kaç tane kadını olabilir. Yani mitokontriyal DNA olarak da o dönemde genetik bir daralma olmalıdır.  

Yukarıdaki “70 bin yıl önce neslimiz tükeniyormuş!” yazısına kaynak olan bilgi de mitokontriyal DNA analizi sonucunda 

elde edilmiş. O zaman bu rakamlar 2000 kişi bile olamaz. Bir çalışmada, 40 üreyebilen çifte kadar düştüğü bile bulunmuş137. 

Bence en doğru sonuç, bu sonuçtur. Çünkü, bir erkeğin 40 kadından çocuk edinmiş olması; iki bilgiyi bir araya getirmeye çok 

daha uygundur. 

Kadınlarda olan mitokontriyal DNA analizinin daha uzun tarihler vermesinin sebebi, DNA’nın bir ortak yaşam ürünü 

olmasıdır. Mitokontri aslında ilk hücrenin içinde yaşayan eski bir parazit bakteridir. İnsanın evriminde rolü yoktur. Yani Ademin 

oluşturulduğu dönemde, ona müdahale edilmemiştir. O da geçmişteki primatların izlerini taşımaya devam ettiği için çok daha 

uzun tarihler vermiş olmalıdır.  

 
132 https://www.israel21c.org/israeli-study-shows-early-humans-neared-extinction/ Erişim 16.02.2020 
133 https://arkeofili.com/insanlar-avustralyaya-tam-65-000-yil-once-ulasmis/ Erişim 18.07.2022 
134 https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory erişim 16.02.2020 
135 https://phys.org/news/2013-05-volcanic-winter-toba-super-eruption.html Erişim 16.02.2020 
136 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657767/ Erişim 16.02.2020 
137 https://www.npr.org/sections/krulwich/2012/10/22/163397584/how-human-beings-almost-vanished-from-earth-in-70-000-b-c Erişim 01.03.2020 

https://www.israel21c.org/israeli-study-shows-early-humans-neared-extinction/
https://arkeofili.com/insanlar-avustralyaya-tam-65-000-yil-once-ulasmis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory
https://phys.org/news/2013-05-volcanic-winter-toba-super-eruption.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657767/
https://www.npr.org/sections/krulwich/2012/10/22/163397584/how-human-beings-almost-vanished-from-earth-in-70-000-b-c
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Geçmişteki fosillerin insanla bu kadar benzeşmesini daha önce de açıklamıştık. Bu durumu “Tanrı insanı kendi 

görüntüsünde yarattı” cümlesine bağlamıştık. Biz ve bizden önceki türler, insan döneminde aynı görünüşe sahiptir. Onun için 

Profesör Hublin ve MPI ekibi Kuzey Afrika'da buldukları fosili insana bağlamak zorunda kalmışlardır. Hatta o fosil Homo 

sapiensden çok, modern insana benzer olabilir. Fakat “bizden önce insan yoktu” kabulü yüzünden onu, Homo Sapiens olarak 

tanımlamak zorunda kalmışlardır. Ayrıca Avustralya’da bulunan 65 bin yıllık insan izleri, bizden önceki türden kalmış olmalıdır. 

Başka türlü, Afrika merkezli insan oluşumuna uyarlamak mümkün değildir.  

Nuh tufanı 
Dinler bize Nuh Tufanını felaket olarak sunar. Bunun sebebi gerçeğin insandan gizlenmesidir. Tekâmül mekanizması 

sebebiyle, geri zekâlı insana doğruyu söylemek, sorun oluşturacağı için gerçekler bazı semboller içine saklanarak aktarılmıştır. 

Nuh Tufanı da böyle bir kavramdır. Önemli bir kavram olduğu için tüm insanlığın malı yapılmıştır. 

Şekil 2’de Nuh tufanını, hayvan döneminden insan dönemine geçiş noktasına yerleştirmiştik. Yani insan, insan bedenine 

o zaman kavuşmuştur. O döneme kadar ruh, rüya gören hayvanların tümünde, tekamüle devam etmişti. O süreçte bir primat türü 

insan bedenine dönüştürülmeye başlanmıştı. Fakat o dönemde diğer hayvanlardan çok az daha zekidirler. Çünkü popülasyonun 

en zekileri Homo Sapiens bedenlerine enkarne edilmiş olmalıdır.  

Nuh tufanından sonra, tüm popülasyon insan bedenlerinde enkarne olmaya başlamıştır. Fakat bu geçiş aniden değil, bir 

süreç içinde gerçekleşmiştir. Yani insan bedeni başlangıcı, Nuh Tufanıdır. O dönemde önceki türün en gerileri hayvan, daha ileri 

olanlar Homo Sapiens bedenlerinde bir miktar daha enkarne olmaya devam ettirilmiştir. Yani insan bedenine geçiş, belli bir 

zamana dağıtılmıştır.  

Nuh tufanı gerçek anlamıyla Tevrat’tan çıkarılan Enok’un kitabında anlatılmaktadır. Tevrat alimleri, oradaki bazı 

konuları mantıksız buldukları için o kitabı yasakladılar. Sanırım “düşmüş melekler”in varlığı çok uygun bulunmamış.  

Nuh’un hikayesini; Nuh’un büyük–büyük babası, -Enok kitabının Habeşistan’da bulunan versiyonunda- şöyle anlatıyor: 

Dinle baba. Oğlum Lamek’in bir oğlu oldu. Yaradılışı insan doğasına benzemiyor. Rengi kardan daha beyaz, gülden daha 

kırmızı. Saçı beyaz yünden daha beyaz ve gözleri güneşin ışınları gibi. Gözlerini açtığında tüm evi aydınlattı. Ebenin ellerinde 

doğrulup ağzını açtı ve göğün Tanrısını kutsadı. Babası Lamek korktu ve bana geldi. O bebeğin ondan olmadığına, göğün 

meleklerinden olduğuna inanıyor. İşte ben de sana geldim, bana doğruyu söyleyesin diye.”138 

Lamek’in hanımı her ne kadar ona, meleklerin dokunmadığına dair yemin etse de bu Lamek’i ikna etmedi ve babası 

Matuşalah’a tanıştı. Babası da durumu meleklerin yaşadığı yasaklı şehirdeki Enok’a sordu ve “Dünyada büyük bir yıkım olacak 

ve doğan bu çocuk hayatta kalacak” gibi bir bilgi ile geri döndü.  

Bugün uzaktan iğne ile hayvanlar uyutulup suni dölleme yapılabiliyor. Kadınlar da benzer bir durum olan tüp bebek ile 

hamile bırakılabiliyorlar. Aynı durum Lamek’in hanımına da uygulanmıştır. Genleri değiştirilmiş döllenmiş yumurta, kadının 

rahmine yerleştirilmiştir. Onun için anne ve babasına benzemeyen bir bebek olmuştur. O zamanki insanlar, melek dedikleri Îlâhî 

varlıkları tanıyor olmalılar. Yoksa Lamek; çocuğun “göğün meleklerinden olduğuna” niye inansın.  

Elbette bu durumların birebir yaşandığını düşünmemek lazım. Bu satırlar bize bilgi vermek amaçlıdır. Ona göre bir 

anlatım kullanılmıştır. Hemen tüm mitolojik metinler, sembolik dille yazılmıştır. Sembol dilini anlamak için günümüzün ulaştığı 

teknolojiyi beklemek gerekmişti. Meleklerin insan kızlarından eş alması, aslında suni döllemenin anlatımıdır. Yoksa bir insanın 

bir şempanzeyle yatmasına benzer ki, olay gerçekleşse bile, iki farklı türün çocukları olmaz. 

Ayrıca o dönemde sadece insan bedenleri devreye sokulmaz. Aynı zamanda dünya geri yükleme noktasına da geri 

yüklenir. Nuh tufanı dönüm noktasıdır. Dünyaya birçok müdahale, bu dönemde yapılır. Daha önce bu sistemin bir bilgisayar 

sistemi olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Eğer sistem bir bilgisayar gibi bir şey ise, bu tür müdahaleleri yapmanın ne kadar 

kolaylaştığını anlayabiliyoruz.  

Şöyle düşünün; böyle bir sistemi bizler bir bilgisayar içinde kurguladık. Fakat sistem çalışırken içine girip müdahale 

edemiyoruz ama dönem dönem bazı şeylere müdahale etmemiz gerekiyor. Örneğin insan gelişiminde fosil yakıtların ne kadar 

değerli olduğunu takdir edersiniz. Pek çok popülasyon yetiştirecekseniz, dünyadaki kaynakların yetmeyeceğini bilirsiniz. İşte bu 

durumu telafi edebilmek için sistemi en iyi konumuna geri yüklersiniz. Geri yüklemeyi bilmeyenler için şöyle açıklayayım. 

Windows zaman içinde yavaş yavaş bazı şeylerden etkilenerek yavaşlar. Hatta daha çalışamaz duruma gelebilir. Buna genelde 

sistemindeki bazı küçük programların silinmesi veya işe yaramaz programcıkların eklenmesi sebep olur. İşte sistemi iyi çalıştığı 

bir zamana geri yüklerseniz, eklenen programlar silinir, silinenler ise geri gelir. Sistem o zamanda nasılsa ona dönüşür. Bu 

mantıkla baktığımızda, dünyada tükenen fosil yakıtlar geri yükleme yapıldığında, eski durumuna gelir. Bunun ikinci bir faydası 

ise, insanın dünyaya verdiği zararlar da kaybolur. Dünya bakir olduğu bir zamana geri döner.  

Şekil 47’de bu döngüyü görebilirsiniz. Döngü 24 bin yıllık çevrimler halinde olur. Fakat bu döngü ilk baştan beri hep 

böyle değildi. İlk popülasyonu organize eden kimse olmadığı için çok uzun bir süre dünyada enkarne olmak zorunda olan 

Muoğulları vardı. Onların ardından gelenler daha kısa sürede hem evrim geçirdi hem de medeniyet geliştirdi. Çünkü onları 

organize eden Muoğullarından kalan görevlilerdi.  

 
138 Peygamber Enok’un Kitabı, 105. Bölüm 
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Şekil 48 döngüye girmeden önceki ve döngü başlangıcını açıklamak için uygun bir çizimdir. Döngü içinde binlerce nesil 

geçse bile, geçmişi inceleyen ancak, döngünün yapısı gereği ilk iki ve son bir nesli algılayabilir. Çünkü döngü içinde sadece 

kendinin ve döngü dışındaki ilk iki türün varlığına dair bilgilere 

ulaşabilir. Döngü içinde milyonlarca nesil geçse bile, geri yükleme 

noktasına yükleme yapıldığında o nesillerle ilgili hiçbir bilgi kalmaz. 

Zaten ulaşacağı diğer bilgiler de çok muğlak olacağı için ciddi verilere 

pek ulaşamaz. Şekil 47’deki dairesel döngü, Şekil 48 ile aynıdır. 

Döngü içinde kendi geçmişimizi, döngü dışında kalan diğer iki türü 

tespit etme şansımız var. Şekil 48’de kendi geçmişimizin bir kısmı da 

döngü dışında gözüküyor ama bunu durumu anlatabilmek için bir 

model olarak düşünün. Yani kaç tür geçerse geçsin ancak ilk 2 tür ile 

son tür gözükebilecektir. Bunu, biz ve bizden önceki Atlantisoğulları 

ile Muoğullarını düşünürsek, daha kolay anlayabiliriz. 

Şekil 47’deki döngü, 2,5 defa olduğunda şekil 2’deki sistemle 

özdeştir. Her tür, 2,5 tur yapar. İlk tur, hayvan bedenleri dönemi. İkinci 

tur da hayvan bedenleri dönemi ama yavaş yavaş sapiens ortaya çıkar. 

Son yarım tur, insan dönemi. 2 tur bitirmiş olan tüm ruhlar sadece insan 

bedenlerinde enkarne olur. Önceki turlarda karga ya da primat bedeni 

arasında belirgin bir ayrım olmaz. Fakat 2.turun sonuna doğru primat 

bedenleri sapiense dönüştürüldüğü için beden tercihi sapiens 

bedenlerine doğru artar. Yine de tüm ruh taşıyabilecek hayvanlar 

kullanılır. 

Durumu daha iyi anlayabilmek için şekil 48’i madde madde yazmak gerekir. Hatırlatmak gerekirse günümüz kıyamet 

sürecine denk gelir. Nuh tufanını sıfır aldığımdan günümüz, +12.000 tarihinde demektir. 

1- Büyük Patlama ile Muoğulları arasında geçen süreyi bilmiyoruz. Ben yapmayacağım ama kabaca tahmin 

yapılabilir. 

2- Muoğulları çok uzun bir süre önce tekâmüle sokuldu. Benim tahminim 375 milyon yıl önce, canlı türlerinin 

yüzde 75 kadarının yok olduğu Geç Devoniyen139 kitlesel yok oluşunun ardından, devreye girmiş olmalılar. 

Bu süreçteki yok oluş olayları, genel olarak denizsel yaşam formlarını etkilemiştir. Küresel soğuma ve 

okyanuslardaki volkanik aktivitelerin neden olduğu okyanus anoksisi (yani okyanuslardaki oksijenin 

tükenmesi) ve deniz seviyesi değişimlerinden kaynaklanması, belki de yaşamı karaya taşımış ve tekâmül 

sistemine imkân sağlamış olmalıdır. 

3- Şekle göre, Muoğulları günümüzden 48 bin yıl önce yok olmuş olmalılar. Daha önce Homo Eraktus’ların 

günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar yaşadıklarına dair bilgimiz vardı. Fakat 1990'larda bir ekip, 

Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait, Homo Eraktus türüne ait olduğu düşünülen kemik parçaları 

bulmuştu 140 . Bu tarih aralığı 

şekildeki tarihle örtüşmektedir. 

Benim tahminim olan 300 milyon 

yıllık Muoğulları döneminde, beden 

olarak insana benzeyen pek çok tür 

gelmiştir. Bilim Teknikte 

yayınlanan “Atalar O Kadar Çok 

mu?” adlı makalede, yirminin 

üzerinde hominid türü olduğunu 

söylemesi, bu süreç içinde ara ara 

böyle türlerin sürece dahil 

olduğunu gösterir. Fakat sanırım o 

dönemdeki hominid türleri, evrimin 

ön gördüğü türlerdir. Tıpkı nesli 

tükenen hayvanlar gibi onlarda 

süreç içinde bir şekilde oluşup, yok 

olmuşlardır.  

4- Şekle göre Atlantisliler, 84 - 24 bin yıl aralığında yaşamış olmalılar. Fakat karşılık olarak denk geldikleri 

Neandertal ve Cro Magnon insanının tarihleri, tam bu sürelere denk gelmez. Neandertal insanı 300 -28 bin 

yıl aralığına tarihlenir141. Cro Magnon ise 100 – 30 bin yıl aralığına tarihlendirilmektedir142. Görüldüğü 

gibi yok oluşlar benim öngörülerime çok yakın... Oysa ilk oluşum süreci, çok daha gerilere tarihlendiriliyor. 

Bunun sebebi Atlantislilerin ikinci tür oluşu ama benim öngördüğüm tarihler ise günümüz tarihleridir. Yani 

onlar, bizim 60 bin yıllık tekâmül sürecimizden çok daha uzun bir süre, tekâmül etmek zorunda kalmışlardır. 

Bizim tarihlerimiz ancak son dönemlerde ulaşılmış olunan rakamlardır. Şekilde Neandertalların son 

yıllarını, Cro Magnon olarak düşünmeliyiz. Hem Cro Mangnonun hem de Neandertalların yok oluş tarihleri 

yaklaşık aynı tarih ve benim öngördüğüm tarihe yakındır. Bu da bize her iki türün, aynı anda yok olduklarını 

gösterir. Yani Muoğulları bu sürece tam hâkim olamadığı için Atlantislilerin ancak küçük bir kısmını Cro 

Magnon haline çevirdiği anlaşılmaktadır. Onlar da tüm dünyaya yayılmamış, sadece Avrasya’da 

 
139 https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2018/09/17/evrim-surecinde-yasanan-6-kitlesel-yok-olus/ Erişim 30.06.2020 
140 https://www.bbc.com/news/science-environment-50827603 Erişim 30.06.2020 
141 https://www.bbc.com/future/article/20200128-how-did-the-last-neanderthals-live Erişim 30.06.2020 
142 https://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/time/timeline/croMagnon.html Erişim 30.06.2020 

 

Şekil 47 Dünya her 24 bin yılda bir geri 
yükleme noktasına alınır. 

 

 

Şekil 48 Dünyada tekâmüle sokulmuş olan son üç türün, 
ruhsal gelişim süreci. 
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kalmışlardır.  İnsana dönüşümün ilk denemesi yapılmış ve deneme başarılı olmuştur. Avrupa’da bulunan 

mağara resimlerini yapacak bilinç ve el becerisi kazanabilmişlerdir. Bu tarihlerden, Atlantislilerin 270 bin 

yıllık bir tekâmül süreci yaşadığı ve bir kısmının son 70 bin yılda Cro Magnonların bedenlerinde tekâmül 

ettiğini anlamalıyız. 

5- İnsan dönemi ise günümüzden 60 bin yıl önce başlamış ve son 12 bin yıllık döneminde modern insan 

görünümünü almıştır. Modern insan görünümü döngünün içindedir. İnsan döneminden sonra dünyanın yeni 

halifesi (bence şempanzeler) sürece devam edecektir. İnsanın tarihleri de karışıklıklar içerir. Ben insanın 

geçmişini, Y kromozomu tarihlerini baz alarak oluşturdum ve o değerleri doğru kabul ediyorum. Nuh 

Tufanını da Göbekli Tepe’nin kurulduğu sıralara koyuyorum. Göbekli Tepe önemli bir noktadır. Orada 

bulacağımız iskeletlere bakarak Nuh tufanı öncesi mi, yoksa sonrası mı olduğunu anlayabiliriz. Önceden, 

ilk kurulan tapınaklarda iskeletlerin Homo Sapiens görünümüne sahip olabileceğini düşünüyordum ama 

sanırım bu düşüncem doğru değil. Belki de dikili taşlardaki kolların, primat kollarına benzemesi bu duruma 

vurgu yapıyordur. 

6- Öyle anlaşılıyor ki döngü, hiç hominid türünün olmadığı bir döneme denk gelmiş. Onun için bizler Hominid 

konusunda tarihin en fakir dönemindeyiz. Son birkaç milyon yıl belki de böyle fakir bir dönem 

yaşanmamıştır. Böyle olunca görevliler, sadece teknoloji ve bilime müdahale etmiyor. Evrime de müdahale 

etmek zorunda kalıyorlar. 48 bin yılda bir primatı modern insana dönüştürmeliler. Bizden sonraki türü 

düşünürsek onların modern insana dönüşümüne 12 bin yıl daha var. Yani bu 12 bin yıl içinde Şempanzeler 

evrimsel olarak gittikçe insana dönüşecek ve kendi Nuh tufanlarında tamamen modern insan görünümüne 

kavuşacaklar. Bizden kalacak görevliler, kendi genlerini kullanarak onlara evrimsel sıçrama yaşatacaklar.  

7- Bu teorinin uymadığı şey Homo Sapiens ve Modern insana ait, geçmişten kalan fosillerin varlığıdır. Benim 

teorime göre, 12 bin yıldan eski modern insan ve 60 bin yıldan eski Homo Sapiens olamaz. Olamaz diyorum 

ama bizim geçmişe bakmamız demek, gerçekten kendi geçmişimize bakıyoruz anlamı taşımaz. Ancak döngü 

içindeki bölüm bizim gerçek geçmişimizdir. Döngü dışına çıktığımızda, o bölüm bizim gerçek geçmişimiz 

değildir. O bölümde Atlantislilerle ilgili bilgilere ulaşıyoruz demektir. Nuh tufanında geri yükleme yapıldığı 

için aradaki bize ait gerçek bilgiler silinmiş oldu. Yani bizim Homo Sapiens dönemimize ait hiçbir bilgimiz 

olamaz. Biz şekil 48’de “Ademoğullarının Primat+Sapiens dönemi” diye adlandırdığım bölgeden bilgiler 

alıyoruz. O bölge bizim gerçek geçmişimiz değildir. Onun için bilgi karmaşası yaşamamız gayet normaldir. 

Tam da bu sebeple, genlerimizden gelen tarihleri doğru alıyorum. İskelet fosiller bizi aldatır. 

8- Döngünün içindeki sistem ile dışındaki sistemin uyumlanması için Şekildeki Ademoğulları+Sapiens 

döneminde bulunan bir hominid türünün (yani Homo Sapiensin) gen yapısı Nuh tufanında kullanılır. Yani 

Nuh tufanında oluşturulan insanın iskelet yapısı ve gen yapısı bu hominide bağlanır. Böylece insanın 

geçmişi tamamlanmış olur. Fakat bu hominid uzun bir süre içinde gelişim gösterdiği için benim öngördüğüm 

zamanlara uymaz. Yani Homo Sapiensin geçmişi çok daha uzun sürer. Şekilde 48 bin yıl olarak öngördüğüm 

süreç aslında çok daha fazla olabilir. Onun için Fas’ta bulunan Homo Sapiens fosili bizi pek şaşırtmaz. Bu 

demektir ki Nuh, içinde büyüdüğü annesinin ya da babasının genlerinden belki de hiçbir şey taşımaz. 

Tamamen döngünün dışından hominid ile Îlâhî varlıkların genlerinden oluşur. Böylece döngü, genlerden de 

tamamen silinmiş olur.  

Görüldüğü gibi insanın geçmişine yapılan yolculuğun doğru sonuçlar vermesi, pek olası değil. Onun için döngüye 

girmeyen türlerin tarihlendirmeleri benim kurduğum sisteme tam uyarken, döngü içindeki insan hiç uymaz. Elbette bilim, 

geçmişimizi araştırmak zorundadır. Buldukları verilerle bir “insan oluşumu tarihi” oluşturmak ister. Oluşturdukları sistem bu 

sebeplerle, sıralı bir tarih oluşturmaktan çok uzak olduğundan, kafaları karışır. Filistin’de bulunan ve insanların yaşadığı 

düşünülen, Skhul ve Qafzeh bölgeleri, Amud ve Kebara gibi Neandertalların yaşadığı bölgeden daha eskidir.  İnsanlar 90-135 

bin yıl aralığına tarihlendirilmektedir. Bu da ilk insanın Afrika’dan 50 bin yıl önce çıktığı varsayımıyla hiç uyuşmuyor. Zaten Y 

kromozomu doğru ise, o insanların bizim atalarımız olamayacağı çok belli. 12 bin yıldan eski Ademoğullarıyla ilgili hiçbir fosil 

bize ait olamaz, demiştim. Dediğim gibi evrim zaman zaman homo türleri üretmektedir. Bu türler de onlardan biridir. Onların 

genleriyle oluşturulmuş olmamız gerçekte bizim atalarımız oldukları anlamına gelmez. Onun için benim tarihlendirmeme uyum 

sağlamazlar.  

Döngü, tarihsel süreci biraz karıştırmaktadır. Durumu bilgisayar üzerinden anlatmaya çalışırsak, daha anlamlı olacaktır. 

Bilgisayarlarda geri yükleme noktası konusundan bahsetmiştik. İşte dünya, Nuh tufanında geri yükleme noktasına geri 

yüklendiğinde, dünya o andaki eski durumuna geri döner. Eğer dünyada yeni bir tür oluşmuş ise, yok olur. Nesli tükenmiş bir tür 

varsa geri gelmiş olur. Yani dünya o tarihe geri döndüğü için o zamanki tüm varlıklar geri gelmiş olur. Burada bahsettiğimiz her 

şey madde bedenler ile ilgilidir. Geri yükleme noktasına yükleme yapıldığında, o tarihteki dünya sistemi geri gelir ve ırklar yok 

olmuş olur. Görevliler yeni Nuh’lar oluşturur ve sistem kaldığı yerden devam eder. 

Muoğulları kıyamet yaşadıklarında ise, geri yükleme sistemi henüz kurulmamıştı. Sistem normal olarak devam ediyordu. 

Muoğulları boyut atlarken bedenleri arkadaki tür tarafından kullanılmaya devam etmiş olabilir. Onlar Atlantislileri organize 

ederken bu sistemi devreye sokmuştur.  

Kitabın girişinde Zecharia Sitchin’in, neden “10 milyon yılda değil de 300.000 yılda aya insan gönderebildik” diye 

sorduğu soru ile anlatmak istediği tamda, bu durumdur. Muoğulları çok uzun yıllar önce de dünyada varlardı. Örneğin 50 milyon 

yıl önce bulunan sarımsak ezeceği, onlara ait olmalı. Hatta onlar dinozorlarla bile birlikte yaşamış olmalılar. Elbette o dönemlerde 

primatlar olmadığı için başka hayvanların bedenlerine enkarne olmuşlardır. Belki de Şekil 17’deki İca taşlarında, dinozorun 

sırtına binmiş insan gösterimi çok da hayali değildir. Onlardan önce evrimle insana yakın alet kullanabilen bir canlıyı yapabilecek 

tanrıları olmadığından, medeniyet geliştirmeleri çok zor ve uzun olmuş olmalıdır. Yani onların Modern insan dönemi olmamıştır. 

Ancak modern insan dönemine karşılık olarak Homo Eraktus dönemini düşünebiliriz. Hatta o dönem bile az gelebilir. Bizim 

ulaştığımız medeniyet seviyesine gelemezler. Ancak sarımsak ezeceği ya da kömürdeki potayı yapabilecek seviyeleri 

geçmişlerdir. Aya gidememiş olabilirler ama kuantum mekaniğine ulaşmış olmaları mümkündür. Gerçi ille de ulaşmaları şart 
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değildir ama sanki öte dünyanın yapısını anlamak için gerekli gibi… Onlar bizim gibi dinler ile yönlendirilmediği için gelişimleri 

farklı olmuştur. Fakat ille de insan aşkın bir gücün varlığına inanmak ister. Onun için kabile dinleri şeklinde oluşumlar olmuş 

olmalıdır. 

Muoğulları kendi kıyametlerinde yeterli medeniyete ulaşamamış ama yeterli zekâ seviyesine ulaşmışlardır. Önemli 

olanın medeniyet olmadığını anlamış olmalısınız. Fakat medeniyet, süreci çok kısaltmıştır. Bugün kıyamet olsa, medeniyetten 

uzak o yerlilerde diğer tüm insanlarla beraber hasat edilirler. Bu durumda şöyle bir durum söz konusu olur. Tekâmül süreci 

sürekli kısalmaktadır. Ben Atlantislilerle Âdemoğullarının sürelerini eşit kabul ettim ama sanırım Atlantisliler çok daha uzun 

süre tekâmül etmek zorunda kalmış olmalıdır. Geçen bunca popülasyon, organize ettiği her hasadı kısaltıp, günümüzdeki süreye 

indirmiş olmalıdır. 

Daha önce tek Nuh olmadığını, ırklar kadar Nuh olduğunu söylemiştik. Fakat kaç ırk olursa olsun, insan bedeni sayısı 

olarak epey az beden olacak demektir. Onun için kısa sürede çoğalması gerekir. Bu sayede dünya nüfusu 12 bin senede 8 milyara 

ulaşmıştır. Bu arada zekâ konusunda geri olanlar insan bedenleri çoğalana kadar, yine hayvan bedenlerinde tekamüle devam 

etmiş olabilir demiştik. Yani kesin çizgilerle ayrım olacağını sanmıyorum.  

Şekil 48’de -36 bin ile -48 bin yıllık dönemde, her üç türün aynı anda dünyada yaşadığını görebiliyoruz. Aynı durum, 

günümüze karşılık gelir. Dünyada üç ayrı türün olması gerekir. Beden olarak üç tür göremiyoruz ama bilinç seviyesi olarak üç 

tür var. İlk tür insan, ikinci tür zeki hayvanlar, üçüncü tür ise aptal hayvanlardır. Şekil 48’de yeşil ile gösterilen Muoğullarının 

son dönemi, o tarih aralığına denk geliyor ve onlar insan görünümünde olmayan zeki canlılar idi. Yani günümüzdeki insana 

karşılık geliyorlar ama görünüm aynı değil. Zekâ olarak aynılar. Lacivert renkli olanlar ise, Atlantislilerdir. 36 bin yıldır dünyada 

bilinç geliştirmektedirler ama beden olarak henüz hayvan bedenlerindedirler. Bugün çok zeki diye tanımladığımız hayvanlara 

karşılık gelirler. Şekildeki kırmızı renk bu günkü insanı oluşturacak ruhları temsil eder ve onların bilinçlenmeye yeni başladıkları 

gözükmektedir. Günümüzdeki aptal hayvan bedenlerine karşılık gelirler. Bu durumda dünyada iki zekâ seviyesinde hayvan 

olmak durumundadır. Çok zeki bir karganın yavrusu aptal olabilir. Çünkü hangi popülasyona ait olursa olsun hayvan ayrımı 

yapılmadan bedenlenilir. Ruh, zeki de aptal da olsa fark etmez, çünkü onu hayatta tutan ana etmen içgüdüleridir. Zeki olan 

yiyecek çeşitliliğini artırırken, zeki olmayan daha az yiyecekle beslenmek zorunda kalır. İnsan döneminde ise, bilinç olmazsa 

olmazdır. İnsan bedeni bilinç olmadan varlığını sürdüremez.  

Yerleşik düzen göçebe hayattan zordur ama medeniyet geliştirmek için birebirdir 
Bu süreçte Göbekli Tepe muazzam öneme sahiptir. Din sayesinde insanlara yerleşik düzene geçme öğretilmiştir. Yerleşik 

düzene geçen insanın boş zamanı olabilmiş ve o boş zamanında sanat ya da icat yapabilmiştir. Göçebe olanda da boş zaman 

vardır ama icat yapsa bile onu aktaramayacağı için önemi olmaz. Daha önce sepet örneğini kullanmıştık. Yerleşik düzen onun 

için önemlidir. Yerleşik düzen olmazsa medeniyet gelişemezdi. Sepet yapan kişinin çocukları da o işten kazanç sağlayacağı için 

bilgi taklit edilerek aktarılır. Bilgi aktarılırken birileri ürünü biraz daha geliştirir. Böylece bilgi çoğalarak büyür. Medeniyetimizin 

ve gelişimimizin temeli taklittir. Yerleşik düzenin bir avantajı da ticaret yapma imkânıdır. Cesur tacirler sayesinde bilgiler 

şehirler, hatta ülkeler arası taşınabilmiştir. Bu sayede barut, icat edildiği Çin’den Avrupa’ya geçmiştir.  

Her ne kadar yazı öncesi bilgi biriktirme çok verimli kullanılmasa da yerleşik düzen göçebe düzene göre çok daha 

verimliydi. İnsanlar taklit ederek gelişebilme imkanına kavuştu. Usta çırak ilişkisi, bilginin kaybolmadan aktarılmasını sağladı. 

Göçebe olan, çevresinde çok az kişiyle ilişkide olduğu için bilgi biriktirebilmesi zordu. Oysa yerleşik düzen, insanların bir arada 

yaşadığı bir düzen olduğu için bilginin kopyalanması çok daha fazlaydı. Özellikle yazının bulunmasıyla, bu sistem tavan 

yapmıştır. I.Bölümde Pisagor’un hem Babil hem de Mısırlı din adamlarından eğitim aldığını yazmıştık. Yani Pisagor’un da 

yaptığı, bilgiyi taklit edip sonraki kuşaklara aktarmaktı. Elbette bazı şeyler de eklemesi söz konusu olmuştur. Rahipler Pisagor’a 

matematik değil de kendi dini inançlarını aktarmıştır. Yani bir dönem dinler, bilginin aktarılması için muazzam araçlar olmuştur.  

Medeniyetin kökeni taklittir 
Daha öncede bahsettiğim gibi, insanlığın gelişimine baktığımız zaman, insanlığın gelişiminde Sümerlerin yeri bir 

başkadır.  Elbette bağımsız olarak başka medeniyetler de gelişti ama insanlığın bu günkü duruma gelmesini Sümerlere borçluyuz. 

Örneğin İnka, Aztek, Mısır ya da İndus medeniyetleri de vardı ama onlar kendi içlerinde kapalı kaldılar ve onlardan sonra 

gelenlere bilgi aktarmadılar. Oysa bugün bildiğimiz matematikten tarıma kadar her şey Sümerlerden mirastır. 

Anladığım kadarıyla Sümerler insanlığı yönlendirmek için kullanılmıştır. Onların modeli kullanılarak daha sonraki Asur, 

Babil, Hitit, Yunan veya Roma modelleri oluşturulmuştur. Biraz da Mısır etkisi katılmıştır.  

İlk medeniyetlerin Mezopotamya’da oluşması bir tesadüf değildir. Bereketli hilal denilen bölge, medeniyetlerin 

başlayabilmesi için uygun koşullara sahiptir. 

İnsanlığı organize edenler (yani Sümer tanrı kralları) başlarda aralarında onlarla yaşamış ve onların kralları olmuşlardır. 

Sümer şehir devletleri bu kralların eserleridir. Krallar bataklıkları kurutup, şehirler kurmuşlardır. Bütün şehirler büyük bir 

organizasyonun eseri olduğu bellidir. Örneğin Fırat nehri kıyısında bulunan Mari kentinin şehir plânı anlaşılabilmiştir. Kazılar 

sonrası şehrin aniden kurulduğu ve öncesinin olmadığı görülmüştür. Yani Mali diye küçük bir yerleşim yeri hiç olmadı. Şehir 

kurulurken sıfırdan plânlanarak inşa edildi. Fırat’tan bir kanal yapılarak şehrin içinden suyun geçmesi sağlanmıştır. Merkezde 

Kral, çevresinde rahip ve yöneticiler, en dışta ise, çiftçiler yaşamaktaydı. Surların dışında da tarlalar bulunuyordu. 

Normalde kurak bir yerde kurulan Mari’nin, sulama yapılmazsa yaşanılmasının mümkün olmadığı gözükmektedir.  Şehri 

plânlayanların, sulama sistemlerini de hesapladığı ortadadır.  Ayrıca şehrin ticaret yolları üzerinde kurulmuş olması, değerini 

daha da artırmaktadır. 

İnsanlığı organize eden Tanrı Krallar, bir müddet sonra gideceklerdir. Onun için kurdukları medeniyetlerin kendiliğinden 

devam etmesini arzulamışlardır. O insanların, kendi kendilerine var olmaya devam edecekleri yiyecek kaynakları olmalıydı. İşte 

bu ürünlerden en önemlilerinin üçü; mısır, pirinç ve buğdaydır. Pirinç, yetişme şartlarına göre çok seçici bir üründür. Bol su 



70 
 

gerektirir. Onun için dünyaya hâkim bir medeniyete kaynaklık edebilmesi mümkün değildir. Fakat Çin için ideal bir üründür ve 

o bölgedeki temel besin kaynağını teşkil eder. Pirinç ürününün dünyanın diğer bölgelerinde yetiştirilememesi nedeniyle, Çin 

dünya medeniyetlerine direk olarak değil de dolaylı katkı sağlamıştır. 

Bilindiği gibi mısır, Amerika’da ki Kızılderililerin kullandıkları üründür ama yetiştirilmesi buğdaydan biraz daha özel 

şartlar ister. Daha çok yağışa ihtiyaç duyar. Onun için kurak bölgelerde veya yağışın az olduğu bölgelerde yetiştirilmesi zordur. 

Oysa buğday, az yağış ister ve kurak bölgelerde de rahatlıkla yetiştirilir. Buğday tohumları kalori olarak yeterli ve kabuğundan 

kolay ayrılır. İşte bu özellikleri sebebiyle dünya medeniyetlerini şekillendirmiştir. Sümerlerle başlayan medeniyet kolaylıkla 

diğer bölgelerde de rahatlıkla taklit edilebilmiştir. Oysa ne Çin’deki, nede Mısır’da ki yerleşik düzen taklit edilememiştir. Her 

iki yerdeki ürünler, ancak kendi coğrafyalarında hâkim olabilmiştir. Böylece dünya, direk olarak Sümerleri taklit ederek 

medeniyetler kurabilmiştir.  Sümerleri taklit eden Akad, Babil, Hitit, Fenike, Yunan ve Roma medeniyetleriyle günümüze 

ulaşmıştır. Çin hariç, dünyadaki diğer tüm medeniyetler, bu akımın etkisi altında yok olmuştur. 

Fernando Cortes, Aztek Kralı Montezuma’yı yenebilmesinin ana iki sebebi vardır. Biri Buğday, diğeri Hristiyanlıktır. 

Her ikisi birlikte, Avrupa’ya büyük bir üstünlük getirmiştir.  

Buğday ve yerleşik düzen, bir kişinin çalışarak iki kişiyi veya daha fazla kişiyi bakabilme becerisini getirmiştir. Böylece 

başka işlerle uğraşan çok insan oluşabilmiştir. Özellikle kışın kar yağan yerlerde, insanların boş kalması sayesinde başka işlerle 

uğraşı artmıştır. Bu sayede yeni şeyler bulmanın önü açılmıştır.  

Bu imkanlardan kiliselerde yararlanmıştır. Hatta kiliseler karşılığında bir şey vermeden topluma egemen olmuşlardır. Şu 

anda bile, hiçbir karşılık vermeden dünyanın en zengini olabilmişlerdir. Papa, dua satarak trilyonlarca doları kontrol etmektedir. 

Bu durum geçmişte de aynıydı. Böylece Avrupa’da aristokrasi doğma imkânı bulmuştur. Sümerlerde bu işi 

tanrı kralları yapıyordu ama Avrupa’da sıradan insanlar, çevrelerine topladıkları güçle bu imkâna kavuştu. Böyle insanların 

ellerinde servetler toplanmaya başlayınca, başka şeyleri araştırma ve inceleme imkânları doğdu. Böylece hem bilimsel 

araştırmalar hem de dünyayı keşfetme imkânları oluştu. Bilimin ve icatların büyük çoğunluğu ya kiliseden ya da zenginlerin 

desteklediği mucitlerden çıkmıştır. Başka bir etki de zenginlerin ticaret yapma imkânlarıydı. Gemiler yaptırıp dünyayı 

dolaşabilme ve oralardaki gelişmeleri kendi çıkarları için kullanabilme imkânına kavuştular. Barut bu sayede icat edildiği Çin’den 

daha fazla Avrupalıların işine yaramıştır. Dünyayı dolaşarak bilgilerini artırmışlardır. Bir Kızılderili’nin baruttan haberi olamazdı 

ama Avrupalının vardı. Bu sayede Avrupa çağdaşlarından biraz daha öne geçmeyi başarabilmiştir. Çünkü dünyayı dolaştığı için 

pek çok gelişmeyi tek merkezde toplayarak, yeni bir açılım oluşturabilmiştir. Böylece Cortes, Montezuma’dan 300 yıl kadar daha 

ileride oldu. Bu 300 yıl Kızılderililerin sonunu hazırlayan etmenlerden biriydi. Tüm sömürge hareketlerinin asıl amacı zenginlik 

elde etmek iken, hep Hristiyanlığı yayma düşüncesinin arkasına sığınmıştır. Yani dünyayı sömürgeleştirmede Hristiyanlık baş 

rollerde olmuştur. Oysa din, Çin ve Osmanlıda sömürünün önünde engel oluşturmuştur. Bu ülkelerdeki yöneticilerin 

sömürgeleştirme girişimleri olmuş ama din olgusu desteklemeyince pek başarılı olamamışlardır. Özellikle Arap ve Türklerde 

dini yaymak için savaşlar yapılmış ama asıl amaç dini yaymak olduğu için sömürmeye yönelik davranış içine girilmemiştir. En 

çok yapılan şey ahali Müslüman olmamışsa, orayı vergi vermeye zorlamak olmuştur. Avrupalının bu durumunu tam olarak Kenya 

başbakanı Jomo Kenyatta dile getirmiştir. “Beyaz adam geldiğinde, bizim topraklarımız, onların ellerinde İncil vardı. İncil’i 

verip bizi uyuttular; gözlerimizi açtığımızda İncil bizim elimizde, topraklarımız onlardaydı”. 

Cortes’un, Montezuma’dan 300 yıl ilerde olmasını sağlayan şey mısırın buğdaydan daha verimsiz olmasından çok 

inançlardı. Çünkü Kızılderili inancında mal mülk edinmek hevesi yoktu. Onun için burjuva oluşmamıştı. Kızılderilileri, Colomb 

şöyle anlatmaktadır: “Ellerinde ne varsa önerdiğimiz herhangi bir ıvır zıvır karşılığında veriyorlar; karşılık olarak kırık çanak ya 

da cam parçalarını bile kabul ediyorlar. Başkalarının mallarında hiç gözleri yok… Altın da veriyorlar, su kabağı da…”143 

Bu yapı Avrupa’da oluşan aristokrasi yapısının tersiydi. Sosyal olarak insanlığa daha uygundu ama ne yazık ki insanlığın 

hızlı gelişimi, şeytani yönünü daha çok kullanmasıyla olmaktadır. Hep dediğim gibi “melek olmanın yolu şeytan olmaktan 

geçmektedir”. Bu inançta, Hristiyanlığın cevaz verdiği bir yapıydı. Yani insanın mal mülk edinip zengin olma uğraşısı, teknolojik 

olarak daha ileri gitmesini sağlamıştır. Böylece Colomp, Kızılderililer dünyayı keşfe çıkmadan önce, Amerika’ya gidebilmiştir. 

Çin, çok daha eski olmasına rağmen Avrupa’ya gitmemiştir. Bu işi çoğunlukla Avrupalılar yapmıştır. Onun için bugün dünya 

tarihini Avrupalıların kaleminden okuyoruz. Kızılderili inançları da tekâmül için daha verimsiz yol olduğudan ortadan kalktı ve 

yerini Hristiyanlığa bıraktı. 

İlk buğday bereketli hilalde evcilleştirildi. Çünkü ilk buğday taneleri, Çatalhöyük’te bulunmuştur. Oysa yabani buğdayın 

benzerleri, Avrupa’nın büyük bir bölümünde bulunmasına rağmen evcilleştirilmemiştir. Ancak tohum getirildikten sonra 

kullanılmaya başlanmıştır.  Aslında Çatalhöyük’tekiler ilk yerleşik düzen şehirlerini kurmak için seçilmiştir. Onlara bataklıkları 

kurutma, sığırın evcilleştirilmesi ve tarım öğretilmiştir. Saban yapmayı bile tanrılardan öğrenmişlerdir. Sümerlere göre Saban ve 

kazma Enki’nin insanlığa armağanıdır ve 5.000 yıldır hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde yerini traktöre 

bırakmıştır. Fakat Sümer’den önce Çatalhöyük’te de kullanılmış olmalıdır ama bu konuda elimizde bilgi yok. 

Jared Diamond’un dediği gibi “Nasıl oldu da bazı yaban bitkileri tarım ürünü haline geldi? Bu soru, (badem gibi) ilk 

yaban ataları öldürücü ya da yaban atalarının tadı kötü olan pek çok ürün için olduğu kadar, (mısır gibi) yaban atalarından çok 

farklı görünen başka ürünler için sorulduğunda özellikle yanıtlanması zor görünüyor. Hangi mağara adamının ya da kadınının 

aklına bir bitkiyi evcilleştirmek geldi ve bu iş nasıl başarıldı?”144 Yani insanlığın bitkileri özellikle mısırı nasıl evcilleştirdiğini 

bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle mısır, teosinte bitkisinin evrimleşmiş halidir ama bu evrimin nasıl gerçekleştiği sorusu ortalıkta 

cevapsız duruyor. Benim düşüncem Sümer’de yaşananların bir benzeri Amerika’da yaşanmıştır. Mısır bitkisi tohumları 

Kızılderililere tanrıları tarafından verilmiş ve nasıl ekileceği öğretilmiştir. Amerika’da da evcil hayvan yapılabilecek bizon 

olmasına rağmen, onlar bu hayvanı evcilleştirememişlerdir. Jared Diamond’a göre Amerikan bizonu evcilleştirme kriterlerine 

 
143 Marc Ferro Colonization: A Global History,  Sömürgecilik Tarihi, , 56. 
144 Jared Diamond - Guns, Germs, and Steel - (Tüfek, Mikrop ve Çelik) 
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uymadığından evcilleştirilememiştir. Böylece sapanı çekebilecek güçten yoksun oldular. Mecburen tarımı elle yapmışlardır. 

Amerika’da yük çekecek evcil hayvan olmayınca, tekerlek popülerleşip hayatın içine girememiştir. 

Avrupalıların dünyanın diğer bölgelerinden daha ilerde olmalarını buğday ve Hristiyanlığa bağladım. Çünkü buğdayın 

eşdeğeri mısırdır. ama orada Hristiyanlık gibi zengin bir zümre yaratan inanç yoktu. Onun için yarışamadı. Aynı durum Çin 

içinde geçerlidir. Çin’de hem pirinç hem de inanç, dünyayı sömürmeye uygun değildi. Fakat Avrupa’dan önce ellerinde buğday 

olan, Müslümanlar vardı ama onlarda inançları gereği aristokrasi oluşamadı. Müslümanlık zenginliğe cevaz verse de sömürüye 

cevaz vermez. Onun için Avrupa’da ki gibi aristokrasi oluşmuşsa bile, yaşama imkânı bulamadı. Bir dönem medeniyete öncülük 

etmesine rağmen, üstünlüğünü sürdüremedi. Avrupa aristokratlarını oluşturarak dünyayı sömürebilmeyi başarabilmiştir. Ve bu 

yapı, dünyayı kapitalist sisteme doğru sürüklemiştir. Çünkü maddi kazanç zenginlik getirmiş o da diğer insanlardan önde olmayı 

sağlamıştır. Böylece deccâliyet sistemi yavaş yavaş oturmuştur. 

Hayvanlarda bile öğrenme taklit şeklindedir. Yavru annesini taklit ederek öğrenir. Çıta avlanmayı, ceylan kaçmayı 

annesinden öğrenir. İnsan yavrusu da aynıdır. Çocuk model aldığını taklit eder. Eğer çocuğun modeli kitap okuyan biriyse, çocuk 

da kitap okur. Onun için çocuğun yapmasını istediğiniz şeyi yaparak ona örnek olmalısınız. Dinimizi bile taklit ile öğreniyoruz. 

Onun için insan gelişiminde geleneklerin muazzam yeri vardır. Sümerlerde oluşan medeniyetin oluşturduğu gelenekler, taklit 

sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir. Medeniyetimizin sürdürebilmesi tamamen taklide bağımlıdır ama onu geliştirmek için 

mutlaka sınırları aşan birileri gereklidir. İşte asıl gelişim, sınırları aşanlar sayesinde olabilmiştir. Elbette onlara çokça karşı 

çıkılmış olmasına rağmen, bilgi her zaman kendine yer bulabilmiştir. 

Geçmişte dinler bilginin aktarılması ve gelişmesini sağlarken günümüzde engel oluşturmaya başlamıştır. Çünkü artık 

bilgi çok hızla artmakta ama insanın tutucu tarafı bu hıza yetişememektedir. Onun için artık dinler, gelişmenin önünde engel 

teşkil etmeye başlamıştır. İşte kıyametin gerekçelerinden biri de budur. Bundan sonra dinler destek değil, köstek olacakları için 

kaldırılmaları gerekir. Kıyamet bu işi yapacaktır. İnsanlar uyanacak ve gerçek bilgilere vakıf olacaklardır. Zaten genel inanışta 

dinlerin kıyamette son bulacağı şeklindedir. 

Neden modern insan dönemi olur? 
Bu sorunun cevabını Sayın Sinan Canan’dan duymak sanırım güzel olur. İFA 1.kitapta bu soru ona sorulmuş gibi cevap 

vermiştir. 

“Diğer tüm canlılar gibi, aynı hammaddeden, aynı biyokimyasal sistemlerden, aynı hücrelerden ve aynı bedensel mantık 

içinde yaratılmışız. Tek belirgin farkımız, eksikliğimiz ve zayıflığımız. Bunun nedeni ise biraz düşününce açıklığa kavuşur. Eğer 

bedenimiz bu kadar zayıf ve çaresiz olmasaydı, insanoğlu ve şimdi soyları tükenmiş olan yakın akrabaları, hayatta kalmak için 

zihinlerini bu kadar zorlamak zorunda kalmayacaktı.”145 

Hayvan bedenlerinin kendi başına dünya yaşamına uyumu mükemmeldir. Hiç akıl olmasa da dünyada yaşamını 

sürdürebilir. İşte bu durum tekâmül için çok verimli değildir. O bedenler sayesinde belli bir seviyeye gelmiş olan bilinç, atılım 

yapabilmesi için bu yeni zayıf beden dizayn edilmiştir. Böylece, hayatta kalabilmek için bilinç devreye sokulmak zorunda 

kalınmıştır. 

Irkların yaratılması 
Nuh tufanı önemli bir dönüm noktasıdır demiştik. Nuh Tufanı sadece geri yükleme noktası değildir. Aynı zamanda 

ruhların bedenlenebilecekleri, yeni insan bedenlerinin yaratıldığı zamandır. Bilincin kullanımına zayıf bir beden sunmak gerekir 

ama onunla beraber, gerektiğinde aralarına nifak sokabilmek için ırk denilen ayrımı da oluşturmak gerekti. 

Babası tarafından kabul edilmeyen Nuh’un hikâyesini anlatmıştık. İşte Nuh’un bedeni bu yeni dönemi anlatır. Fakat tek 

Nuh yoktur. Her bölgede o bölge şartlarına uygun bir tür geliştirilir. Görevliler belli yerlere götürdükleri Homo-sapiensleri, 

evrimsel değişikliğe uğratarak insan bedenine dönüştürür. Dünyadaki temel ırklar kadar Nuh vardır. Yani her ırkın Nuh’u kendi 

şartlarında evrimleştirilir ama en önemli durum hepsinin birbirini dölleyebilmesidir. Sümer efsanelerinde ilk insanın üreme 

yeteneğinin önemine vurgu yapılmış ve üreme yeteneği olan insan yapılana kadar, denemeler sürmüştür.  

Dünyada olan antik yapıların bu ırk oluşumuyla bir ilişkisi var. Anladığım kadarıyla dünyanın pek çok yerinde sanduka 

şeklinde ya da Ahit sandığı şeklinde cihazlar var. Bu cihazlarda insan ırklarını yaratabilmek için gerekli bilgiler var. O sandukaları 

açacak olan görevliler oradaki bilgileri kullanarak, o bölgeye has insan ırkını oluşturacaktır. Bu sandukaların 7 tane olduklarını 

söylemiştik. Bunu Kuran’daki 7 uyurlardan anlıyorum. Benzer hikâye Hristiyanlıktaki Seven Sleepers of Ephesus hikayesinde 

de var ama beni etkileyen Kuran olmuştur. 

Sandukalardan iki tanesi Tibet ve Mısır’dadır. Yani orada olan kütüphane içindeki bilgilerin arasında bu bilgiler olabilir. 

Yani ille bu ikisinde sanduka aranması gerekmez ama diğerlerinde sanduka vardır. 

Kütüphaneler harici tahmin ettiğim sandukaların yerleri: 

-Türkiye’deki Nemrut Tümülüs’ü. 

-Ürdün’deki Baalbek Harabeleri. 

-Kamboçya’daki Ankor Wat tapınağı. 

-Peru’daki Machu Picchu. 

-Kanada’daki Nova Scotia, yani Meşe adası. 

 
145 Sinan Canan İFA 1.kitap Beden, Tutikitap, 8. Basım 2020 sayfa 31 
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Nemrut Tümülüs’ünün içinde bir boşluk bulunmaktadır. O boşlukta sanduka olabilir. Ballbek harabeleri ve Ankor Wat 

tapınağında nerede olabileceğini bilemiyorum ama zaten her ikisi de görevlilerin yaşadığı şehirlerdir. Machu Picchu’da ise 

sanduka güneş tapınağının ortasında olan, kayanın içindedir. En kolay tespit 

edilebilecek olan odur. Kayanın içini gösteren cihazlarla tespit edilmesi 

kolaydır. Tapınağın altında boşluk olduğu için bir röntgen cihazı ile içine 

bakılabilir. En ilginci ise, Nova Scotia Meşe adasıdır. Çünkü üzerinde yapılan 

eser olmamasına rağmen, bize ilginç hikayesiyle mesaj vermektedir. İsteyen 

netten ilginç hikayesini okuyabilir.146 

Bu durumda temel ırkların Kanada, Peru, Türkiye, Tibet, Mısır, 

Kamboçya ve Ürdün’de olması gerekir. Fakat bu ırkların ille oralarda olması 

gerekmez. Örneğin sandukaların Türkiye’deki Avrupa, Ürdün’deki 

Mezopotamya, Kamboçya’daki Avustralya, Tibet’teki Asya, Kanada’daki 

Kuzey Amerika, Peru’daki Güney Amerika ve Mısır’daki Afrika için 

kullanılabilir. Sanırım en karmaşık olanı Mısır’dadır. Çünkü Afrika’da ırk 

oluşumu çok karmaşıktır. Baktığınızda çok uzun insanlarla, en kısa insanlar 

aynı coğrafyadadır. Ve gelecekte bizden haberi olmayan bir tür, şekil 50’deki 

insanlara ait iskeletleri bulduğunda, genetik çalışma yapamıyorsa, aynı tür 

olduklarına hükmedemez.  

Nuh tufanında bu sandukaları alan görevliler onların içindeki bilgileri kullanarak, o bölgeye has türü oluşturacaklardır. 

İnsana çevirecekleri Sapienslerin bir kısmı, o bölgede evrimleştirilmiş, bir kısmı başka bölgeden getirilmiş olmalıdır. Örneğin 

yapılan çalışmalar Amerika’nın 14-19 bin147, Avustralya’nın ise 51 bin yıldır insan ataları tarafından kolonileştirildiğini söylüyor. 

Bu durum aslında bir tezat. Amerika’ya ulaşım, Avustralya’dan çok daha kolay ama Avustralya çok daha önce insanla 

karşılaşmış.  

Görüldüğü gibi aslında önemli antik eserlerimizin, 

önemli işlevleri var. Hiçbiri sadece görünen gerekçeler için 

yapılmamış. Örneğin Nemrut Tümülüs’ü, bir kralın, kendine 

tanrılar arasında yer edinmek isteği yüzünden yapılmış gibi 

görünmesine rağmen, asıl sebep sandukayı gizlemektir. Benim 

düşünceme göre, Kommagene kralı I.Antiochos zaten var olan 

Tümülüs’ü tamir edip çevredeki eserleri yapmıştır. Bunu 

yapması için bir şekilde teşvik edilmiştir. Bu teşvik, Mısır’daki 

Sfenks’i kumlardan kurtaran, Firavun IV.Tutmosis’in gördüğü 

rüya gibi olabilir.148 

Mısır piramitleri ve Sfenks ise dünyanın en önemli sırrı 

olan kütüphanelerden birini saklamaktadır. Aslında piramitlerin 

çevresi didik didik edildi ama bir şey bulunduğu ile ilgili bir 

duyum yok. Bir şey duymamamız sürpriz değildir. Çünkü bu 

işleri plânlayanlar dünyayı gözümüzün önüne koyup, onu 

görmememizi sağlayabilecek bilgi ve zekâ seviyesine sahiptir.  

Tibet’teki kütüphane ile Nova Scotia’daki Meşe adası bu 

kategoriye uymaz. Yani onların üzerine bir eser öngörmemişler. 

Fakat yine de hem yerlerini bize belli edip hem de 

bulamamamızı sağlamışlardır.  

Bazı bilim insanlarının çok merkezli insan oluşumunu 

savunmalarının sebebi, bu farklı ırkların var olmasıdır. Fakat gen haritası çoklu oluşumu tamamen geçersiz kıldı. Geçersiz kıldı 

ama insanların kafalarındaki bazı sorular, hâlâ daha cevapsız durmaktadır. Soruların bazıları. 

-İnsan tek merkezliyse, nasıl bu kadar çok tür olabilir? 

-Nasıl bu kadar kısa sürede, tüm dünyayı kolonileştirebildi? 

-Neden başka bir hayvan türü, bu istilanın yakınına bile yanaşamadı? 

Elbette pek çok soru daha vardır ama benim için önemli sorulardan bazıları bunlardır. Bu sorulara da “eğer insanlığı 

organize eden bir gücün varlığı” kabul edilirse, kolaylıkla cevap verilebilir. “Esrarengiz Tiahuanaco şehrinden söz eden 

efsaneler, buraya yıldızlardan altın bir geminin geldiğini söylerler. Gemiden, dünyanın Büyük Anası olmak isteyen Oryana adlı 

bir kadın inmiştir. Oryana’nın yalnız dört perdeli parmağı vardır. Büyük Ana Oryana, 70 çocuk doğurduktan sonra, yıldızlara 

dönmüştür.”149 Demek ki Amerika’daki insan popülasyonunu oluşturacak görevli, uçan bir araçla 70 adet homo sapiensi getirip 

evrimleştirme işlemine almıştır.  Elbette burada da her efsanede olduğu gibi, göklerden gelen araçlar yıldızlara bağlanmıştır. 

Oysa onlar yüksek teknolojiye ulaşmış dünya insanından başkası değildir. 

İnsanların dünyaya yayılması iki aşamalıdır. Önce primat-sapiens arası dönemde başka bölgelere götürülerek oralarda 

çoğalmasına devam edilmişti. Fakat asıl istilâ, ırkların oluşumu sonrasıdır. Çünkü ondan sonra nüfusun artması sağlanarak ruhlar 

için beden ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Sapiens döneminde ruhlar, diğer hayvanları da kullandığı için beden sorunu yoktur. 

Fakat insan döneminde başlarda olmasa da sonradan sadece insan bedeni kullanıldığı için beden sorunu oluşmuş olmalıdır. Bu 

 
146 https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Island_mystery 
147 https://arkeofili.com/kuzey-amerikada-15-000-yillik-insan-izleri-bulundu/ 
148 http://jcolavito.tripod.com/lostcivilizations/id17.html 
149 Erich Von Daniken, Tanrıların Arabaları, 26 
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da 8 milyara çıkarılan insan nüfusu ile karşılanmıştır. İnsan, dünyanın en ücra yerlerinde en uç yaşamlara kadar dağıtılmıştır. 

Ayrıca tekâmül bu süre zarfında oluşan kıtlık, deprem, hastalık ve savaşlar sayesinde hızlandırılmıştır. İnsanlar en verimli 

oldukları 30-35 yaşına kadar dünyada kalmaları sağlanmıştır. Böylece bedenler verimli kullanılmıştır. İnsan akıllandıkça bu 

belalardan korunmayı başarmış ve dünyada kalma süresi artmıştır. Yani artık bedenler, insanların tekâmülü için gereken süreden 

fazla kullanılmaktadır. Bu da kıyametin yakın olduğuna bir işarettir. Çünkü bu işleri organize edenler, bu konularda oldukça 

cimridirler. Ruhun tekâmül etmeden daha doğrusu, çok az tekâmül ederek bir bedende dünyanın zorluklarına göğüs germesi, 

gönüllü onaylanacak bir durum değildir. Yani kötülüğü deneyimlediğimiz bu dünyada fazladan kalmamız, pek istenen bir durum 

olmaz. Bunu zorunlu kabul ediyorlarsa, nedeni saatin yaklaşmış olmasıdır.  

Yaşam konusunda sürekli bir çekişme var gibidir. Bir hastalığın kökünü kurutan insanlık, başka bir hastalıkla 

karşılaşmaktadır. Hastalıkların çoğu, vücut yapısının içine gizlenmiştir. Bazıları ise, sanki özellikle birileri tarafından üretiliyor 

gibidir. Örneğin; 50 yıl önce “insanlar çok yemekten ölecek” diye söylenseydi sanırım herkes gülerdi. Oysa bugün obezite, şeker, 

gut gibi hastalıklar dünyanın baş belasıdır. Sıtma hastalığının orta çağda yaptığı gibi, bir mikrobun dünya insanlığını kırıp 

geçirmesi potansiyeli de her zaman vardır.  

Mısır piramitlerinin mucizevi yapımının önemi. 
Antik eserlerin yapılmasının gereğini söyledik ama bu eserlerin inşaat süreçlerinin bize neler anlattığını da anlamak 

gerekir. Bu iş için en önemli ve üzerinde en çok inceleme yapılan Mısır piramitlerini inceleyelim. Aslında pek çok teori olmasına 

rağmen, Mısır piramitlerinin yapılışı, gizemini korumaya devam etmektedir. Ortaya atılan her teori bir başkaları tarafından 

yetersiz görülmekte ve eleştirilmektedir. Genelde taşlar kesilerek binlerce işçiyle yapılan açıklamalar çok yetersiz görüldüğü için 

başka çözümler oluşturulma peşine düşülmüştür. Onun için birileri taşların yerinde döküldüğü gibi uçuk bir açıklama yapmış 

ama pek itibar görmemiştir. 

Çek Mısır bilimci Miroslav Verner’e göre, inşa ekibi hiyerarşik bir şekilde organize edilmişti; 100.000 kişilik iki gruptan 

oluşuyordu ve her grup kendi içinde zaa ya da phyle adı verilen 20.000 kişilik gruplardan oluşuyordu ki, bu gruplar da işçilerin 

ustalık derecelerine göre, daha küçük gruplara ayrılmış bulunuyordu. 

Piramidin inşa konusundaki gizemlerinden biri, inşasının nasıl plânlanabilmiş olduğudur. Mısırbilimci John Romer’in 

düşüncesine göre, eski Mısırlılar bu yapıda da daha önceleri ve daha sonraları diğer yapılarda uygulamış oldukları yöntemi 

uygulamışlardı: Plânı ya da ana plânın parçalarını yapıma girişmeden önce ölçekler kullanarak zemine çiziyorlardı. John Romer 

kitabının bir bölümünü başlı başına bu konuya ayırmıştır; söz konusu bölümde böyle bir plânın mevcudiyetinin fiziksel kanıtlarını 

ortaya koymaya çalışmıştır. 

Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş 

bloklar, üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma 

göre, taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları, piramidin üst bölümlerine 

çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştı.150 

Ben taşların kesilerek taşınması teorisine değinmek istiyorum. Bilecik’te pek çok mermer ocağı var. Kapasitesini bildiğim 

bir mermer ocağında 2000li yıllarda aylık 1.500 m3’lük mermer blok çıkarılmaktaydı. Bu 1.500 m3’lük mermer 2 kepçe, 1 

ekskavatör ve bir sürü kesme makinesiyle yapılmaktaydı. Yani ocağın kapasitesini belirleyen şey taşıma araçlarıdır. Kesme 

araçları nispeten ucuz olduğu için bir sürü alınabilir. Şimdi bu ocağı kullanarak büyük piramidin taşlarını hazırlayalım, bakalım 

ne kadar zaman gerekir. 

Mermer ocağının yıllık imalatı 48.960 ton’dur. Yapılan ölçümlere göre büyük piramide ise 5.900.000 ton kaya gereklidir. 

Bu durumda bu ocağın 120 yıl aralıksız üretim yapması gerekir. Demek ki modern araçlarla 60 tane ocak, 20 yıl süreyle üretim 

yaparak bir piramidin malzemesini karşılayabilir. 

Görüldüğü gibi büyük rakamlarla bir imalat söz konusudur. Ben günümüz teknolojisiyle yapılan imalattan bahsettim. 

Daha bunun taşınması ve yerine konması işlemleri var. Bu günkü teknolojiye sahip bir mermer ocağında, kapasiteyi belirleyen 

şey taşıma kapasitesi olduğunu söylemiştim. Yani kesme yönünden pek sorun yoktur. Oysa Mısırlılar zamanında asıl sorun 

taşların kesilmesi sorunudur. Bu günkü gibi ileri teknoloji ürünü aletler olmadığından her şey insan eliyle yapılmak zorundaydı. 

Bakır aletlerle taşların ocaktan kesilmesi, başlı başına bir sorundur. Eğer iddia edildiği gibi bir piramit 20 yılda yapılıyorsa, zaten 

bir firavunun tahtta kalma süresi de ancak o kadardır. Tahtta gelen firavun, hemen ilk günde ortalama 2,5 ton olan kayalardan 

315 tane kestirip yerine yerleştirmesi gerekirdi. Hem de 20 yıl boyunca hiç ara vermeden devam etmeliydi. Uzmanların görüşüne 

göre 1,5 dakikada bir taşın piramide yerleştirilmesi zorunluydu. Sizce, bunu başarmış olabilirler mi? Üstelik firavun, ülkenin tüm 

kaynaklarını piramit işine kanalize etmek durumundaydı. Ve o dönemlerde dünyanın zenginliği zaten sınırlıydı.  

Bir piramidi yapabilmek için; 

—Her şeyden önce üst düzey bir projeye; 

—Her şeyi idare edebilecek bir mühendisler ordusuna; 

—Bu işi yaptırabilecek kadar mali ve askeri güce; 

—Piramidi yapabilecek taşları o yüksekliklere çıkarabilecek sistemlere; 

—Mermer ocaklarında taş kesme ve düzeltme işçi ve araç gerecine; 

—Bu taşların taşınması için inanılmaz bir ordu yanında, inanılmaz oranda ip ve keresteye; 

 
150 https://tr.wikipedia.org/wiki/Keops_Piramidi 
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—Düzenin sağlanabilmesi için iyi bir askeri orduya; 

İhtiyaç vardır. Ayrıca bunların yanında; 

—Bakır ocaklarından sürekli maden çıkarılmalı, bakır, ha denince bulunabilen bir maden değil, onun için yeterli bakırın 

elde edilebilmesi için dünyanın başka taraflarından maden ithal edilmeliydi. Büyük bir ekip mermerde birkaç saat dayanabilecek 

keskileri ve ağaçları yontacak baltaları yapmalıydı. 

—Mısırda orman olmadığı için gemiler sürekli kullanılacak kereste ve kütükleri bir yerlerden getirip takviye etmeliydi. 

— Nasıl bir işle uğraşmak zorunda olduklarını anlamak açısından: Ağır işte çalışan bir insanın 760 gram ekmek yediğini 

düşünürsek günlük 150 ton un gerekir. Buğdayı una çevirecek değirmenler, unu ekmeğe çevirecek fırınlar organize edilmeliydi. 

sadece ekmek yapmak için bile günlük 2 ton tuza, 6 tonda mayaya ihtiyaç var. Günlük 20 bin kişinin taş kesme ve düzeltme işi 

yaptığını düşünelim. Bu insanlar günde 100 gramlık bir keskiyi tüketmiş olsun. Bu durumda her gün 2 ton bakır gerekir. (Bu 

hesapla piramitlerin yapımı süresince 14.600 ton bakır kullanılmış olmalıydı. Rakamın büyüklüğünü anlayabilmek için 1998’de 

Türkiye’de 73.000 ton cevher bakır çıkarıldığını151 düşünürseniz 5.000 yıl önce ne muazzam işi başardıklarını anlayabilirsiniz.) 

—Tarlaları ekip biçecek, işçilere su taşıyacak insanlar, yaralanan ve hasta olanlarla ilgilenecek hastane, doktor, sağlık 

ekipleri olmalı… 

—Her günkü yiyecek ve giyeceği zamanında yerine ulaştıracak bir kargo ekibi, bu işlerin muhasebesini tutacak bir 

muhasebe ekibi olmalı… 

—İnsanların giyecekleri elbiseleri ekecek, işleyecek ve dikecek bir ordu, eskiyen, kırılan kayık ve gemilerin yerine 

yenilerini yapan gemi tersaneleri olmalı vb. 

Görüldüğü gibi kesin rakamı çıkarmak zor ama çok kalabalık bir ekibin 20 yıl sürekli çalışarak yapacağı bir iş olduğunu 

kabul edelim. Fakat en büyük sıkıntı, bu işi plânlayacak ve işlerin tıkır tıkır işlemesini sağlayacak, iyi bir ekibin olması gereğidir. 

Günümüzde bile bu kadar büyük bir organizasyonu yapabilecek bir güç var mı, bilmiyorum. 

Verner’in rakamlarını baz alarak, bugün öyle bir eser yapmaya kalkarsak Mısır devletinin altından kalkamayacak olduğu 

kesindir. Yani günümüzdeki Mısır devleti, o piramitleri insan gücüyle yapacak kaynağa sahip değildir. Fakat bir firavun için 

Piramit yaptırmak tanrı olmanın kanıtı sayıldığı için çok önemliydi. Onun için yüz kadar firavun daha küçük ve içi kerpiçten 

olacak şekilde piramit yapmıştır. O firavunlarda, ilk firavunlarda olan imkânların olmadığı çok açık. Hem onlar kadar azametli 

olmadıkları hem de içlerini kolay elde edilebilen kerpiçten yapmaları bunu göstermektedir. Aslında beklenen şey sonraki 

piramitlerin çok daha azametli olmasıydı. Çünkü tecrübe ve bilgi birikimi gittikçe artmalıydı. Burada öyle olmadığı 

görülmektedir.  

Her türlü zorluğa rağmen, her şeyin çözülebileceğini düşünsek bile, bana göre çözülemeyecek en önemli şey plânlama 

sürecidir. Çünkü matematik olarak sıfırı bile kullanmayan Mısır âlimlerinin böyle bir plânlamanın altından kalkabilecek 

birikimleri olamazdı. Yarattıkları medeniyetin öncesi yok. Birdenbire ortaya çıkan bir medeniyetin ön hazırlığı olmalıydı. Üstelik 

mezar olarak yapıldıkları söylenen piramitlerde mumyada bulunmamıştır.  

Eğer benim savunduğum gibi bu işi Mısır tanrıları (yani Îlâhî varlıklar) yaptırmış ise, her şey anlaşılır olmaktadır. Onların 

üç büyük piramidi yaptırmaları için geçerli sebepleri vardır. Oysa Mısırlıların bir sebebi yoktur. Sadece inanç deyip, işin içinden 

çıkıyoruz. Firavunun öte dünyada yaşama isteğine durumu bağlıyoruz. Oysa firavunlar daha piramitleri yapmaya başlamadan 

öncesinde, bu inanç yok muydu? Bir inanç için ömrün yetmeyeceği işlere girişmek akıllıca mı? Böyle bir durumun imkânsızlığı 

yüzünden yapılan eserlere sonraki firavunlar tarafından sahip çıkıldı. Önceki firavunun ismi silinerek eserlere sahip olmak moda 

oldu. Firavunları kınamamak gerekir. Öte dünyada yaşamak için babasının eserlerini çalıp, kendinin onun yerine öte dünyaya 

gitmeyi umması, normaldir. Çünkü yapılacak şeyler için ne para ne zaman, nede güç yeterli değildir. 

İlk dönem firavunların görevli olması durumunda olanları açıklayabilme imkânımız doğmaktadır. İnsanlara medeniyeti 

öğreten tanrılar, sfenksin işaret ettiği kütüphaneyi koruyan piramitleri de onarmak istemişlerdir. Zaman içerisinde yıpranan 

piramidi insanlardan da yararlanarak, onarmışlardır. Belki de sil baştan yapmışlardır. Teknolojiyi kullanmışlardır ama çokta 

insandan yararlanmışlardır. 

Kendileri yönetimi insan firavunlara bıraktıktan sonra, yeni gelen insan firavunlar bu işi onlar gibi yapmak istemiş 

olmalıdır. Çünkü halka kendilerinin de -öncekiler gibi- tanrı olduklarını ispatlamak istemişlerdir. Bu uğraşlar piramit geleneğini 

oluşturmuştur. Fakat tanrıların başardıkları gibi teknik araçları ve bilgileri olmadığından işi başaramadılar. Onlarda sadece 

dışarıyı kaplayacak kadar mermerle işi çözmüşlerdir. Böylece iç kısımlarda, taş yerine kerpiç kullanılan piramit geleneği oluştu. 

Mısır’da bu şekilde yüze yakın piramit vardır ama Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin yeri başkadır.  

Elbette başka teorilerde vardır. Bazıları taşların yerinde döküldüğünü, bazıları 4000, bazıları 10 bin işçiyle yapıldığını 

söylemektedir. Ben bu söylemleri akılcı bulmadığım için değerlendirmeye almıyorum. Elbette günümüzdeki teknoloji 

kullanılmış ise bu söylenenlerin doğru olması mümkündür ama bizler eski Mısır’dan bahsetmekteyiz. Bir teorinin ciddiye 

alınabilmesi için 2 dakikada bir, bir bloğun yerine konmasını açıklaması gerekir.  

Mısır’daki bazı eserlerin duvarlarında bir işçinin elindeki çekiç ile taş yonttuğu ya da kalabalık bir ekibin iplerle bir bloğu 

çektiği freskleri vardır. Onlara bakarak piramitlerin, öyle yapıldığı yorumu yapılıyor. Bu da kısmen doğrudur. Çünkü Tanrı krallar 

yerlerini insan krallara bıraktıktan sonra yapılan eserler o şekilde yapılmıştır. O şekilde yapabildikleri için hem küçük hem de 

içlerine kerpiç doldurmak zorunda kalmışlardır. O gösterimler ilk piramitleri kapsamaz.  

Daha önce Mısır’ı kuranların Tassili n'Ajjer bölgesinde olimpiyat oyunları düzenleyenler olduklarını tahmin ettiğimizi 

söylemiştik. İşte Îlâhî varlıkların yaşadıkları bölgelerin çevresinde, Çatalhöyük’te yaptıkları gibi insanları eğiterek gelişmelerini 

 
151 http://www.marbleport.com/dogal-kaynaklar/12/bakir 
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sağlamıştır. Zamanı geldiğinde, o insanları alıp Mısır’a göç ettirdiler ve 

medeniyet kurmalarını sağladılar. Musa’nın denizi yarması, insanın 

kabuğunu kırıp medeniyet oluşturabilecek seviyeye geldiğinin sembolü 

olmalıdır. Mısır’ın bu bölgeden giden insanlardan oluştuğunun en büyük 

kanıtı şekil 51’dir. Çünkü oradaki çizimler Mısır sanatının temellerini atmış 

gibi. Şekilde atların çektiği savaş arabası da var. Sanırım savaş arabası fikri 

de o bölgeden gitmiş. Yani taklit ile, öğrenme devam etmiştir. 

Firavunların yani görevlilerin piramitleri onardıklarını, Kuran’da 

ima etmektedir. Kütüphaneler açılıp da kıyametin gerçekliği ortaya 

çıktıktan sonra, bu bilgilerin tekrar korunması gerekmektedir. İşte onun için 

Kehf 21 ayetinde “üstlerine bir bina yapın” denmektedir. Fakat bu bina 

bir ibadethane yapılırsa etrafındakilerin onu koruyup kollayacağı kesindir. 

Tanrı krallar yani Mısır’ın ilk kralları onlardan önceki medeniyetten kalmış 

olan kütüphanelerin üzerindeki piramitleri ya onardılar ya da sil baştan yeniden yapmışlardır.  

Şekil 51 Tassili n'Ajjer’de olan bu 

çizimler Mısırdan alınmış gibi… 
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7. Zamanın yapısı 
Buraya kadar anlattığımız konulardan en karışığı, zamandır. Çünkü lineer bir yapısı yoktur. Üstelik görünen evrende farklı, 

kuantum evrende farklı çalışır. Öncelikle görünen evrenden başlayarak, zamanı iki kademede inceleyelim. 

Görünen evrende zaman 
Çok detaylara girmeden kabaca anlatacağım çünkü, herkesin bildiği ya da bilmesi gereken şeylerden bahsedeceğiz. 

Einstein’dan önce, zamanın lineer ve her yerde aynı olduğunu düşünüyorduk. Einstein, zamanın, konum ve hıza bağlı olarak 

değişeceğini kanıtladı. Kütle çekim ya da hız arttıkça zaman yavaşlamaktadır. Işık hızında ise, zaman durur. Fakat evrende, bir 

nesneyi ışık hızına çıkaracak bir mekanizma yoktur. Çünkü, kütleli cisimlerin ışık hızına çıkamayacağı, bilinen bir durumdur.   

Ben zamanı, farklı bir bakış açısından bakarak, Planck zamanları üzerinden 

anlatmaya çalışacağım. Şekil 52’de Planck zamanının, sabit ve büyüyen durumuna 

göre, gösterimi görülmektedir. 52 A’daki, a ile b noktaları arasını bir Planck zamanı 

olarak alalım. Buna göre zaman, artarda dizilen Planck zamanlarından oluşur.  

İçinde yaşadığımız zaman, 52 A’daki helezonu takip ederek ilerler. Yani zaman, a 

ve b noktalarını birleştiren tam bir dairenin katları olarak devam eder. Planck 

zamanının dairesel gösterimi, kolaylık açısından tercih edilmiştir.  

Şekil 52 B’de ise, hız arttıkça Planck zamanının yapısı gözükmektedir. Hız 

arttıkça helezondaki dairelerin boyunun büyüdüğünü düşüneceğiz. Yani aslında 

olan şey hız ya da kütle çekim artımında Planck zamanının değeri büyür. Bizler 

sadece helezon üzerinden zorunlu olarak zamanı yaşarız. Şekil 52 A’daki gösterim, 

hız normalken ki Planck zamanının durumunu, B ise ışık hızına kadar olan değişimi 

gösteriyor. Işık hızında Planck zamanının büyüklüğü, sonsuza ulaşır.  Tek bir 

Planck zamanının sonsuza kadar sürmesi, zamanın durması demektir.  

Planck zamanı: Işığın bir vakumda bir Planck uzunluğu mesafesini kat ettiği süredir. Planck uzunluğu ise, evrende anlamlı 

en küçük uzunluktur. Haliyle Planck zamanı da anlamlı en küçük zaman aralığı olmalıdır. Ya da ben o anlamda kullanacağım. Yani 

ben zamanı, Planck zamanlarının uç uca eklenerek ilerlediği şeklinde düşüneceğim. Bu kabul bize durumu anlamakta kolaylık 

sağlayacaktır. 

Bizler, görünen evrendeki zamanı anlamakta pek sorun yaşamıyor oluşumuz yanın da kuantum evrendeki zamandan 

bîhaberiz.  Fakat orayı anlayabilmek için önce görünen evrendeki zamanı Planck zamanı üzerinden anlamalıyız.  

Bir uzay aracıyla, ışık hızına yakın (örneğin v=
√3

2
c hızında) yolculuk yapıp, geri dönüş yapılmış olsun. Olaya Planck 

zamanları üzerinden baktığımızda, eğer hız zamanı genişletiyorsa, bunu Planck zamanlarından başlayarak yapacaktır.  

v=
√3

2
𝑐 hızında ki Planck zamanı, durağan halden iki kat uzun olacaktır. Çünkü o hız, özel bir hızdır ve ben özellikle tercih ettim. 

Bu durumda dünyada olan kişi, şekil 53’deki V0 hızında zamanı algılarken, uzay aracındaki v=√3/2c hızında algılayacaktır. Bu 

durumda uzay aracındaki kişinin Planck zamanı dünyadaki kişinin Planck zamanından 2 kat uzun olacaktır. Yani uzay gemisindeki 

her birim zamana karşılık, dünyadaki kişi, iki kat fazla süre ölçecektir. Başka bir 

tanımlamayla; dünyadaki kişi, uzaydakinden iki kat daha hızlı yaşlanacaktır.  

Bu, zaten bilinen bir durumdur. Bu durumu, gökyüzünde dolaşan 

uydularımızdan biliyoruz. 20.300 km hızla giden uydudaki saat, bir günde, 0,00003 

saniye geri kalır.152  Onun için konumlama araçlarımız sürekli zamanı düzetmek 

zorundadır.  

Uydumuz 91 yıl gökyüzünde kalırsa, zaman farkı, 1 saniye olacaktır. Eğer 

bu süreç bozulmadan devam ederse, 329 bin yıl sonra aradaki fark, 1 saat olacaktır. 

Yani 329 bin yıl sonra, dünyada saat 13:00 iken uyduda 12:00 olacaktır. Oysa her iki 

gözlemci de birbirini görmeye devam edecektir.  Bence iki gözlemci birbirini 

görmemeliydi. Yani birbirlerinin bir saat süreyle farklı zamanlarını görüyor 

oluyorlar. Dünya ile uydu arasındaki şimdiler çakışmıyor ve fark 1 saat oluyor. Oysa 

bu durum, Planck zamanları açısından mümkün olmamalıydı. Şekil 53’de her koyulu 

açıklı bölge, Planck zamanlarının şimdilerini gösterir. Şekildeki B noktaları 

açısından duruma bakarsak, V0 hızında 100 birim zaman geçmiş ise, V hızında 50 birim zaman geçmiş olacaktır ve bunlar birbirlerini 

görmeye devam edecektir. Planck zamanı açısından baktığımızda bu bir zaman yolculuğudur. Zaten bilim insanları da geleceğe 

gidilebilir derken, bu durumdan bahsetmektedirler.  

İşte bu durumda, İkizler Paradoksu oluşur. Hangisinin zamanının doğru olduğu konusu, gündeme gelir. Bilim insanları farklı 

çözümlerle bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışır ama bu durum bana başka bir şey anlatır. Her iki gözlemcinin, şimdilerinin 

eşleniğinin önemli olmadığı görülür. Şekil 53’te; V0 hızında, B noktasındaki gözlemcinin şimdisi, V hızındaki gözlemcinin C 

noktasıdır. Oysa, B noktalarında olan gözlemcilerin şimdileri çakışmaktadır. Bu durum bize çok önemli bir sonuç verir. Demek ki 

zaman süreklidir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün zamanda yolculuk yapıp 1453 yılına gitsek, İstanbul’un fethine rastlayacağız. 

 
152 TRT Belgesel “Bilimin ev hali” 
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Zaman sürekli olmasaydı, biz o tarihe gidemeyecektik. Bu durumda zaman yolculuğunun önünde teorik olarak bir engel yok 

demektir.  

Buraya kadar olan kısım, görünen evrendeki zamanı kapsar. Oysa, bizi önemli derecede etkileyen Kuantum evren de zaman 

var. Oradaki zamanın yapısına bakalım. 

Zamanın kademeli yapısı 
Şekil 26’da astral ile 11 boyutlu uzay arasında kalan tüm kuantum katlarından bahsediyoruz. Şekil 54’te ise, görünen evren 

dahil tüm katların, Planck zamanı grafiği var. Zaman açısından 

Astral bir sınırdır. Görünen evren ile kuantum evren arasında 

aşılmaz bir duvar oluşturur. Kuantum evrenin sonunda ise çok küçük 

de olsa, bir değeri vardır. Kaynak’ta ise, Planck zamanı büyüklüğü 

sıfıra ulaşır. 

Astral düzeye kadar, Planck zamanı değişimi, hıza göre 

değişir. Astral düzeyden sonra, 7.Kuantum katı ya da 10 boyutlu 

uzayın sonuna kadar, “açısal hızın” değişiminden etkilenir. 

Grafikten de görüleceği gibi, ışık hızında Planck zamanı sonsuza 

gitmekte ve Astral düzeye ulaşamamaktadır. Fakat ışık hızını 

sıçradıktan sonra, makul değerlere gelebilmektedir. Tüm evrende 

Rakam olarak en büyük Planck zamanı, görünen evrendedir.  

Kuantum evrende ise, Planck zamanı görünen evrendeki 

Planck zamanından çok daha küçük bir değerden başlayarak 

kuantum evrenler sonunda sıfıra yakınsamaktadır. Görünen evrende 

Planck zamanının ışık hızına ulaşamaması kuantum evrenle arasına 

aşılmaz duvar oluşturur. Fakat bir şekilde ışık hızı aşılırsa durumun 

normale döneceği gözükmektedir. Aslında ışık hızının aşılması söz 

konusu olmaz. Çünkü iki ortam farklı ortamlardır ve birbirine direk 

geçiş yoktur. Arada sadece bir bağlantı ile ilişki kurulabilir ve onu 

da sadece ruhlar yapar. Aslında ruhların kendisi değil de onun kılıf 

bedeni yapar. Biz o bedene astral beden diyoruz. Daha önce o 

bedeni, bir cd olarak tanımlamıştık. 

 Şekil 54, y ekseni doğrultusunda 1 Planck zamanının görünen evrende hıza, kuantum evrende açısal hıza göre alacağı 

değerleri göstermektedir. Görünen evrende Planck zamanını 5,39-44 sn olarak biliyoruz ve gittikçe büyüyerek ışık hızında sonsuza 

ulaşır. Aslında ışık hızına ulaşamaz, sadece ona yakınsar… Kuantum evren tarafına baktığımızda, Planck zamanı görünen evrenden 

çok çok daha küçük bir değer olacağı kesindir. Çünkü orada 1 gün, görünen evrende bin yıldır. Bu hesaba göre 1000 yıl ile 1 günü 

oranladığımızda astral düzeyde Planck zamanı 1,48-49 sn gibi bir zaman olarak karşımıza çıkar. Aynı oranı uyguladığımızda 

kuantum evren sonunda ise, Planck zamanı 2,95-51 sn gibi bir değere ulaşır. Bundan sonrası için karşı evrendeki anti Planck 

zamanıyla birleşerek bu değeri sıfırlar. Böylece kaynağa ulaşılır. 

Zaman, Planck zamanlarının artarda dizilmesiyle oluştuğu için her noktada 

Planck zamanı bir değere sahiptir. Her noktada zaman, Planck zamanının 

büyüklüğüne göre değer taşımaktadır. Yani zaman, Planck zamanının büyüklüğü ile 

Planck zamanı sayısının çarpımı kadar olmaktadır. Oysa 11 boyutlu uzayda Planck 

zamanı büyüklüğü sıfır olduğundan, tüm zamanlar orada olmasına rağmen süre 

geçmemektedir. Eğer evrenin toplam yaşı (atıyorum) yirmi milyar yıl ise, yirmi 

milyar yıl içinde geçen tüm Planck zamanlarının hepsi, 11 boyutlu uzayda var ama 

süre olarak hiç zaman geçmesine gerek yoktur. İşte Kaynak dediğimiz o noktada tüm 

zamanların -süre geçmeden- var olması, blok evren tanımına da açıklık getirmektedir. 

Tüm evrenin bilgisi tek noktada demektir.  

Akla şöyle bir soru gelebilir. “Görünen evrendeki pek çok olasılık, özellikle 

insan gibi bir bilinç, bu durumu bozamaz mı?” Bu soruya direk olarak vereceğim 

cevap, “bozamaz”. Çünkü tüm olasılıklar, paralel evrenlerde olduğu için zaten 

Kaynağın bilgisi dahilindedir. Hiçbir bilinç, var olan olasılıklar dışında bir tercih 

yapamaz. Çünkü öyle bir olasılık yoktur.  

Eğer 11 boyutlu uzayda aşkın bir bilinç varsa ve evreni plânlamışsa, tüm zamanları aynı anda, aynı noktada göreceği için 

evreni nasıl plânlamışsa sonucunu da aynı anda görecektir. Bizler ise Planck zamanının büyüklüğüne bağlı olarak, milyarlarca yıl 

yaşamak zorundayız. Bu durum, İnception filmiyle çok güzel anlatılmıştır. 

Bir kütleyi hızlandırarak astral düzeye çıkaramayız dedik. Çünkü onu hızlandırmak sonsuz enerji gerektirir. Peki biz aynı 

zamanda görünen ve paralel evrenlerin astral düzeyin bir yansıması olduğunu da iddia ediyoruz. Bu nasıl mümkün olabiliyor. Bu 

durumu 4.bölümde anlattık ama anlamayanlar için küçük bir hatırlatma yapalım. Aslında astral düzeyin oluşumu, maddenin enerji 

kaybetmesi sonucu olmuştur. Sicimler enerji kaybedip, kütle olarak ağırlaştıkça, bir minimum enerji düzeyine ulaşmıştır. Burası 

sicimlerin inebileceği en alt yerdir. Enerji daha düşük seviyeye inemez. İşte orası astral düzeydir. Ve bu olayların yaşandığı yerde, 

hız anlamlı değildir. Sicimler dalga frekanslarını ya da açısal hızlarını kaybettikçe enerji kaybederek oraya gelebilmiştir. Görüldüğü 

gibi, madde açısından astral düzeye inmeyi engelleyecek bir durum yoktur. Sorun, açısal hızın, görünen evrende hıza dönüşmesi 

durumunda oluşmaktadır. Astral düzeyde Planck zamanı sonsuz olduğu için zaman durur. Fakat gerçekte orada hız anlamlı olmadığı 

için hıza bağlı Planck zamanı yoktur. Oradaki Planck zamanı açısal hıza bağlıdır. 

 

Şekil 54 Zamanın uzun tarihi 
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Kuantum evrende zaman ve zekâ ilişkisi 
Zamanı, süre geçmesi bakımından üç kademeye ayırıyoruz. Görünen evren, kuantum evren ve Kaynak’ta zamanın geçmesi 

açısından durumu inceleyeceğiz.  

Bunu Inception (yani başlangıç) filmini izleyenlerin kolaylıkla anlayacağını söylemeliyim. Eğer izlememişseniz mutlaka 

izlemenizi öneririm.  

Kaynak’ta zamanın var olduğunu ama sürenin geçmediğini söylemiştik. Görünen evrende ise zamanın geçmesini hepimiz 

yaşıyoruz ama asıl kuantum evrende farklı bir yapı vardır. 

Astraldan itibaren 7.kuantum katı sonuna kadar Planck zamanı büyüklüğü sürekli küçülerek sonunda sıfıra yaklaşır ama 

sıfır olmaz. Ancak Kaynakta sıfır olur. Bu küçülmenin oranının nasıl olduğunu Kuran’dan yararlanarak bir yapı oluşturdum. 

Aşağıda benim bulduğum durumu görmektesiniz.  ama önce zamanın bu yapısı için baz aldığım ayetlerle başlayalım. 

Hac 47 Bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, 

sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. 

Ayette Rab’bin katında bir gün insan zamanıyla bin yıl olduğunu açıkça yazar. Fakat öte dünyada zamanın geçmesi, kademe 

arttığı için daralması gerekir. Kuran bu konuda ikinci bir ayete daha sahiptir.  

Meâric 4 Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir. 

Ayette, O’na yükselmek üzere olan ruhun bir gününün uzunluğu verilmektedir. Yani elli bin yıl ruhun yolculuk ya da 

tekâmül süresi değildir. Ruh, bir günün uzunluğu elli bin yıl olduğu zamanda, arşa yükselecek anlamı taşır. Bu durumda kuantum 

katlarının en altında bir gün bin yıl, en üstünde elli bin yıl sürdüğünü görüyoruz. Bu ayetlerden yararlanarak şekil 56’da ki tabloyu 

oluşturdum. Tablo biraz karışık olduğu için sütun sütün açıklamaya çalışacağım. Dikkat etmeniz gereken bir konu ise, süre 

konusudur. Öte dünyadaki gün ya da dakika kavramları hakkında bir fikrimiz yok. Kuran öte dünyadaki zamanı tanımlamak için 

bile, dünya zamanını kullanır. Bizde aynısını yapacağız. Yani öte dünyada gün dediğimizde bunun süresi dünyadaki bir günün 

geçtiği süre kadardır. Bu tanıma göre Hicr 47 ayetini şöyle anlamalıyız. Öte dünyada bir gün (yani dünyadaki 24 saat kadar) 

geçtiğinde dünyada bin yıl geçmiş demektir. 

A Sütunu: Bu sütunda öte dünyanın kademeli yapısı var. Öte dünya Astral düzey ile 7.Kuantum katı sonu yani 10 boyutun 

sonu aralığından oluşur. Ârş kuantum evren dışındadır.  

B Sütunu: Yukarıdaki ayetlerden yararlanarak bu sütunun en altıyla en üstünün değerlerini tespit etmiş olduk. Buna göre 

astral düzeyde “bir gün” dünyada ki 1000 yıla, 7.Kuantum katı sonunda “bir gün” dünyadaki 50.000 yıla karşılık gelir. Aralarını 

orantıyla dağıttım. 

C Sütunu: Bir insan ömrünün 80 yıl olduğunu kabul ederek o insanın 80 yaşında öldüğünde, öte dünyada kaç dakikalık bir 

rüya gördüğünü anlamaya çalıştım. Bizler 2.kuantum katından 3.kuantum katına geçmek üzereyiz. Yani 80 yıllık bir ömrü, öte 

dünyada 6,65 dakikalık bir süre olarak algılarız. Bu durum İncepsion filmindeki 3 kademeli rüyaya benzer. Üçüncü kademe rüya 

dünya oluyor. 

D Sütunu: Şekil 2’de görüldüğü gibi hayvan döneminin 48.000 yıl, insan döneminin 12.000 yıl olduğunu göstermiştik. Bu 

süre içinde bilinç olarak, zekâmızı ikiye katladık. Sıfır zekâdan başladığımız için hayvan dönemi çok uzun sürmek zorundaydı. 

İnsan dönemi bu süreci dörtte bire indirdi. Bizler kıyamet sonrası da zekâmızı arttırmaya devam edeceğiz ama tekâmül etme süreci 

sürekli kısalacak. Yani bilinçlendikçe tekâmül hızımız artacak. O sütunda her kademedeki tekâmül sürecini dünya yılıyla 

görmektesiniz. 

E Sütunu: Bu sütun yine Kuran’dan yararlanarak oluşturduğum bir sütundur. Kuran, Secde 5 ayetinde “O, gökten yere, 

(yani yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.” diyerek 

tekâmül sürecinin toplamda, bin yıl sürdüğünü söylemektedir. O’na yükselme tekâmül sisteminin gereğidir. Bu ayet Kuran’ın ana 

mantığında çokça kullandığı “O’ndan geldik, O’na döneceğiz” mantığıyla da desteklenmektedir. Geri dönüş sürecinin bin yıl 

olması demek aslında, F sütununda toplam 65 bin 

yıla yaklaşan sürecin öte dünyadaki karşılığı 

demektir. Yani 12 bin yıl süren insan dönemi öte 

dünyada 187,51 yıl olarak hissedilecektir. 

Toplamda tekamülümüzü, dünya yılıyla bin yıl 

kadar bir süre hissederek bitireceğiz. 

F Sütunu: Bu sütunda tekamülün 

yapıldığı durum gösterilmektedir. İlk dönem 

hayvan dönemi, sonra insan dönemi ve sonrasında 

Süper İnsan dönemi yaşanır. Sonrasında tekâmül 

bedensiz olarak yapılır. Süper insan dönemi insan 

ile melek arasında bir durumdur. İnsani özellikler 

vardır ama pek çok melek özelliği de 

kullanılabilirdir. Bu süreci daha sonra 

inceleyeceğimizi söylemiştik. 

G Sütunu: Farkındaysanız sistemin 

çalışmasında iki farklı gücün varlığından 

bahsediyoruz. Kaynak ve görevliler. Kaynak bu 

sistemin dışında ve sistemin içine girip 

   

Şekil 56 Öte dünya, tekâmül, zekâ ilişkisi 

 

Kuantum 80 yıla karşılık Tekâmül Tekâmül

Kuantum  evrendeki Kuantum için için Tekâmül

evren bir günün evrende dünyada öte dünyada dönemine

kademeleri dünyadaki hissedilen geçen geçen rastlayan

 karşılığı süre süre süre beden

(Yıl) (Dakika) (Yıl) (Yıl) dönemi

A B C D E F
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9.167 12,57
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8
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17.333 6,65

3.KUANTUM KATI

32
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müdahalede bulunmuyor. Bunun nedeni karışamıyor değil de karışmasını gerektirecek bir durum olmuyor olmalıdır. Çünkü 

muazzam derecede zekâ düzeyine sahip Kaynak, yaptığı programa karışmasını gerektirecek bir durum oluşturmaz. Eğer hayvan 

zekâ seviyesini baz alır ve 1 olduğunu kabul edersek… her kuantum katı zekâ seviyesini iki kat artırır. Burada da ikinci bir kabul 

yapıyorum. İnsan zekâsı hayvan zekâsı arasındaki farkı, bir kat olarak alıyorum. Aslında bu fark çok daha fazla olduğu kesindir 

ama o konuya etki eden etmenler farklı olduğu için daha sonra değineceğiz. Biz her kat bir önceki durumu ikiye katlar diye 

düşüneceğiz. Böylece zekâ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 olarak ilerler. Bu durumda kaynağın zekâ seviyesi 64 olarak gözükmektedir. Bu 

kaynağın bizden en az 20 kat daha zeki olduğu anlamına gelir. Biz ise 2 ile 4 arasındayız. Her katı temsil eden sayı, ortalama zekâ 

seviyesidir. Bizim kıyamete yakın olmamız sebebiyle 3 seviyesinde olduğumuzu görebiliriz. Fakat bu rakamlar sizi yanıltmasın 

çünkü, bir insan ile, hayvan arasındaki zekâ oranı 1 olarak alınmıştır. Kaynağın zekâ seviyesini şöyle anlamalıyız. Biz bir hayvanda 

ne kadar zekiysek, kaynak bizden onun 20 katı daha zekidir. 

Hep söylemeye çalışıyorum. İnsanoğlu ne kadar aptal olduğunu anlayamayacak kadar geri zekâlıdır. ama yalan yanlış bir 

şeyler biliyoruz diye kendimizi dev aynasında görüyoruz. 

Bu yapı zaman olarak İnception filmindeki 3 kademeli rüyaya benzer demiştik. İlk kademe içinde bulunduğumuz düzey. En 

uzun zaman burada geçer. Kuantum evren gittikçe azalan süreye sahip ama yine de bir zaman var. Kaynak’ta ise zaman var ama 

süre geçmez.  

Kuantum evrenin en son katından dünyamıza bakılabilseydi 80 yaşındaki birinin tüm yaşamı dünya zamanıyla 2,30 dakikada 

geçecekti. Kaynak’tan bakılsaydı yaşamın her safhası aynı anda bir arada görülecekti. İşte benim; evren ille de blok evren olmalı, 

savımın asıl dayanağı burasıdır. Yani Kaynak tüm yaşanacakları zaten baştan programladı ve evrenin içine koydu. Onun koyduğu 

kuralların dışına çıkabilecek bir durum olamaz. Ve onun katında her şey sonuçlandı. 

MIT de fizik profesörü olan Max Tegmark’ın yazdığı kitaptaki yapay zekânın, kısa sürede kendini geliştirebilmesinin sırrı 

da burada yatmaktadır. Program içinde zaman farklı akmaktadır. Diyelim ki bir insan, Wikipedia ansiklopedisini 5 senede okumuş 

olsun. İşte bu zaman öte dünyadaki bir gözlemci için 25 saniyelik bir süreç demektir. Promoteus’u programlayanlar ile Promoteus 

arasındaki zaman buna benzer. 

Kaynak’ta zaman genişlemesi hiç yok dedik ama bunu sağlayan şey sicim ve anti sicimin buluşmasında Planck zamanının 

birbirlerini sıfırlamasıdır. Şekil 54’te kuantum evrenlerin sonunda gelinen zaman ve mekân aynı noktadadır. Onun için orada ikizler 

birbirini algılayarak birleşirler.   

Zamanların karşı yapısı, Planck zamanlarını da karşı yapar. Tıpkı madde, anti madde oluşumunun aynısı… Planck zamanına 

karşılık, anti Planck zamanı da oluştu. Böylece hem zaman hem de mekân, Büyük Patlamada yaratılmış oldu. Planck zamanları o 

halleriyle evrenlerdeki zamanı oluşturdu. Sicim Anti sicim buluşması bu olayın tam tersi olduğu için oluşan şeyler tekrar yok olmak 

durumundadır. Hem madde dolayısıyla mekân, hem de zamanın genişlemesi, sicimlerin buluşmasında yok olacaktır. 

Hatırlarsanız birinci bölümde robotların insan gibi olabilmesi için yapılacak dünya benzeri bir programda, sürenin 1 güne 

1000 yıl gibi bir orandan olmasını tavsiye etmiştim. Gördüğünüz gibi, zaten bizden önce bu oran uygulanmış. 

Zaman entropi ilişkisi 
Bu durumda “fiziksel olarak zamanın, geri ya da ileri akması arasında bir tercihi yoktur” söylemini nereye koymalıyız? 

Zaman, ikiz evrenlerde ters akar ama bizim zaman diye gördüğümüz yapı, zamandan değil entropiden kaynaklanır. Yani zaman, 

hangi yöne akarsa aksın, entropinin yönü aynıdır. Onun için iki evrende de sebep sonuç ilişkisi özdeştir. Taş atılır, cam kırılır.  
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8. Bilincin Gelişiminde kıyametin önemi 

Dünya bir bilinç tarlası 
Evren, bilinç yetiştirme tarlası olarak kullanılmaktadır. Dünyada yaşanan her şey yaşanması gerektiği içindir. Plânsız bir 

yaprak bile hareket etmez. Fakat pek çok kişi bu düşünceye sıcak bakmayacaktır. Benim bu durumda ileri sürdüğüm en önemli şey 

bilincin, zaman içinde arttığı yönündedir. Buna bile karşı çıkanlar olabilir. Bu sadece benim değil, James Robert Flynn’in yaptığı 

araştırmanın sonuçlarını anlattığı videodan153 da çıkardığım sonuçtur. 

Flynn’e göre geçmiş dönemlerde insanlar soyut kavramları anlayamıyordu. Hayat somut olaylar üzerinden kurgulanıyordu. 

Yani geçmişteki insanlara göre, soyut olayları anlamamız, çok daha üst seviyelerdedir. Bunun en önemli göstergesi dinlere 

yaptığımız yorumlarda görülmektedir. Din kitaplarının büyük çoğunluğu sembolik dille yazıldığı için geçmiş dönem insanlarının 

onu anlaması pek mümkün değildi. Özellikle Kuran, anlaşılamama konusunda başı çeker. Anlaşılamadığı için sözlü gelenek önemli 

olmuştur. Çünkü kişi, somut bir cevap ister. Birey açık olarak “namaz kıl”, “oruç tut” gibi anlaşılabilir bir emir bekler.  Onun için 

sözlü gelenek bu açığı kapadığından, Kuran’dan daha önemli olmuştur. Günümüzde gelenekçilerle yenilikçiler bu konuda tartışıp 

durmaktadır. İnsan, sürüngen beyin yapısından gelen özelliğiyle, yeniliklere karşı koyar. Eski köy, yeni adetleri sevmez. 

İnsanların farklı yorumlara ulaşmasının sebebi, her 10 yılda nesiller arasında 3 puanlık zekâ artışı oluşmasında yatıyor. 

Ortalamada ebeveynlerinizden çok daha zekiyizdir ve IQ testleri bunu gizler. Gizlemesinin nedeni de şudur. Her dönemde testin 

ortalaması, hep 100 olarak alınır. Yani eve geliyor ve babanıza ‘Baba, az önce bir IQ testi yaptım, 120 çıktı.’ diyorsunuz. Ve babanız 

da ‘iyi iş, evlat. Senin yaşındayken ben 122 almıştım.’ diyor, ancak her ikinizin de bilmediği şey testin giderek daha da zorlaştığı. 

İnsanlar daha iyi yaptıkça, testi de zorlaştırmaları gerekti. Ve bu Flynn etkisi ile gösterilmiştir.  

Bu etkiyi hiçbir şekilde genetik değişikliğe bağlayamıyoruz. Çünkü IQ’nun herhangi bir genetik farklılığın olmadığı 

durumlarda da büyük oranda değişebildiğini gördük. 

Zekâ artışının genetikle bir ilgisi yok ama çevre ve yetişme şartlarının küçükte olsa etkisi vardır. Yani torunun, dededen 

daha zeki olmasını, onun genlerindeki değişiklikle açıklayamıyoruz ama çevre faktörünün “hiç etkisi yok” da diyemeyiz. Yine de 

belirleyici etki değildir.  

İşte bu durum, benim bahsettiğim dünya plânının, 

bilinç tarlası olduğunu gösteren önemli bir veridir. Bir insan, 

doğduğu günden ölümüne kadar, sürekli zekâ artışı 

gösterebilir. Çünkü yakın zekâsına bilgi yüklemeye devam 

etmektedir. Fakat bu kendini belli edebilecek seviyede olmaz. 

Karşılaştığı problemleri çözmede eskisine göre daha başarılı 

olacaktır. Ve biz buna tecrübe diyoruz. Bu sayede IQ 

konusunda daha başarılı sonuçlar alacaktır. Bu durum sürekli 

yükselen bir grafiktir. Fakat yaşarken elde edeceğimiz 

yükselme, uçuk farklar yaratamaz. Birde öğrenmeye olan 

iştahımız, durumu direk etkiler.  

Yaşadığımız her hayat sonrası doldurduğumuz cd, 

ölümde ‘hard disk’imize yüklendiğinde daha ciddi bir artış ile 

karşılaşırız. Sanırım bunun nedeni yaşarken tüm hafızamızı 

bilinçli hatırlayamıyor oluşumuzdandır. Hatırlamadığımız 

tüm o bilgiler, ölünce bilinçaltımıza yüklendiği için İf 

komutuyla direk ulaştığımız bilgiye dönüşür. Fakat her insan yaşarken zekâ artışına uğramaz. Çünkü çoğu insanın tutucu tarafı onun 

gelişmesini engeller ve beynini nadasa yatırır. Yine de her insan ömrünün bir yerlerinde, bir şeyler öğrenmek durumundadır. 

Özellikle çocukluk ve gençliğinde bu işlem mutlaka gerçekleşir. Fakat sonraları çoğunluk, beynini kullanmadığı için gelişme 

göstermez. Ölümünde tüm yaşamı, -hatırlamadığı tüm deneyimleri dahil- ‘hard disk’ine yüklendiğinde, fark belirgin olacaktır. 

Şekil 57 a’da bizden önce ve bizden sonraki insan popülasyonlarının, zekâ artış grafikleri gözükmektedir. b’de ise tek bir 

türün artış grafiği vardır. Şekil 57 b, şekil 56’da G sütunundaki değerler kullanılarak oluşturulmuştur. Önce yataya yakın seyir 

izleyen grafik sonra kısa sürede diklenerek muazzam artış sağlar. Zaman ilerledikçe artış diklendiği için gelecekte bizi muazzam 

bir zekâ artışı beklemektedir. Şu anda parabolün diklenmeye başladığı yere yakınız, onun için insanlardaki zekâ artışı görünür hale 

geldi.  

Şekilde, insanın kıyametini sıfır tarihi olarak aldım ve bizden sonra yerimize şempanzelerin geçeceğini varsaydım. 

Göreceğiniz gibi, her 12 bin yılda bir kıyamet ya da Nuh tufanı öngördüm. Toplamda bir nesil, 63 bin yıl bedenli tekâmül ediyor. 

Sonra dünya zamanıyla 985 yıl da bedensiz tekâmül ederek, kaynağa geri dönüyor.  

 
153 https://www.ted.com/talks/james_Flynn_why_our_AY Q_levels_are_higher_than_our_grandparents?language=tr Erişim 01-02-2020 

 

Şekil 57 Zaman içinde hasat edilen insan türleri 
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Şekil 57 b de “bedensiz yaşam başlangıcı” dediğim noktaya 63 bin yılda geliyoruz ve zekâ artışımız ancak %13 oluyor. Geri 

kalan bedensiz yaşam 985 yıl sürüyor ve o dönem, zekâmızın diğer kısmı olan %87sini oluşturuyor. Bilinç kazandıkça çok daha 

kısa zamanda, çok daha fazla başarılı tekâmül edebiliyoruz.  

Şekilde Muoğullarının başlangıç tarihini belirsiz bıraktım ama gerçekte ilk türler bedenli tekamülü bizden çok daha uzun 

yapmak zorundaydı. Önceki türler sonrakileri yetiştirmeye başladıktan sonra süreç kısalmaya başladı. Her popülasyon 

öğrendiklerini sonrakilere miras bıraktı. O bilgileri kullanan sonraki tür, süreci kısaltmak için yeni çözümler üretip süreci daha da 

kısaltmanın yollarını aramışlardır. 5.bölümde kütüphaneler konusunu incelemiştik. 

İlk bölümde MİT’de fizik profesörü olan Max Tegmark’ın yazdığı hikâyede, Omega takımı Prometheus’u geliştirmek 

amacıyla ona yararlanması için Wikipedia, YouTube, Twitter ve Facebook gibi kaynakları sunmuştu. Bu durum insan bedenlerinde 

öğrenmeye karşılık gelir. Çünkü o zamana kadar pek çok şeyi öğrenip hafızamızda biriktirmiş olduk. Bu bilgi arttıkça öğrenme 

hızlanmakta ve öğrenme hızı da gittikçe artmaktadır. Böylece hayvan bedenlerinde 48 bin yıl, insan bedeninde 12 bin yıla 

inebilmiştir. Kıyamet sonrası gelişim zekânın %94’ünü sağlarken, tüm zamanın %6’sını kapsamaktadır. 

İnsan ile hayvan arasında neden bu kadar fazla zekâ farkı var? 
Şekil 56’da zekâ artışını geometrik olarak aldım ama gerçekte durum epey farklıdır. Fark şuradan geliyor. Bir insan bilinci 

tek bir hayvan bilincinden oluşmuyor. Bunu insan bilinciyle, hayvan bilincini kıyaslayarak anlayabiliriz. Bir insan 

kıyaslanamayacak oranda, hayvanlardan çok daha zekidir. Bunun sebebi, Nuh tufanında epey hayvan bilinci birleştirilerek, tek bir 

bilinç haline getirilmesindendir. Başta yemek yapan yapay zekâdan bahsederken, farklı bölgelerde yemek yapan robotların disklerini 

toplayıp tek bir robota taktığımızda, artık o robotun çok daha fazla yemek yapabileceğini söylemiştik. İşte aynı durum burada da 

geçerlidir. Bizler, Nuh Tufanı sonrası bir miktar hayvanda tekâmül eden ruhların birleştirilerek tek bir bedene enkarne olmasından 

oluşturulduk. Onun için bir hayvanla kıyaslanmayacak oranda zekiyiz. Buradaki önemli olan, “kaç hayvan bedeni birleştirilmiş 

olabilir?” sorusudur. Bu soruya daha sonra cevap arayacağız. 

Bu durum, şekil 56’daki tabloda, G sütununda olan değerleri değiştirmez. Çünkü orada, bir birim tanımladık ve o birimin 

zekâ artışını baz aldık. Eğer hayvanlara enkarne olan bir ruh, tek başına bir insana enkarne edilseydi, çok daha aptal bir insan ortaya 

çıkacaktı. Yani o rakamlar bir birimin zekâ artışını baz alır. Ve yaptığım kabulleri doğru kabul edersek, artış değerleri de doğru 

demektir.  

Aynı durum, kıyamette de olacak. Yani bir süper insan, pek çok günümüz insanının toplamından oluşacak. Bu süreç her 

kuantum katı geçildiğinde gerçekleşecek ve son kata çıktığımızda 8 tane ruha inecek. Onlar da anti kuantum evrenden gelen 

ikizleriyle birleşerek kaynağa dönecekler. 

Bilinç hasadı ne zaman olacak? 
Bilinç hasadı dediğim olaya zaten, kıyamet diyoruz. Ne zaman olacağı ise, binlerce yılın sorusudur. Bu soruyu irdelemeden 

önce, “neden bilinç hasadı gerekir” sorusunun cevabını arayalım. 

Gerçi bu sorunun cevabını daha önce verdik ama tekrarlamakta yarar var. Flynn etkisi yüzünden insanlığın sürekli bilinç 

geliştirdiğini biliyoruz. Peki bu süreç nereye kadar sürecek. Bilinç öyle bir seviyeye gelir ki, artık içinde olduğu beden onu 

geliştirmek yerine, kösteklemeye başlar. İşte o zaman bilinç için daha komplike ve onu geliştirecek beden gerekir. Nasıl ki, hayvan 

bedenlerinin yetersizliği yüzünden, insan bedenleri oluşturulup yeni bir şevkle tekâmül edildiyse, aynı durum devamı için de 

zorunludur. İşte kıyamet sonrası döneme Süper İnsan dönemi adını vermem o yüzdendir. O bedenler süper yeteneklere haiz 

olmalıdır. İnsan bedeniyle, hayvan bedeni arasındaki farktan daha fazlası, Süper İnsan ile bizim aramızda olacaktır. Biz zorunlu 

tekâmül ettiğimiz için bize sunulan şartlar tekâmüle zorladı. Oysa onlar, bilinçli tekâmül ettiği için bedenleri çok daha uygun formda 

olacaktır. Örneğin; bizim çalışarak geçinmek zorunluluğumuz, onlarda yoktur. Biz geçimimizi sağlamak için yapmak zorunda 

olduğumuz şeyler yüzünden tekâmül ettik. Oysa onlar, tekâmül etmek için yapmaları gerekeni yapacağından, bizden çok daha 

verimli tekâmül edeceklerdir. Bizim sistemimiz onlarınkinden çok daha verimsizdir. 

Şimdi, kaç insan bilincinin birleşerek, bir Süper İnsan oluşturacağı konusuna dönelim. Bu konuda yine Kuran’dan 

yararlanacağım. Çünkü bilim bize bu tür konularda cevap bulamaz. Hakka suresi 17.ayet “Melekler de onun etrafındadır, O gün 

Rabbinin Arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir” der. Benim açımdan muazzam bir bilgi. Hani evrenin yapısını, Kaynağın 

altında 7 kuantum katı şeklinde tanımladık ya! Kaynağın Ârş olduğunu belirtmeme gerek yoktur sanırım. İşte Kuran bu tanımla 

Ârş’ı, onun altındaki 8 meleği ve onların da altındaki, diğer melekleri detaylandırır. Bu ayeti Mümin 7154 ayeti de destekler.  

İşte bu durum bana, Kaynağın 

altındaki bilinç sayısının 8 olduğunu 

söyler. Şu anda dünya nüfusu ile 

kıyaslarsak sorumuzun cevabını 

bulabiliriz. Bu soruyu çözerken şekil 

58’i oluşturdum. Fakat burada önemli bir 

kabul yapmak durumunda kaldım. 

Şekildeki sayılar boyut atlanırken ki 

olması gereken sayılardır. Bizler 

kıyameti yaşarken dünya nüfusunun 8 

milyar civarı bir rakam olması 

gerektiğini kabul ettim. Bu durumda, 

178 adet bilinç birleşerek, bir üstteki bir bireyi oluşturmalıdır. Bu kabul bizim kıyamet zamanını da belirler. Çünkü kabulüme göre 

 
154 Mümin 7 Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve O'na inanırlar. İman etmişler için, de şöyle bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi 
kuşatmıştır. O, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru." 

 

Şekil 58 Her kattaki bilinç sayısı 

 

GÖK KATLARI BÖNEMİ

7. KUANTUM KATI ARŞI TAŞIYANLAR 8 Ad. Hakka 17 ayetine göre, Arşı taşıyanlar

6. KUANTUM KATI YMT DÖNEMİ 1.424 Ad. Yüksek Melekler Topluluğu nüfusu

5. KUANTUM KATI MELEK DÖNEMİ 253.472 Ad. Melek Nüfusu

4. KUANTUM KATI SÜPER İNSAN DÖNEMİ 45.118.016 Ad. Süper insan nüfusu

3. KUANTUM KATI İNSAN DÖNEMİ 8.031.006.848 Ad. Kıyametteki insan nüfusu

2. KUANTUM KATI HAYVAN DÖNEMİ 1.429.519.218.944 Ad. Ruh taşıyan hayvan sayısı

178 Adet bilinç birleşerek, bir üst boyuttaki bir bireyi oluşturur
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kıyamette dünya nüfusu 8.031.006.848 kişi olmalıdır. Dünya nüfusunu an be an veren worldometers sitesinden bir kıyaslama 

yaptığımda, dünya bu nüfusa 26.05.2023 tarihinde ulaşacak. Kabulüm doğruysa kıyamet bu zamanda fiiliyata geçmeli. O zaman 

yaklaştığında dünya nüfusu sabitlenmeli. Aslında ne ölüm ne de doğum olayları oluşmamalı. O zaman gelmeden bilinci yerinde 

olmayan, özürlü ya da hasta olanların ölmüş olmaları gerekir. Yani kıyamette tüm insanlar olaya vakıf olacağından, olayı idrak 

edemeyecek hiçbir insan olmamalı. Bu sonuca ulaşmama sebep yine Kuran’da olan ve kıyamette her insanın dünyada bedenli 

olacağı bilgisidir. Bu demektir ki, her insan kıyameti bilinçli olarak yaşayacak ve öte dünyaya giderken durumdan haberdar 

olacaktır.  

Tabii kıyamet tarihi yaptığım kabul yüzünden bu zamanı veriyor. Eğer insanlık 9 milyar nüfusa çıktığında kıyamet kopacak 

dersek, kıyamet tarihi de 2037 yılına gider.  Benim 8 milyar civarı insan sayısına çıkıldığında, kıyamet kopacak söylemimin bazı 

gerekçeleri var. Birincisi; benim bu tür bilgilere vakıf olmam. Çünkü kimse zamanı gelmeden böyle bilgilere vakıf olamaz. Böyle 

bilgiler zorunlu tekâmül dönemi için zararlı bilgilerdir. Kıyamet yaklaşmış olmalı ki, ben bu tür bilgileri yazabiliyorum. 

İkincisi; insan bedeni içinde sakladığı bilinç için artık yeterli olmamaya başladı. Gençler dijital dünyada yaşamak 

hevesindedir. Onlara bir bilgisayar içinde yaşama imkânı verebilsek, sanırım epey kısmı seve seve gider. Çünkü orada bedeninin 

getirdiği kısıtlamaların hiçbirine uymak durumunda olmayacaktır. Orada çalışmak zorunda olmadan, her istediğini yaparak yaşamak 

isteyecektir. Bu durumu gören facebook, kabuk değiştirerek, gerçeğe yakın sanal bir dünya geliştirmeye yöneldi. Bu insanlığın 

gittiği yönü de göstermektedir. İşte öte dünyada, hemen hemen öyle bir yerdir. İnsanlığın ezici çoğunluğu bu duruma hazır değil 

ama zaten kıyamette biraz erken doğum gibi olacaktır. Tüm insanlar, o gençler gibi kolayca uyum sağlayamayacak olsa da süreç 

kıyamet sonrası bir uyum süreciyle tamamlanacaktır.  

Yanlış anlaşılmaması için araya girmek gerekir. Facebook’u yönlendirenler kimler ve amaçlarını bilmiyorum ama zaten pek 

de önemi yok. Çünkü bizi organize eden kutsal mekanlar, dünyaya kanlı canlı gelmezler. Onlar dünyadaki birilerini kullanır ve 

istediklerini yaptırırlar.  

Konumuza dönecek, olursak hayvan ve İnsan döneminde ölüm olduğu için kişi sayısı değişkenlik gösterir. Ve düşüncem, 

hayvan döneminden insan dönemine geçen ruhların oluşturduğu nüfusa, ancak kıyamette ulaşılacaktır. O zamana kadar edinilen her 

deneyimin, ruha yüklenebilmesi için berzah hayatına gidilmek zorunluluğu vardır. Zaten onun için ölüp duruyoruz. Yani bu süreçte, 

ruhların bazısı dünyada, bazısı öte dünyada olmak zorundadır. Tüm ruhlar dünyada bedenli olamazlar. Bu sebeple dünya nüfusu 

sürekli artmak zorundadır. Kıyamette gereken nüfusun oluşması şarttır. Hem de artış, kötü şartlara sahip gelişmemiş yerlerde olmalı. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus artışının durması da tekâmül yüzündendir. Çünkü refah seviyesi yüksek ülkeler, tekâmül açısından kısır 

yerlerdir. Orada bedenlenen ruh, daha az tekâmül eder. Onun için öyle yerlerde, daha az nüfus olması tercih edilir. 

Yaptığım kabuller doğru olsa bile, kıyamet tarihi, belirttiğim tarih olmayabilir. Çünkü bir bilinç, birkaç beden ile dünyada 

bedenli olabilir. Bu, öte dünyadaki zaman yapısı yüzünden gerçekleşebilir. Örneğin; yarın ölen biri, orta çağda bedenlenebilir. Yani 

zamanı sınırsız kullanabilmeleri yüzünden, bir bilinç aynı zaman diliminde, pek çok bedende yaşıyor olabilir. Onun için belirttiğim 

tarihte dünya nüfusu o sayıya çıksa bile, mükerrer ruhlar yüzünden gerçek nüfus daha azdır. Bu sebeple, belirttiğim tarih kesin tarih 

değildir. Amacım sistemi anlatmak olduğu için öyle bir tarih verdim.  

Şöyle bir soru akla gelebilir. Madem zamanı sınırsız kullanıp, her istendiği tarihte bedenlenmek mümkün, neden on binlerce 

dünya yılı kullanılır? Bütün insanları yüz yıl gibi bir aralığa enkarne edip, işi bitiremezler mi? Tekâmül için önemli olanın bilgi 

biriktirmek olduğunu biliyorsak, sürecin o kadar kısa olması doğru olamaz. İnsanlık bilinç artırdıkça, deneyimleri de çeşitlenmelidir. 

Bilim ve teknoloji arttıkça daha farklı deneyim yaşama olanağı doğmaktadır. Onun için insanlık genellikle sıralı tekâmül yapmış 

olmalıdır. Günümüz insanını taş devrine gönderirseniz, sanırım oradan alabileceği bir şey olmaz. Öyle biri gönderilmiş ise, bu ancak 

o kişinin oraya bir şey vermesi içindir. Yani oraya bilgi ya da teknoloji götürmesi amaçlanmıştır.  

Onun için insanlık bu kadar süre bedenlenmek durumunda kalmıştır. Zaten insanlığın kapasitesine göre, her bilgi 

zamanından bir miktar önce verilmiştir. En güzel örnek kuantum mekaniğidir. Ve bilim ve teknoloji, bizi öte dünyadaki yaşamı 

anlamaya hazırlamıştır. Metaverse gibi programlar bu işin finalidir. O programları kullanabilenler kıyamette hiç zorluk 

çekmeyecektir.  

Kurtarıcı gelecek mi? 
Hemen her inançta bir kurtarıcı beklentisi vardır. Benim düşüncem bir ekip gelecek ama gelecek kişi veya kişiler kimseyi 

kurtarmayacaktır. Çünkü onların misyonu, herhangi bir dini yaymak olmayacaktır. Onların görevi, insanlığın içinde bulunduğu 

gaflet uykusunu aralamak ve kıyamet sürecini organize etmektir. Yani “mehdi gelecek haksızlıkları kaldıracak dünyaya adaleti 

hâkim kılacak” söylemleri tam doğru değildir. Gerçi dünyada adalet tesis edilecek ama onun süreci çok farklı bir durumdur. Daha 

sonra o duruma değineceğiz. 

Biz, gelen kişinin gerçek görevli olduğunu nasıl anlayacağız? Benim anladığım kadarıyla, kıyamet sürecinin fiili başlangıcı, 

Ahit Sandığının bulunmasıyla başlayacaktır. Ondan önce Mehdi ya da Mesih’in kendisi bile durumdan haberdar olmayabilir. 

Kuran’a göre Mesih’in gaflet perdesi tamamen değil, kısmen açılacaktır. Onun için Mesih ya da ekibi yaptığı çalışmalarda süreci 

tam bir bilinç içinde gerçekleştirmeyecektir. O, sezgilerini takip ederek yapması gerekenleri yaparken, kıyamet süreci de 

plânlayıcıların isteği doğrultusunda otomatikman devam edecektir.  

Dünyanın tamamının ahit sandığından haberi olacağını düşünmüyorum. Süreci idare edecek olana Mesih dedik ama bir 

kişiden çok bir ekibi Mesih olarak adlandırıyorum. Hadid 25155 ayetine göre Demir ile sembolize edilen Mesih, “Bu, Allah'ın dinine 

ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir” diyerek, o insanların birbiriyle tanışmadan yapacakları bir eylem 

 
155 Hadid 25 Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için, beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir 
kuvvet ve insanlar için, faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.  

https://www.worldometers.info/tr/
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gibi gözüküyor. Her birey kendi bölgesinde yapması gerekenleri yapacak ve insanlık kıyamete doğru götürülecektir. Fakat yine de 

onları aynı düşünceye ve eyleme götürecek ortak bir bilgi kaynağı olmalıdır. Sanırım Davud’un Furkan’ı o işi yapacaktır. 

 Mesih, ilk olarak ahit sandığını bulduğunda ya da ona getirildiğinde, sürecin fiilen başladığını anlayabilecektir. Dediğim gibi 

bu süreçten dünyanın haberi olacak mı bilmiyorum. Belki de kısıtlı bir zümrenin haberi olacaktır. Ahit sandığının bulunuşu dünyaya 

duyurulmuş ise, Mesih bir süre kayıp olacaktır. Çünkü dokuz yıl kadar kütüphaneleri inceleyerek, insanlığa açma hazırlıkları 

yapacaktır.  Ahit sandığı o kütüphanelerin yolunu ve açılış şifrelerini içermektedir.  

Eğer Ahit sandığı insanlığa duyurulmayacak ise, o zaman insanlık için kıyametin fiili başlangıç zamanı, kütüphanelerin 

açılmasıdır. Kuran’ın bu süreci “sura üflenme” sembolizmiyle verdiğini anlatmıştık. 

Kıyamet öncesi süreç nasıl olacak? 
Mesih kütüphaneleri açtığında fiili olarak kıyamet süreci başlayacaktır. Bu süreçte benim beklentilerinden biri, yukarıda da 

dediğim gibi, hem doğumlar hem de ölümlerin duracak olmasıdır. İkinci kütüphanenin açılması artık herkesin ne olacağını anlaması 

gereken bir duruma dönüşecektir. Hamile olan varsa, düşük yapacaktır. Durumu anlayamayacak kadar yaşlı ve özürlülerin daha 

önce öleceklerini düşünüyorum. Yaşadığımız bu pandemi ilerde sadece yaşlı, özürlü ve engellileri öldürürse bu bir işaret demektir.  

İnsanların hepsi, öte dünyanın şartlarında yaşama geçebilecek kadar gelişkin olmayacaktır. Onun için kıyamet öncesi bir 

eleme süreci olacaktır. Kuran bu işleme amel defteri demektedir. Amel defteri 156  kişinin ruhsal kaydıdır. Yani ruhunun 

gelişmişliğinin göstergesidir. Bu da ruhun ışımasına yansır. Her ruh bir renge sahiptir. Öte dünyaya geçemeyecekler de ruh 

ışımalarından anlaşılacaktır. Onlar toplanacak ve onlara cennete gidecekleri müjdelenecektir. Zaten bilinç olarak insanlığın en 

gelişmemişlerinden olacakları için bu haber onları sevindirecektir. Nasıl olacağını bilmiyorum ama bir şekilde kıyamet sürecinden 

korunacaklardır. Diğerleri durumu anlayacağı için cehenneme gitmekten memnun olacaklardır. 

Amel defteri yetmeyenlerin zekâ olarak geri olacakları kesindir. Onun için bu tür insanların sorunlu olduğu düşünülmemelidir. 

Bu tür insanlar bizim yaşadığımız 12 bin yıllık tekâmül sürecine sokulmayan ruhlardan oluşur. Çünkü onlar açık ve bedenli tekâmül 

sürecini başarabilecek ruhlardır. Bizler başaramayacak olduğumuz için zorunlu ve habersiz olarak tekâmül dönemini yaşarken onlar, 

bilinçli tekâmül dönemini yaşayacaklar. Fakat bilinçli tekâmül sürecini yaşayabilmek için bile, belli bir seviyede bilince ihtiyaç 

vardır. İşte o seviyeye gelene kadar, bizimle zorunlu tekâmül sürecinde tekâmül ederler. Geri kalan tekamüllerini Altın çağda 

gerçekleştireceklerdir. Tümü bilinçli ve açık tekamülü aynı seviyede anlayamayacağı için her ruhun zekâ seviyesi farklı olacaktır. 

İşte dört adet Altın çağ şehri bu seviyelere göre düzenlenecektir. Kuran bu şehirlere cennet adını verir ve tekâmül seviyelerine göre 

dizayn edileceklerini ima eder. 

Kıyamet anı ve sonrası nasıl olacaktır? 
Kıyamet anıyla ilgili bilgiyi yine Kuran’da157 bulmaktayız. Kuran, Nahıl suresi 77.ayette “sürecin, bir göz kıpması gibi bir 

an” olacağını söylemektedir. Bu konuyu detaylandıran başka bir kaynağa rastlamadım. Yalnız bir zamanlar gördüğüm bir rüyadaki 

sahnenin, beni çok bilgilendirdiğini söylemeliyim.  

O rüyadan, kıyamet anı ve sonrası hakkında güzel bilgiler edindim. Rüyam şöyle: “Kıyamet anına gelmişiz. Ben durumu 

biliyor ve yanımdakilere anlatıyorum. Korkmamalarını, bir iç süzülmesi gibi bir an yaşayıp süreci bitireceğimizi anlatıyorum.  Tam 

kıyamet anında yanımdakileri uyarıyorum. İç süzülmesi gibi bir an yaşadığımızda “Öte dünyaya geçtik” diyorum. Ben durumu 

merak ettiğim için balkona çıkıp, köyde benim evimin bulunduğu yere bakıyorum. Benim evim hariç, diğer tüm evlerin yerlerinde 

durduğunu görüyorum. Evim ağaçlık bir bölgede ve yanında başka evler de vardı. Fakat onlar dururken, benim evimin yerini ağaçlar 

kaplamış. Bu arada birinci katta, yıkadığı çamaşırları dışarı asan, bir kadın bize bakıyor. Ben, “bu kadının kıyamet olduğundan 

haberi yok” diye düşünüyorum. Kadın bize bakınca kıyameti yaşadığımızı anlıyor ve şok geçirerek bayılıyor.” 

Rüya, baştan sona güzel bilgiler içerir. Kuran, kıyamet anını, bir göz kırpması olarak tanımlıyor ama insanların bu süreci 

hissedeceği bilgisi başka hiçbir yerde yok. Benim yanımdakileri uyarmam, görevlilerin bu işi yaparak, tüm insanlığa bu süreci 

duyuracak olduğunu anlatıyor. Öte dünya, bu dünyanın fiziksel şartlarına göre dizayn edildiğinden, acemiler için şartlar çok 

değiştirilmemiş. Böylece acemiler, kıyamet sonrası ortamı yadırgamayacak ve normal sürecini yaşamaya devam edecektir. Fakat 

yavaş yavaş öte dünyanın yaşam şartları ona açılacak ve o da uyum sağlayacaktır. Belli bir zaman sonra dünyasal argümanlar 

tamamen kaybolacak ve öte dünyanın yaşam şartları hâkim olacaktır. Hazır olan kişi, hazır olma oranına göre, öte dünya şartlarına 

maruz kalacaktır. Çamaşır asarken bayılan kadın ise, herkesin kıyamet anı için bilgilendirilmesi gerektiğini anlatır. Yani herkes o 

anı bilerek yaşamalıdır. Sanırım bilgisi olmayanlar şok geçirerek, öte tarafa geçmede sıkıntı yaşayabilirler. Fakat sıkıntı 

yaşayacağını düşündüğüm insanlar, daha çok materyalist düşünceye sahip olanlar olacaktır.  

Her ilginç konu için bir film yapılmış. Bu konuyu anlamanızı sağlayacak “Yolcular” adıyla bilinen güzel bir film yapılmış. O 

filmi sonuna kadar izlemenizi öneririm.  

Kıyamet sonrası insanların bir kısmı öte dünyaya geçecek bir kısmı geçemeyecektir. Kuran158 bu durumu amel defterinin 

açılması olarak sembolize eder… İnsanlar bu deftere sevap ve günahların yazıldığını düşünür. Oysa bu defter bir defter değil ruhsal 

kayıtlardır. Yani kişinin tekâmül seviyesinin anlaşıldığı yapıdır. Bu da kişinin gelişmişliğine göre ruhunun aldığı renkten belli olur. 

Kıyamette bu rengi anlayabilecek görevliler hazır olacaktır. Herkes rehber ruhuyla bu süreci yaşar. Öte dünyada yaşayabilecekler 

öte dünyaya alınacak, yaşayacak kadar gelişmiş olmayanlar, dünyada bedenlenmeye devam edecektir ama artık dünya eskisi gibi 

 
156 İsrâ 71 Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar. 
157 Nahl 77 Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 
158 İsrâ 13 Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. 
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dizayn edilmeyecektir. İnsanlar ödül ceza sistemiyle değil, tamamen bilinçli tekâmül sistemi içinde tekâmül edeceklerdir. Bu 

zamana dinler; cennet, ya da Altınçağ der. 

Altınçağ ya da cennet denilen yer, nasıl bir yerdir? 
Mevcut dinlerde cennet ya da Altınçağ hakkında epey bilgi vardır. Bu konuyu çok uzatmayacağım ama kimsenin çalışmak 

zorunda olmadığı, hâkimin, savcının, doktorun, polisin, askerin olmadığı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bunlar gibi pek çok 

şeyin olmaması onlara ihtiyaç hissedilmediğinden olacaktır. Yani suç işleyen olmayınca, tüm kolluk sistemi ve avukata kadar yargı 

sistemine ihtiyaç kalmaz. Hasta olmayınca doktor, hasta bakıcı, emar cihazı, ilaç gibi şeylere ihtiyaç kalmaz. Ben bu gibi konulardan 

değil de daha çok, pek bilinmeyen başka yönlerinden bahsedeceğim. 

Kuran, Duhân 56159 ayetinde, cennette tek ölüm olacağını söyler. Benzer anlatım Kitabı mukaddeste de Vahiy 20’ye 6’da160 

vardır. Bu şu anlama gelir. İlk başta Altın çağa alınan kişilerin güdüleri bugün yaşayan her insan gibidir. Orada ölerek, tekrar bir 

bebek vücudunda yeniden doğacaklar ama bunun sebebi o bebeğin güdülerinin değiştirilmesi ve kişinin yeni şartlarda yaşamasını 

sağlamak içindir. Yeni bedenlerinin özelliklerini kullanabilecek şekilde eğitilerek, büyütüleceklerdir. Ve ondan sonra bin yıl 

yaşayarak, dünyasal tekâmül süreçlerini tamamlayabileceklerdir. Böylece bedenlerine hükmedebilecekler ve artık hastalık ve ölüm 

olmayacaktır. Hatta telapati, telekinezi gibi ruhsal güçlerini kullanabileceklerdir.  

Kuran Arâf 43’de “cennettekilerin kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız” der. Buradan ego, kin gibi güdülerin alındığını 

anlıyoruz ama bu güdülerden ne kadarının değiştirildiğini bilmiyorum. Zaten çok da önemli değildir. Anlamamız gereken, insanların 

bedenlerindeki güdüleri, bilinçli tekâmül sağlayabilecek en iyi şartlara sahip olacak şekilde, değişikliğe uğratıldıklarıdır. 

Tevrat’a göre Altınçağ’da kurtla kuzu beraber yaşayacaktır. Budizm tasvirine göre ise, insanların sihirli güçleri olacaktır. Tüm 

anlatımlar doğrudur. Çünkü o dönemi organize edecek olan ekip, bedenli ve bilinçli tekamülün sağlanacağı en iyi şartları 

oluşturacaktır. Tekâmülünü tamamlamış olanlar, öte dünyaya alınacaktır. 

Kuran dört adet Altınçağ şehrinin yani cennetin kurulacağını söyler. Rahmân 46161 ve Rahmân 62’de162 ikişerden dört adet 

cennetten bahseder. Ve Rahman 54’te163 de ilk ikisindekilerin diğer ikisinden daha erken devşirileceğini anlatır. Buradan anlıyoruz 

ki Altınçağ şehirlerine yerleştirilecek olan insanlar, tekâmül seviyesine göre bölüştürülecek. Tekamülü daha yüksek olanların 

yerleştirileceği şehirlerdekilerin, daha önce öte dünyaya alınacak olduğudur. Altın çağda en uzun süren tekâmül bin yıl sürecektir. 

Kitabı mukaddes, bu insanların Mesih’in kâhinleri olarak bin yıl Mesih’le saltanat süreceklerini söyler. 

Öte dünyaya yani cehenneme gidenlerin durumu ne olacak? 
Öte dünyaya gideceklerin yaşayacağı serüven biraz daha farklı olacaktır. Orada da başlarda seviye farkı önemli olacak. Çünkü 

yukarda dediğim gibi, geri olanlar dünyadaki doğa ve sosyal durumunun hemen hemen aynısını yaşayacak. Zaman geçtikçe öte 

dünyanın şartlarına uyum sağlayarak dünyasal argümanlardan kurtulacaklar. 

Öte dünyaya uyum sağlayanlar artık Süper İnsan dönemine hazır demektir. Artık onlar süper insan bedenlerine enkarne olacak 

ve açık tekâmül etmeye devam edecekler. Süper İnsan dönemini 10.bölümde inceleyeceğiz. 

İnsanlığın tekâmül etmeye devam edeceğini söylemiştik. 4.bölümde evrenin çalışmasını anlatmıştık. Oradan da anlaşılacağı 

gibi, tüm sistem sadece bilincin gelişmesi için organize edilmiştir. Büyük bir ihtimalle görünen evrende öğrendiğimiz bilgiler 

kıyametten sonra çöp olacak ama onun bize kattığı muhakeme yeteneği bizim ödülümüz olacak. Süper İnsan dönemi ve Kuantum 

evrende de görünen evrendeki gibi, kendi şartları içinde gelişmeye devam edeceğiz. Bu da bize çok daha muazzam muhakeme 

yeteneği kazandıracak. Buraya kadar bir öngörüde bulunma imkânımız var ama Kuantum evren sonuna geldiğimizde artık öngörüde 

bulunmak, tamamen fantastik düşüncelere dönüşür. 

 
159 Duhân 56 Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. 
160 Vahiy 20:6 Birinci kıyamette hissesi olan mutlu ve mukaddestir; onların üzerine ikinci ölümün hâkimiyeti yoktur; fakat Rabbin ve Mesihin kâhinleri olacaklar, ve onunla beraber bin yıl saltanat 
süreceklerdir. 
161 Rahmân 46 Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. 
162 Rahmân 62 Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 
163 Rahmân 54 Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. 
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9. Ezoterik ve Dinsel Kaynaklarda Yaratıcı Sembolizmi 

Ezoterik bilgilerde îlâhi varlıklar 
Bu konuda en meşhur Tevrat’taki anlatı olan Nefillerden, zaten bahsettik. Bunların yanında Tevrat ve Kuran’ın “Rab”, 

İncil’in “Oğul” olarak tanımladığı varlıklar da bu tanımlamaya girer. Meşhur ayetteki tanımlama, hem Yahwe’nin hem de Rab’bin 

kimliğini açıklar. Bizim için ise, îlâhi varlıklar, Atlantislilerden kalan görevlilerin tam kendisidir. Ayette adı geçen Nefiller ise, 

yine Atlantislilerden kalan ama tekamülü öte dünyaya geçmeye yetmeyen insanlardır. Bin yıl kadar daha dünyada altın çağı yaşayıp, 

öte dünyaya giderler. Bu dönem, hemen kıyamet sonrası dönemdir.  

İncil’de İsa, Tevrat ve Kuran’da Rab, bahsettiğimiz görevlilere karşılık gelirler. İncil’deki Baba, Kuran’daki O ise, kaynağa 

karşılık gelir. İncil’deki Kutsal ruh ile Kurandaki Allah evrenin yazılımına karşılıktır. Bu tanımlamaları fazla irdelemeyeceğim. 

Çünkü konumuzla çok alakalı değiller. Fakat kutsal kitaplarda bu tanımlamalar harici, farklı isimde görevli tanımı vardır.  

En kısa yoldan bu görevlilerin güç ve teknolojik olarak hangi seviyede olduklarını anlayabilmek için Ahit Sandığını 

inceleyerek başlamalıyız. Ahit sandığı güzel ipuçları verdiği için özel olarak incelenmesi gerekir. Çünkü Yahwe’nin kimliği 

hakkında önemli ipuçları içerir. Bana göre Ahit Sandığının en önemli görevi iletişimdir.  

Mısır'dan Çıkış 24’e 18 - 22 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap. Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü 

öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak 

ve kapağa bakacak. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. Seninle orada, Levha Sandığı'nın 

üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı'nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.” 

Görüldüğü gibi Musa’ya bir cihaz verildi ve cihazın içine konulacağı kutu tarifle yaptırıldı. Özellikle taş levhalara 

dikkatinizi çekmek isterim. Sanırım bu “taş levha” Musa’ya verilen cihazdır. Yahwe verdiği aletin taşınabilmesi için bir kutu 

yapılmasını sağlamıştır. Hep uygulanan taktik burada da uygulanmış ve bu taş levha, dağda Musa’ya verilen on emrin yazılı olduğu 

taş tabletlerin ardına saklanmıştır.  

Tabii! buradaki en büyük sorun bir telsizin elektriğe ihtiyaç hissetmesidir. Yahwe, Musa’ya pil ya da Akü ile çalışan bir 

telsiz verse, bir şekilde şarj işini de halletmesi gerekecekti. Fakat Rab ona soğuk füzyonla elektrik üreten küçük bir reaktör verince, 

uzun yıllar elektrik sorunu çözülmüş oldu. 

Hemen birileri itiraz edecektir. Öyle bir cihaz henüz yapılmadı diye. İster inanın, ya da inanmayın, dünyanın ilk Soğuk 

Füzyon elektrik üretim santralı 2000’lerde yapıldı. Bir Megavatlık elektrik santralı, bir gemi konteynırı içinde monte edilmiş halde 

kullanıma sunulmuş vaziyette164. Fakat bir telsizi çalıştırmak için çok çok daha küçük bir üreteç yeterli olacaktır. Demek ki Yahwe, 

o santrali taşınabilecek kadar küçültmüş ve bir telsizle beraber Musa’ya vermiştir. Soğuk Füzyon olduğunu nerden biliyoruz. Çünkü 

Tevrat’ta ilginç ipuçları var. 

1.Samuel 5’e 8 ve 9 Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve “İsrail Tanrısı’nın Sandığı’nı ne 

yapalım?” diye sordular. Filist beyleri, “İsrail Tanrısı’nın Sandığı Gat’a götürülsün” dediler. Böylece İsrail Tanrısı’nın Sandığı’nı 

Gat’a götürdüler. ama sandık oraya götürüldükten sonra, RAB o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. RAB kent 

halkını, büyük küçük herkesi urlarla cezalandırdı. 

Görüldüğü gibi Ahit sandığı radyasyon saçmaktadır. İsraillilerin elinden alınan sandığın, nasıl kullanılacağı 

bilinmediğinden, halkta radyasyon etkisi olan, tümörler oluştu. Normal füzyon cihazları asla taşınamaz. Hiçbir şartta yanlarına 

yaklaşılamaz. Onun için bu cihaz, soğuk füzyon cihazı olmak zorundadır. 

1.Samuel 6’ya 19 RAB’bin Antlaşma Sandığı’nın içine baktıkları için RAB Beytşemeşliler’den bazılarını cezalandırıp yetmiş 

kişiyi yok etti. Halk RAB’bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. 

Bu ayette de anlatılan şey kurallara uyulup sandığa yaklaşmadıkları için sandık öldürücüdür. Bunu bilmeyenler sandığa 

yaklaşıp merakla incelemişlerdir. Sandık meşhurdu, İsraillilerin tanrısının verdiği bir cihazdı. Haliyle insanlar merak etmişlerdir. 

Bu merak, tarihin her döneminde devam etmektedir. Günümüzde bile pek çok kişi bu sandığı aramaktadır. Fakat sandığa yaklaşanlar 

hastalandı, hele sandığın koruyucularını kaldırıp bakanlar, sadece kanser olmadı, çok kısa zamanda öldüler. 

1.Tarihler13’e 9’dan 11’e Kidon’un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı 

tuttu. RAB sandığa elini uzatan Uzza’ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada, Tanrı’nın önünde öldü. Davut, RAB’bin Uzza’yı 

cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza denilir. 

Bu ayetlere göre cihazın elektrik ürettiği görülmektedir. Alete yanlışlıkla tutan Uzza, yüksek voltaja kapılıp oracıkta öldü. 

Aslında telsiz için birkaç voltluk bir enerji yeterlidir ama o kadar küçük soğuk füzyon cihazı yapılamayacağı için yüksek voltajla 

çalışan telsiz yapılmış olmalı.  

Benim tahmin ettiğim, görevlilerin ikamet ettiği yer, Baalbek olmalı. Baalbek’ten Kenan diyarına bir telsiz -belki de 

holografik görüntü oluşturabilen bir cihaz- ile iletişim kurulmaktaydı. Cihazın uzaklık kapasitesini tahmin edemiyorum ama 

gerekirse Yahwe aralara aktarma istasyonları kurmuş olmalıdır. Baalbek görevliler tarafından kuruldu ama sonradan harabelerini 

kullanıp Romalılar yeniden yerleşim yeri yapmıştır. Böylece bugün temellerinde olan 1000 tonluk kayaları nasıl taşıdıklarını merak 

edip duruyoruz.  

 
164 http://www.turksan.com/soguk-fuzyon-elektrik-santrali-nedir.html Erişim 01-02-2020 

http://www.turksan.com/soguk-fuzyon-elektrik-santrali-nedir.html
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Levililer 16’ya 13 Orada, RAB’bin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak; buhurun dumanı Levha Sandığı’nın 

üzerindeki Bağışlanma Kapağı’nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin. 

Yüksek voltaj Uzza’yı öldürdüğü gibi, Harun’u da öldürebilir. Onun için Ayette aletin nasıl yalıtılacağı anlatılmaktadır.  

Levililer 16’ya 23 ve 24 “Sonra Harun Buluşma Çadırı’na girecek. En Kutsal Yer’e girerken giydiği keten giysileri çıkarıp 

orada bırakacak. Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları 

sunacak, kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak. 

Harun voltajdan ölebileceği gibi, radyasyondan da ölebilir. Ayetlerde sandığa nasıl yaklaşacağı, neler giyeceği gibi 

detayların öğretildiği görülmektedir. Günümüzde de çok iyi bilinen radyasyona maruz kalanların yıkanması gerektiği detayı, önemli 

bir detaydır. Belki Yahwe, Levilileri radyasyona dayanıklı olacak şekilde, genleriyle uğraşmış bile olabilir. Sanırım seçilmiş 

olmaları bunu söylüyordur. Yoksa Yahwe’nin yarattıklarından bazılarına seçilmiştik atfetmesi çok etik değildir. Fakat seçilmişlik 

söylemi, onlara muazzam şevk vermiştir.  

Şimdi siz bu satırlarda ulvi bir varlık görüyor musunuz? Yani, Yahwe sizce bir tanrı mı? Bu nasıl tanrıdır ki, bir telsiz 

kullanmak zorunda kalıyor. Ya da onlarca yıl bir uzaylının bu insanlarla uğraştığını düşünebilir miyiz? Eğer Yahwe uzaylı olsaydı, 

tıpkı Dogon kabilesine165 verilen bilgiler gibi, kendinin de hangi yıldız sisteminden geldiğini açıkça söylerdi. Kendini tanrı olarak 

lanse etmezdi. Üstelik İsraillilerden başkasını insan kabul etmeyen bir tanrı olarak… Bundan daha açık bir delil isteyenler lütfen bu 

satırları okumasınlar. Gidip bir dizi izlesinler… 

Tevrat’ın açık olan bu tanımlamaları yanında Kuran’da da bazı tanımlamalar var. Bunların en meşhuru Zülkarneyn’dir. 

Zülkarneyn, isim olarak iki devrin organizatörü anlamında bir isimdir. Günümüze getirdiğimizde, Mesih anlamındadır. Kuran’da 

yaptığı yolculukları anlatarak, bize kıyamet ve sonrası hakkında bilgiler verir. O satırları takip ederek kıyamette yaşanacaklar 

hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Dediğim gibi Kuran, kıyamet konusunda eşsiz bir kaynaktır. 

Zülkarneyn ilk yolculuğunu ‘Güneşin battığı yere’ 166  yaptı. Güneş bilgiyi sembolize eder. Burada bahsedilen bilgi, 

kütüphanelerde gizlenen bilgilerdir. İlk yolculuk dünya insanlarını temsil eder. Şu anda yaşanan sistemi anlatır. Kütüphaneler 

gizlidir ve sistem cennet/cehennem kavramlarının hâkim olduğu bir sistemdir. Yani insanlar, ceza veya mükâfat yöntemiyle hizaya 

getirilmeye çalışılır. Kastedilen mevcut inançlardaki ödül ceza sistemidir.  

Zülkarneyn ikinci yolculuğunu ise “güneşin doğduğu yere”167 yaptı. Kütüphaneler açılmış ve gerçek bilgi tüm dünyayı 

sarmış demektir. Kıyamet yaşanmış ve kalan insanlar, Altın çağ şehirlerinde gerçek bilgilere vakıf olarak, tekâmül etmeye devam 

etmektedirler. 

Zülkarneyn üçüncü yolculuğunu “hiçbir söz anlamayan bir kavme” 168  yaptı. Yani artık yeni bir türün ilk insanları 

devrededir. Bilinç olarak çok geri olan bu tür, hiçbir sözden anlamaz. Sadece içgüdüleriyle yaşarlar. İnsan dönemi tekâmül sürecinin 

başlarındadır. Kütüphanelerdeki bilgiler onlara ters etki yapacağı için bilgilerin gizlenmesi gerekir. İşte Zülkarneyn bu setti yapmış 

ve kendi dönem bilgilerini de içine koyup, bir sonraki dönemin Mesih’ine bırakmıştır. Kütüphaneler bir sonraki dönemin Mesih’i 

tarafından açılacaktır. 

Bu hikâye bize, Tevrat’taki Yaratılış 6’ya 4’deki anlatımın açıklamasıdır. Zülkarneyn’in ilk yolculuğu “Îlâhî varlıkların 

insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde” dediği zamana yaptı. Bu dönemde, îlâhî varlıklar insan türünün 

evrimleşmesi için gerekli genetik müdahaleleri yapmışlardır. Sadece evrimle değil, tüm yönlerde bize müdahale etmişlerdir. Bu 

günkü duruma gelmemizi sağlamışlardır.  

Zülkarneyn ikinci yolculuğunu, Nefillerin dünyada yaşadığı dönemde yaptı. Nefiller, güneşin üzerlerinden hiç batmadığı 

kavmin insanlarıdır. Gerçek bilgilere vakıf ama bir önceki devirden kalan insanlardır. Yaratılış sırrına vakıf oldukları için bize göre 

sihirli yetenekleri vardır. 

Başka bir tanım ise hadid’dir. Kuran’da Hadid (yani demir) diye bir tanım var. Ben bu tanımın da görevlileri, daha doğrusu 

özelliklerini anlattığı düşüncesindeyim. Hadid 25169 ayetinde “içinde hem kahredici bir güç hem de insanlar için sayısız faydalar 

bulunan demiri indirdik: Ki böylece Allah, kendisine ve elçilerine gıyapta destek çıkanları seçip ayırsın” şeklinde bir söylem var. 

Bu tanımlamada indirilen demir; bence, özel bir insan niteliğidir. Kuran’ın kendisini açıklaması sayesinde, demir kelimesinin 

açıklamasını Kaf 22170 ayetinde buluyoruz. Orada, kıyameti yaşamış birine hitaben “artık görüşün hadid dir” der. Buradan hadid 

kelimesinin anlamının “görüş keskinliği” olduğunu anlıyoruz. Çünkü ayet, kıyamet sonrası uyanmış bir kişiyi tanımlamaktadır. 

Yani, Mesih kişiliğinin gizlendiği semboldür. Kuran Sebe 10171 ayetinde, “ona demiri yumuşattık” diyerek, Davud adındaki birine 

bir özellik verildiğini söyler. Buradan Davud adlı kişinin görüşünün bir miktar açıldığını anlıyoruz. Demek ki Kuran, Mesih’i Davut 

ismiyle anar. Çünkü peygamberlerden çok sonra, görüşü biraz açılmış kişi, ancak Mesih olabilir. 

 
165 https://en.wikipedia.org/wiki/Dogon_people Erişim 01.02.2020 
166 Kehf 86,87,88 Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: “Ey Zülkarneyn! Onları ya 
cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın.” O da demişti ki: “Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla 
cezalandırır.” “Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükâfat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız.” 
167 Kehf 90 Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü. 
168 Kehf 93…98 Nihayet iki settin arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cuc ve Me’cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun 
için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?” Dedi ki: rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar çok hayırlıdır. Haydin siz bana kuvvet ile yardım edin de ben 
onlarla sizin aranıza bir set yapayım. “Bana, demir kütleleri getirin.” Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: “Ateş yakıp körükleyin” dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. “Bana erimiş 
katran getirin üzerine dökeyim” dedi. Artık Ye’cuc ve Me’cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki: “Bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz 
yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. 
169 Hadid 25 Doğrusu Biz elçilerimizi hakikatin apaçık belgeleriyle gönderdik; onlarla birlikte Kitab’ı ve insanlığı adâletle ayakta tutsun diye mizanı indirdik; ve içinde hem kahredici bir güç hem de 
insanlar için sayısız faydalar bulunan demiri indirdik: Ki böylece Allah, kendisine ve elçilerine gıyapta destek çıkanları seçip ayırsın: Şüphesiz Allah tarifsiz bir güç ve kuvvet, üstünlük ve yücelik 
sahibidir. 
170 Kaf 22 Sen kesinlikle bundan gaflette idin yani bilmiyordun, şimdi perdeni senden açtık, işte artık görüşün keskindir. 
171 Sebe 10 Andolsun ki, biz Davud’a tarafımızdan bir fazilet verdik. “Ey dağlar! Onunla beraber tesbih edin.” dedik ve bunu kuşlara da emrettik ve ona demiri yumuşattık. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dogon_people
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Ayrıca Kuran’da Davud’a Zebur adında kitap verildiğini de söyler. Fakat mevcut yorumcular Davud kişiliğini Tevrat’ta adı 

geçen ve Golyat’ı yenen Kral Davud’la özdeşleştirir. Onun için de Zebur’u, Tevrat’ın bir bölümü olan Mezmurlar sanırlar.  

Kuran’ın sembolik yazımı kıyamete kadar çözülmemesi gerekir. Fakat yine de o semboller bir anlam yüklenmelidir. İşte 

Tevrat ve Hadisler anahtar olarak kullanılmıştır. Tevrat ve hadisler, Kuran’daki soyut anlatımı somuta çevirmiş ve mevcut İslâm 

inancını oluşturmuştur. Kıyamette ise, sembolik anlatım anlaşılacak olduğu için Kuran, tüm insanlığa rehberlik yapacaktır. Fakat 

bu bilgiler, zannedildiği gibi, bir din içermeyecektir. 

Gördüğünüz gibi görevlilerden bahsederken daha çok gelecekte yani kıyamette, görev yapacak kişileri anlatıyorum. Fakat 

olay bir döngüdür. Yani gelecekte yapılacak işleri, geçmişte başkaları yapmıştır. Tevrat’taki îlâhi varlıklar ile Zülkarneyn ya da 

Davud aynı görevi yapmışlardır. Onun için aynı kişi gibi anlatmakta sakınca görmüyorum. Tıpkı insanlığın kovulduğu cennet ile, 

öldükten sonra gidilecek cennetin aynı yer olmamasına rağmen, aynı düşünülmesi gibi… 

Eğer Davud’u Mesih olarak kabul edersek, bu durumda henüz gelmemiş olan Zebur diye bir kitabımızın olduğunu 

düşünmeliyiz. Anladığım kadarıyla, Davud’un görüşü tam açık olmadığından, Zebur’u sezgilerinden yararlanarak yazacaktır. Yani 

Zebur, Kuran ya da Tevrat gibi bir yazıma sahip olmayacaktır. Onun için de sezgileriyle ulaştığı bilgileri toparlayıp bir kitapta ya 

da çağın gereği, internette yayınlayabilecektir. Araya bir bilgi girmekte fayda görüyorum. Yahudilerin Mesih’i Kral Davud’un 

soyundan gelen biri olarak beklediğini, söylemiştik. Acaba, bu durum ona işaret midir? 

Dinler oluşurken, görevliler direk yardım etmişlerdi. Yoksa Arap çöllerinde dünyadan kopuk bir bedevinin, dünyayı 

sarabilecek kadar bir etki alanı olamazdı. Ki kuran o dönem için hiçte dünyayı etkileyebilecek bir şey değildi. Nitekim Peygamberi 

yetiştiren amcası Ebu Lehep bile, etkilenmedi. Yani, kesinlikle îlâhi varlıkların bu işte parmağı olmalıdır. Aynı şey Mesih için de 

geçerli olmalıdır. Dünya istese de istemese de onun bilgileri dünyayı organize edecektir.  

Kuran pek çok peygamberden bahseder. Fakat Nuh ve Musa gibi geçmişteki peygamberlerden bahsettiği gibi, gelecekte ki 

görevlileri de gündem yapar. Örneğin Nisâ 163 ayetinde ilginç bilgiler var. Muhammed peygambere hitaben Muhakkak biz, Nuh’a 

ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, 

İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik” der. Ayette ki inceliğe dikkatinizi 

çekmek istiyorum. Ayette Muhammed peygamberden önce yaşayanlar, ondan önce anıldı. Sonra anılanlar ise sonra gelecek 

kişilerdir. Ben bu kişiliklerin, kıyamette oluşacak ekipteki görevliler olduğunu düşünüyorum. Kuran bu kişilerin bir miktar 

özelliklerinden bahseder. Ve Süleyman’ın, Davud’un oğlu ve mirasçısı olduğunu söyler. Kuran en etraflı bilgiyi Süleyman hakkında 

verir. Onun için bu kişiyi, Davud’dan sonra kalacak ekibin lideri ve dört cennetin organizatörü olarak düşünüyorum. Ayetteki başka 

bir detay ise, Davud hariç, tümüne vahiy edilmiş ama Davud’a Zebur verilmiş demektedir. Yani Davud, peygamberler gibi vahiy 

almayacaktır. 

Kuran bu görevlilerden Süleyman hakkında, ilginç ipuçları vermeye devam eder. Sâd 36’dan 38’e Bunun üzerine biz rüzgârı 

onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da. Ve daha diğerlerini de 

zincirlerde bağlı olarak (Onun emrine verdik) der. Bu ayetler: gereken tüm ekip ve ekipman onun organizatörlüğüne bırakılmış ve 

tüm yetki ona verilmiş demektedir. Kütüphanelerdeki bilgiler sayesinde bugünkünden daha ileri bir teknolojiye ulaşılacağı 

anlaşılmaktadır. Kalacak ekiplerde inşaat, makine, elektrik, bilgisayar, robotik, yazılım, donanım vb uzmanlarının yanında,  

operatör, kalıpçı, demirci, şoför, pilot vb elemanların da olacağını anlayabiliyorum. 

Görevlilerin yardım yöntemleri 
Îlâhi varlıkları, dünyada gelmiş geçmiş bütün belli başlı medeniyetlerde görürüz. Sümer, Mısır, Aztek, İnka, İndus, Babil, 

Asur, Yunan, Roma vb medeniyetlerin genelde ilk kurucu kralları ya da tanrıları bu görevlilerdir. Daha sonra biraz uzaklaşmışlardır. 

Ne zaman uzaklaşmışlarsa sistem sekteye uğrayıp, bozulmaya yüz tutmuştur. Çünkü hiçbir insan, geleceği bilen bir görevli gibi 

sistemi idare edemez. Onun için insanın elinde sistem her zaman yozlaşmaya gitmiştir. Çünkü insan ego sahibidir ve önce kendini 

düşünür. Zaten bu durum, yapısı gereğidir. Fakat bilinci arttıkça, daha uygar yönetimler kurmaya doğru yönelmiştir. 

Bizi yönlendirenler her zaman tanrı ya da kral olmadılar. Çoğunlukla bir ressam, şair, mimar, mühendis, doktor, kâşif, mucit, 

komutan olarak da görev aldılar. Çünkü dünya sadece yönetimsel olarak yönlendirilmedi. Her konuda yönlendirildi. Örneğin Mısır 

ve Roma eserleri gerçekten çağının çok çok ilerisinde bir teknoloji gereken eserlerdir. Mısırdan biraz bahsettik, Roma’nın dünyayı 

dönüştürmesinden de bahsetmek gerekir. Muazzam mühendis ve mimarları olmalı. Günümüze ulaşan medeniyet onların sırtında 

ilerledi. Zaten hemen herkes tarafından onların ulaştığı seviye bilinir. Onun için ben, o bilgileri tekrarlamak yerine sadece ekstrem 

olan bilgilere değineceğim.  

Dikkatinizi Bağdat Pili ve Antikitera makinesine çekmek isterim. Onlar büyük bir ihtimalle görevlilerin kullandığı şeylerdi. 

Elbette çevrelerine de öğretmişlerdir. Fakat onlardan sonra bu işlem fazla devam edemediği için tarihin silik sayfaları arasında 

kaybolup gittiler. Tesadüfen rastladığımız bu gibi teknolojik nesneler, bizi şaşırtıp durmaktadır. Anadolu’da 10 bin yıl önce beyin 

ameliyatı yapılabildiğini, 2.500 yıl önce Hindistan’da172 ve Romalılar da173 katarak ameliyatını yapılabildiğini öğrendiğimde çok 

şaşırmıştım. Üstelik ilk çağlarda yapılan cerrahi aletler, hemen hemen hiç değişmedi. Bu da gösteriyor ki görevliler her alanda bize 

destek sundular. Sunmasalardı aletler ilkelden moderne doğru gelişim göstermeliydi. Oysa ilk Mısırlıların174 ya da Romalıların175 

kullandığı aletler günümüzdekilerle hemen hemen aynı. Aradaki tek fark artık metalürjide geldiğimiz ileri seviye sayesinde çok 

daha detaylı alet yapabiliyor oluşumuzdur. Yani yüz yıl önceki aletlerimizle onların aletleri aynı. Sümerli bir çiftçinin kullandığı 

sapan ya da kazma henüz dünyanın pek çok yerinde kullanılmaya devam ediyor. Son zamanlarda makineleşen tarım, bu işi 

bildiğimiz sapan ve kazmadan çıkarıp, traktöre çevirdi. 

 
172 https://www.milliyet.com.tr/gundem/katarakt-ilk-ameliyat-2500-yil-once-yapildi-2476647 Erişim 01-02-2020 
173 http://exhibits.hsl.virginia.edu/romansurgical Erişim 01-02-2020 
174 https://www.webtekno.com/antik-misir-da-bulunan-ve-gunumuzde-hala-kullanmaya-devam-ettigimiz-10-tedavi-yontemi-h27495.html Erişim 30.06.2020 
175 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643318 Erişim 30.06.2020 

https://www.webtekno.com/antik-misir-da-bulunan-ve-gunumuzde-hala-kullanmaya-devam-ettigimiz-10-tedavi-yontemi-h27495.html
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643318
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Görevliler bizlere farklı yöntemler kullanarak yardım etti ve etmeye devam etmektedirler. Yukarıda bahsettiğimiz bedenli 

yardım yanında daha çok, sezgisel yardımdan bahsetmek gerekir. Bize yapılan yardımlar sezgi, ilham, vahiy, rüya, görüm ve 

medyumsal bağlantı yollarıyla yapıldı. Fakat bu tür yardımların iki kaynağı olduğu için onları ayırmak gerekir.  

İlk olarak kaynaktan gelen sezgi ve yönlendirmelere bakalım. Bu sezgi aslında insanın gelişim yönünü belirleyen ve ilham 

veya sezgi olarak karşımıza çıkan bir yardımdır. Bu yardımda vahiy, rüya ve medyumsal yönlendirme kullanılmaz. Bu yardım ile 

bize bilimsel gelişme empoze edilmiştir ve en bariz örnek Einstein’dır. Bu etkiler evrenin kendi malı olan etkilerdir ve görevliler 

onlara etki edemez veya değiştiremezler ama normal süreçten çok daha önce ortaya çıkmalarını sağlayabilirler. Bu etkiler evrenin 

plânlanması aşamasında evrenin içine yerleştirilmiştir. O bilgi, belli bir frekansa uyumlanmıştır. O frekansa gelen kişi o bilgiye 

vakıf olur. 

Bu etkileri neden önemli bulduğumu Einstein üzerinden açıklamaya çalışayım. Aslında o dönemde Newton mekaniği her 

şeyi açıklıyor diye düşünülüyordu. Yani, yeni bir arayış yoktu. Hatta, Einstein bile esirin varlığını bulmaya çalışan Michelson-

Morley deneyi sayesinde kendi teorisini oluşturabilmiştir. Sezgileri onu farklı düşünmeye itti. Çünkü sezgiyle ulaşılan sonuca 

mantıksal olarak varılamaz. Yani mantık başka şey söylerken, sezgi başka şey söyler. Bu bilgi birikimi sonucu da olmaz. Çünkü 

mevcut bilgileri de yerle bir eder. İşte Einstein tam bunu yapmıştır. Bir fotona binip evrende dümdüz gittiğini hayal ettiğinde kendini 

yine dünyaya dönmüş bulması, onun evren anlayışının temeli olmuştur. Oysa mantık, düz gidenin sonsuza kadar öylece gitmesi 

gerektiğini söyler. 

Einstein olmasaydı mutlaka bir başkası olacaktı. Çünkü o yayın o frekansa gelen herkes tarafından alınacaktı ama doğru yer 

ve zamandaki kişiye ulaşması önemli. Einstein’ın aldığı sezgiyi, bir Budist alsaydı hiçbir şey olmazdı. Belki de almışlardır ama 

bilim, kıymeti bilinen bir yerde karşılık bulabilirdi. Bazı bilgiler aynı anda birkaç kişi tarafından açıklanabilir. Bu o kişilerin aynı 

frekansta olduklarını gösterir. Genelde bilim insanları, sezginin kendisine gelmesini zorlarlar. Çünkü bir çözüm arayışındadırlar. 

Onunla yatıp onunla kalkmaktadırlar. Çok fazla o konu hakkında düşünmektedirler. İşte bu kişi frekansı yetmese bile, o bilgiyi 

kendine çekmektedir. Düşünme işlemini kadınlardan çok daha sabırla ve uzun zaman yapan erkekler, bilimsel konularda daha 

başarılı olmaktadırlar. Çünkü yeterince sabır gösteren kişi, gereken bilgiye ulaşabilmektedir. Bazen ulaşması mümkün olmayabilir, 

o zaman görevliler rüya veya görüm ile destek yapabilirler. Niels Bohr, atomun yapısını rüyasında görmüştü. Bruno ise evrenin 

yapısını bir görüm sayesinde anlamıştı. 

İkinci yönlendirme türü ise bahsettiğimiz bu görevlilerin yaptığı yönlendirmedir. Bu yönlendirmenin en büyük etkisi 

dinlerdir. Dinlerin amacı “Yarı Bilinçli Dönem” adını verdiğim dönemin kısa sürmesini sağlamaktır. Kötülüğü deneyimlediğimiz 

bu dönemin kısa sürmesi istenen bir durumdur. Onun için her tür, kendinden sonraki türün bu dönemini kendi döneminden daha 

kısa tutmaya çalışır. O zamana kadar uygulanan yöntemleri kütüphanelerden öğrenirler ve sistemi daha da azaltabilmek için yeni 

taktikler plânlarlar. Onun için muazzam etkiler sunarlar. En büyük etki dinler sayesinde uygulattırılır. 

Görevliler ise yukarıda saydığım tüm yöntemleri kullanabilirler. Fakat anladığım kadarıyla en önemli etkileri dünyanın bir 

yöne doğru yönelmesi gerektiğinde, sistemde olan bu bilginin çok hızlı yayılmasına katkı yapmaktır. Örneğin; Müslümanlık ortaya 

çıkması gerektiğinde, ilk vahyi alan kişiyi destekleyerek hızla o dinin büyümesini sağlamış olmalılar. Kendi başlarına bıraksalardı 

iletişimin olmadığı bir zamanda, birkaç kişinin dini olmaktan öteye gidemezdi. Ya da Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde karısı “sen 

cinlendin” deseydi, olay baştan sona erebilirdi. İşte sadece vahiy değil, onu destekleyecek ek unsurlarda plânlanıp etki 

yapılmaktadır. Ve iletişimin olmadığı bir dönemde, dedikoduyla bir dinin yayılması sağlanmıştır. Tabii ki en önemli unsur yine 

dinin yayılma isteği sonucu oluşan savaşlardır.  

Eğer görevlilerin etkisi olmasaydı, dinler oluşmayacaktı ama bilimsel gelişmeler yine ortaya çıkacaktı. Belki binlerle yıl 

süren süreç milyonlarca yıl alacaktı. Nitekim Muoğullarının gelişimini anlatırken, bu etkilerin olmadığını düşünerek 

senaryolaştırmaya çalıştım. Belki Muoğullarında birkaç yüz Newton olabilir. Çünkü olaylar hızlandırılmadığı için insanların doğal 

süreçte bu bilgilere vakıf olması mümkün olacaktı ve bilgi günümüzdeki gibi hızla yayılmayacaktı. Onun için hemen her bölgede 

bir Newton çıkmış olmalıydı. Zaten bizde bile, Isaac Newton tek değildi. Kendisiyle türev ve integral konusunda başa baş bilgilere 

ulaşan Gottfried Wilhelm Von Leibniz vardı. Newton olmasaydı Leibniz’in bilgilerini kullanan biri, Newton’un diğer bilgilerine 

ulaşacaktı.  

Einstein’ın bilime katkısı Newton gibi oldu ama Kuantum mekaniği çok daha fazla kişi tarafından oluşturuldu. Çünkü 

Kuantum Mekaniği daha zor bir konu olduğu için tek kişinin ulaşması ve toparlaması mümkün olmamıştır. Zaten henüz bitirilmiş 

de değildir. 

Max Tegmark’ın Yaşam 3.0 adlı eserinde süper bir yapay zekânın kendini hızla geliştirmesinin mümkün olabileceğini 

anlatmıştık. Yazar, yapay zekânın ulaştığı yeni teknoloji ve bilimi insanlığın hizmetine sunması için farklı bir çözüm sunmuştu. 

Kendisinin insanlık tarafından bilinmemesi yüzünden bu işi bazen paravan şirketler kurarak bazen de insanlara bu bilgileri ilham 

ederek gerçekleştirmesinden bahsetmişti. Yazar, kısa sürede tüm dünyada teknolojinin gelişmiş olacağını anlatır. Aslında Yazarın 

söylemi şu anda dünyada teknolojinin bu hızla gelişmesini açıklamaktadır. Yazarın bu açıklamayla neyi kastettiğini tam anlamasam 

da bana göre harika bir açıklama olmuş. Çünkü ben şu anda görevlilerin teknolojimizi aynen bu anlatımda olduğu gibi, ilhamla 

tavan yaptırdığını düşünmekteyim. Açıklama, insanlığın bu kadar kısa sürede aya insan gönderebilecek teknolojiye ulaşmasının 

güzel bir anlatımı olmuş. 

Görevlilerin insanlara ilham sayesinde teknolojiyi vermesinin değerli yanı; insanların bu bilgileri kendilerinin bulmuş 

olmasını sanması sayesinde, daha mutlu olmalarını sağlamasıdır. Sadece mutlu değil, aynı zamanda o işleri kendilerinin başardığını 

düşünmeleri yüzünden, özgür olduklarını sanmalarıdır. Plânlayıcıların amacı insanın yüksek teknolojiye ulaşması değildir. Amaç 

insanların bilinç geliştirebilmek için sistemi en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktır. 

Rüya konusu da sürekli kullanılan bir yöntemdir ama bilimsel tarafı yoktur. Fakat bilim bile, rüyalardan yararlanmıştır. 

Niels Bohr’un atomun yapısını çözmeye çalışırken gördüğü rüya176, Benzenin mucidi Kekule’nin rüyası gibi rüyalar sanırım 

 
176 https://www.uplifers.com/tarihin-akisini-degistiren-5-ruya/ Erişim 01-02-2020 
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günümüzde de görülüyordur. Fakat bilimsel olmadığından pek kimse bahsetmez. Yukarda kıyamet için anlattığım rüyada o tür 

rüyalardan olabilir. Ben bu tür rüyalara haberci rüya diyorum. 

Rüyalara tarihi süreçten de örnek vermek gerekir; Sfenks’in ön ayakları arasına konulmuş bir taşa kazılı efsane metnine 

göre, Sfenks, M.Ö 1419 yılında IV.Tutmosis’in rüyasına girmiş. “Beni kumdan kurtar ki firavun olasın”177 demiş. Böylece Sfenks 

-belki de- yok olmaktan kurtarılmıştır. 

Görevlilerin en çok kullandığı yöntem medyum sal bağlantılardır. Bu yöntemin de çokça kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Özellikle geçmişte her yöneticinin bir veya birkaç medyumu olduğunu düşündüğümüzde insanlığın yönünün bunlar sayesinde 

çizilebileceği anlaşılır. Antik dünyada kehanet sisteminin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir örnek vermek isterim. Antik Yunan 

dünyasının birçok farklı kehanet merkezi vardı, fakat Delphi en yetkin bilgi ve kehanet merkeziydi.  

Burasıyla ilgili kayıtlarda ki ilk örnek; Lydia’lı Croesus, çok meşhur, çok zengin, çok güçlü bir kraldı ve bir başka krala, bir 

başka antik kültüre, Pers imparatorluğuna karşı savaş açmayı plânlıyordu. Bu plânını hayata geçirmeden evvel Delphi’ye 

delegelerini gönderdi ve Perslere savaş açıp açmaması gerektiğini sordurdu. Kâhinin cevabı “Perslere savaş açarsan, büyük bir 

imparatorluğu yok edeceksin” oldu ve kral bunun harika bir fikir olduğunu düşünerek savaşa girdi. Ne var ki kendi imparatorluğunu 

yok etti.  

Dünyanın geleceğini şekillendirmek için dünyada en az bir yöntem her zaman olmuştur. Zaten dünyanın şekillenmesine 

sebep olan şey dünyalı yöneticilerin aldığı kararlardır. Onların alacağı kararların yönü etkilenirse, dünya istenilen hedefe doğru 

yönlenir. Günümüzde bile pek çok yöneticinin, bu tür şeylere başvurduğunu düşünüyorum. Ancak günümüzde eskisi kadar 

yönlendirme ihtiyacı kalmış olmayabilir. Artık dünya plânlanan düzene doğru yönlenmiş durumdadır. Sanırım geri plânda, bu ve 

buna benzer plânlar işlemeye devam etmektedir. Belki de benim hiç bilmediğim başka yöntemler de olabilir. 

Günümüzde böyle şeyler yaşanmaz sanmayın. Matrix, 13.Kat, İncepsion, Avatar vb filmler veya yayınlar, tamamen sezgi 

ile başarılmıştır. Pek çok yayın insanlığı önümüzdeki muazzam değişikliğe hazırlamak içindir. En azından okuduğunuz bu kitap 

güzel bir örnektir. Dediğim gibi plânlar tam gaz devam etmektedir. 

Plânlar uzun vadeli yapılır 
Tevrat’ta, sonradan gelecek olan dinlerin de haberinin verilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü IQ geliştirecek nüfus 

sadece Musevilerle sınırlı kalamazdı. Yetersiz olurdu. Ayrıca Musevilik maddi yöne fazlasıyla yakın. Manevi yönü de içeren daha 

orta yol dinler de gerekir. İşte bu sebeple Hristiyanlığın ve Müslümanlığın işaretlerini aradığımda: 

Yeşeya 9’a 1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini 

alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak. 

 Yeşeya 9’a 6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika 

Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 

Ayetlerini gördüm. Pek çok Hristiyan bu satırların İsa’yı kastettiğini düşünüyor. Onları haklı görüyorum. Çünkü 

Hıristiyanların inancına göre İsa, Celile bölgesindeki Nasıra kasabasındandır. İsa’nın çocukluğunun geçtiği yerdir ve 

Hıristiyanlıktaki en önemli hac merkezlerinden birisidir. Bu düşünce sadece bana ait değildir. Hristiyanlar da tam olarak bu 

düşünceleri paylaşırlar. 

Özellikle “Güçlü Tanrı” tanımı tek tanrı inancındaki bir kitabın satırları arasında yer bulması farklı bir anlam ifade eder. 

Fakat Bursa Uludağ Üniversitesi Îlâhîyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Fatma Seda Şengül’ün, Oksident 178  dergisindeki 

makalesine göre, Yahudi Düşünür Profiat Duran, bu düşüncelere karşı çıkar ve Asur kralı zamanında yaşayan ayetlerde 

bahsedilenin, Hizkiya olduğunu ve bunun bir önceki pasaja bakıldığında, rahatlıkla anlaşılabileceğini iddia eder. Fakat kutsal 

mekanlar bazı bilgileri, bazı kişilikler arkasına gizler. Mesih’in, Koreş kimliğinde saklanması gibi. Bu taktik Kuran’da da 

kullanılmıştır. Kuran’da Mesih hem Davut hem de Zülkarneyn kimlikleri arkasına gizlenmiştir. 

Bundan başka beni destekleyen diğer bilgiler de Yeşeya 53’e 1’den 12’ye olan ayetlerdedir. Ayetleri almayacağım ama Mel 

Gibson’un Hristiyanların düşüncelerini yansıttığı “Tutku: Hazreti İsa’nın Çilesi” adlı filmi seyretmiştim. Ayetleri okuduğumda bu 

film aklıma geldi. Sanki bu satırlardan yararlanarak oluşturmuşlar. Özellikle filmin sonun da “Baba onları affet, onlar ne yaptıklarını 

bilmiyorlar” sözü beni çok etkilemişti. Ayette “başkaldıranlar için yalvardı” sözü ona işaret eder. 

Ayette Hristiyanlık inancındaki İsa’nın; insanlığın cezalarını çektiğini, kendisini kurban olarak sunduğunu görüyoruz. 

Ayrıca Rab kendini feda ettiğinde soyundan gelenlerin (yani onu takip eden Hristiyanların) günlerini uzattığını anlıyoruz. 

Oysa Museviler İsa’yı peygamber olarak kabul etmediler. Çünkü o Levili değildi. İsa Yahudalı idi. Tevrat’ta Musevilere 

kimin peygamber olacağı söylenmiştir. RAB Yasanın Tekrarı 18’e 1ve 2’de Levililere mal mülk vermemiş, onlara kendini miras 

olarak verdiğini söylemiştir. İşte bu durumdan dolayı Levililerden başkasını peygamber olarak kabul etmemişlerdir. Böylece 

Hıristiyanlığın da Museviler tarafından kabul edilmemesi sağlanmıştır. Museviler kabul etmemiş ama yine de dünyanın en kalabalık 

dini olmuştur.  

Aynı Yasanın Tekrarı 18’e 15’de “Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber 

çıkaracak. Onu dinleyin.” demektedir. “Musa gibi bir peygamber” anlatımı İsa’yı çağrıştırmaz. Çünkü İsa’nın öğretisi ile, Musa’nın 

öğretisi hiç benzeşmez. İsa, Musa’nın getirdiği hükümlerin pek çoğunu değiştirmiştir. Örneğin İsa Matta 5’e 38 ve39’da “Göze göz, 

dişe diş’ denildiğini duydunuz. ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı 

 
177 http://jcolavito.tripod.com/lostcivilizations/id17.html Erişim 01-02-2020 
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da çevirin.” diyerek Tevrat’taki  Levililer 24’e 19 Kim komşusunu yaralarsa, kendisine de aynı şey yapılacaktır.    Veya Levililer 

24’de 20 (lev.24:21, cik.21:23-25; yas.19:21) Kırığa karşılık kırık, göze göz, dişe diş olmak üzere, ona ne yaptıysa kendisine de aynı 

şey yapılacaktır. Diyerek kısas hükmünü kaldırmıştır. Oysa Kuran bu hükmü yumuşatmış olmasına rağmen yürürlüğe koymuştur. 

Bakara 178 ‘Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. ama her kim, ölenin kardeşi 

tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir 

hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azab vardır.’ Yani Musa ile 

Muhammed’in öğretisi pek çok yerde benzeşir. En bariz benzerlikler; fes, kara çarşaf, oruç, hac, kurban, ezan, namaz (kıyam, rukü, 

secde), abdest, teyemmüm, cünüplük, gusül, hayızlı kadının ibadet yapamaması, ibadetlere niyetle başlamak, örtünme, günde beş 

kere ibadet yapmak, kıble, ölüyü yıkamak, kefenlemek, sünnet olma, dini nikâh, erkeğin talak ile boşaması, kadının boşayamaması, 

domuzun yenmemesi, yağmur duası gibi birçok benzerlik vardır. Elbette bu sayılanlar nüans farklarıyla bir miktar farklıdır.  

Kuran’ın da pek çok hikâyesi, Tevrat’la paraleldir. Onun için bazıları Kuran’ı, Tevrat’ın acemice taklidi gibi düşünür. Yani 

Muhammed ile Musa’nın şeriatı haddinden fazla benzerdir. 

Ayrıca, önemli olmayan bir detay da Musa’nın anne ve babası vardır. Oysa İsa sadece anneye sahiptir. Yani birader baba 

tarafından akraba olursa, babasız biri birader olarak addedilemez. Oysa, Muhammed İsmail’in soyundan gelmektedir.  

Biraderlikten daha önemli bir detay ise, “RAB’bin sözlerini söyleyecektir” sözü, Muhammed’i çağrıştırır. Çünkü Kuran, 

tamamen Allah’ın sözlerinden oluşmaktadır. Kuran birinci tekil (ya da “biz” diyerek çoğul) kişi hitabıyla yazılmıştır. İncil ise, 

olayları dışarıdan seyreden bir kişi ağzı ile anlatılır. Bu durum biraderleri arasından çıkacak olan peygamberin, Muhammed 

olduğunu gösterir. 

Tekrar İbrahim’in hikâyesine dönersek, İbrahim bir oğula sahiptir ama RAB onu, İbrahim’in mirasçısı kabul etmez. İlle de 

başka çocuk ister. RAB’bin ısrarını İbrahim de karısı da anlamaz. Çünkü adetten kesilmiş olan 90 yaşındaki Sara, çocuğunun 

olacağına inanmamaktadır. Fakat sebep bellidir. İsmail’le başka bir ulus oluşturacaktır. Onun için yeni ulusun atası gerekir. İşte 

“anlaşmamı İshak’la devam ettireceğim” sözü bu düşüncenin eseridir.  

Tevrat, İshak’ın soyu ile günümüzdeki Yahudilere kadar devam eder. Fakat Rab, Kuran aracılığı ile Muhammed’le de çok 

başka bir şeriatta anlaşma yapmıştır. Bu durum Rab’bin İbrahim ve cariyesi Hacer’e verdiği sözler gereğidir.  

Rab’bin İbrahim’e verdiği sözler: 

Yaratılış 16’ya 10 “Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak”  

Yaratılış 17’ye 4 “Birçok ulusun babası olacaksın” 

Yaratılış 17’ye 6 “Soyundan uluslar çıkacak” 

Yaratılış 21’e 13 “Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım” 

Rab’bin Hacer’e verdiği söz: 

Yaratılış 21’e 18 “Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım” 

Görüldüğü gibi Rab İbrahim’i İsmail sayesinde Müslümanların, İshak sayesinde Yahudi ve Hristiyanların atası yapmıştır. 

Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası, Rab’bin sözü gereği İbrahim’in ulusudur.  

Tevrat’ta evden kovdurtulan Hacer ve İsmail’in hikayesi biraz daha devam eder. Çölde susuz kalan Hacer, oğlunun ölümünü 

görmemek için bir ok atımı uzaklaşıp ağlamaya başlar. O zaman Rab’bin meleği gelerek onlara sahip çıkar. Hacer orada bir kuyu 

fark eder ve kurtulurlar. İsmail Paran çölünde yaşar ve orada Mısırlı bir kadınla evlenir. İsmail, yeni bir inanç oluşturmak üzere 

Tevrat’tan çıkar. Çünkü Tevrat’taki anlaşma, İshak’la devam edecektir. 

Tevrat, İsmail ve oğullarını biraz daha anar ve ileri zamanlarda İsmail’iler olarak değinir, o kadar. Hikâyenin devamını 

Kuran ve Muhammed’in hadislerinde görebiliriz. Muhammed kendisinin İsmail’in soyundan geldiğini söylemektedir. Ayrıca 

Hacer’in bulduğu suyun, bugün Müslümanların Zemzem dediği su olduğunu biliyoruz. Ve yine Tevrat’ın dediği, “bir ok atımı 

mesafe” Kâbe’deki safâ ve Merve arasıdır. İsmail çölde tanrının evini (yani Kâbeyi) inşa etmiştir. 

Tevrat’ın “Yaratılış 21’e 18 “Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım” sözünün, Müslümanları 

kastettiği çok açıktır. Bazıları paran çölünün Mekke olmadığını söyleyebilir ama bence Paran çölü, tüm Arap yarımadasını kapsayan 

çölün adıdır. Onun için paran çölü Mekke’yi de içerir. 

Tevrat’taki bu detaylar Hristiyanlığın da Müslümanlığın da baştan plânlandığını gösterir. Plânlar işletilerek insanlık 

geliştikçe gereken inanç sistemi devreye sokulmuştur. Pagan dinleri paralelinde oluşturulan Tevrat, tıpkı pagan inançları gibi insanın 

daha çok IQ geliştirebilmesi için dizayn edildi. Daha önce dediğimiz gibi EQ geliştirebilmek için bir miktar IQ olması gerekir. İşte 

insanlık yeterli IQ seviyesine geldiğinde, bir miktar EQ zekâ da geliştirebilmesi için yeni inançlar devreye sokuldu. Daha sonra 

Hristiyanlık madde yöne çekilip yerine Müslümanlık oluşturuldu. Böylece günümüze kadar gelebildik.  

İnsanlığın EQ zekâ gelişimi ekseri, doğu dinleri sayesinde yapılmaktadır. Tevrat bu gelişmeyi es geçer. Çünkü onun hedefi 

IQ zekâ olması hasebiyle, o yönle ilgilenmez. Hatta bu üç din taraftarlarınca doğu dinleri, sapkın din olarak anılır ya da hiç din 

kategorisine alınmaz. 

Sanırım pagan dinleri bile, dünyadan kalkmadan EQ zekâ yönünün de geliştirilmesi gerekiyordu. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmek için Budizm oluşturulmuştur. Budizm, dünyada yaşayan dinlerin en eskisidir. Onun oluşum tarihi, insanlığın EQ 

geliştirme ihtiyacının başladığı tarihi gösterir.  

 

Görevliler neden kendilerini açık etmeyip, böyle belli belirsiz bilgiler verdi? 
Bu durumun pek çok sebebi var. Öncelikle insanlığın bir bilgiyi taklit edip sonraki kuşaklara aktarması, insanın gelişimi 

için önemli bir durumdur. Taklit çok çok önemlidir. Aslında taklit bir yerde değişiklikleri engeller ama doğru bilgi bir şekilde 
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http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=lev%2024:20
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=lev%2024:20
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=lev%2024:21
http://www.christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-lev24.html
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=yas.19:21
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=yar%2016:10
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=yar%2017:4
http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=yar%2021:18
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kendini kabul ettirir. Belki Bruno kiliseyi yenemedi ama bilgi kiliseyi dize getirdi. Bilgilerin kaynaklarına bakarsanız da pek çok 

din adamı işin içindedir. Sümer’de, Mısır’da, Asur’da Babil’de bilgi, hep din adamları tarafından aktarıldı. Yunan’dan sonra din 

adamları yavaş yavaş devreden çıkmaya başladı ama hiçbir zaman tamamen çıkmamıştır. Yunan kültürü de kendilerinden önceki 

dinlerin bilgileri üzerine kuruludur.179 Din çok çok önemliydi. Pisagor bile dinin önemini kavramış olmalı ki matematik dini 

kurmaya çalışmıştır. Yani din, bilimin gelişmesi için önayak olmuştur. Dinin bu özelliği yüzünden görevliler kendilerini özellikle 

tanrı rolüne koymuşlardır. 

Tekâmül sistemi, dünyadaki yaşantıyla bire bir bağlıdır. Çünkü dünya kötülüğün deneyimlendiği bir yerdir. Onun için 

insanlar hem kötülük etmeli, hem de kötülüğe maruz kalmalıdırlar. Bu sebeple dünya hayatı zordur. Vahşet, ölüm, haksızlıklar her 

zaman yaşanmıştır. Kötülüklerin yaşanabilmeleri için de pek çok etken kullanılmıştır ama en büyük etken dindir. İnsanın bir 

başkasına kötülük etme, hatta onu öldürme hakkı en kolay din sayesinde oluşturulur. Farklı dinden olanlara yapılan haksızlıklar, 

kendi çevrelerinde makul görülür, suç sayılmaz. Avrupalıların Kızılderilileri yok etmesinin arkasında bu mantık yatar. Günümüzde 

medeniyet, durumu biraz değiştirmesine rağmen, hâlâ daha aynı hisler dünyanın pek çok bölgesinde yaşanır. Suriye’de bir Sünni, 

Şii öldürürse kahraman ilân edilir. Tabii tersi de aynen geçerlidir. Bu gibi düşmanlıkları her zaman kaşıyıp kendi çıkarı için kullanan 

bir egemen güçte vardır.  

Mevlâna bu yapıyı bilen biri olmalı. "Üzülme; Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. 

Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır" der. 

Eğer insanlara gerçek bilgiler verilseydi herkes ona inanacak ve dünyada bu kadar haksızlık olmayacaktı. Bunun daha iyi 

olduğunu düşünmeyin. Melek olmanın yolu, şeytan olmaktan geçiyor. Âdem cennetten kovulması gerektiği için kovuldu. Sebep bir 

meyve ya da şeytan değil… kovulması, onun melek olması içindi.  

Bilgilerin muallak olması zarurettendir. Her inanç bir miktar doğru ile harmanlanıp oluşturulur. Çoğunluğu yanlış bilgi olsa 

da ona inananların yanlışları görmeyeceği bilinir. Örneğin evrim, Hristiyanlık dini için çok büyük bir açmaz oluşturur ama dini 

bütün Hristiyanlar için engel oluşturmaz. Kişiler, kendilerini ikna edecek cevapları bulurlar. 

Zekâ geliştikçe insanın, anlam arayışı artmaktadır. Kişilerin bu meraklarının bir şekilde tatmin edilmesi gerekir. Bu bazen 

dinlerden, bazen başka şekilde kişilere ulaşır. Fakat bu şekilde anlam arayışı çok azdır. Çoğu kişi için zaten içinde olduğu din, cevap 

vermiştir. Kimisi de başka çözümler bulur. Kimisi işi uzaylılara kimisi doğaya bağlar. Her açıklama mutlaka bir alt yapıya sahiptir. 

Çeşitli veriler dünyada bulunur. Örneğin Dogon kabilesinin inançları, uzaylılara inananlar için muazzam delildir. Bence bir 

görevlinin işidir. Çünkü uzaylı düşüncesi için de delil gerekir. Sanırım bizden önceki türün varlığının bilinmesi doğru bulunmamış. 

Onun için uzaylı teorisini destekleyecek veriler de ortalığa serpiştirilmiştir. 

Günümüzde yükselen deizm, ateizm gibi inançlar kendilerine bilimden destek bulurlar. Onun için de kendilerini inanç değil 

de gerçek olarak kabul ederler. Evet, bilimin verileri gerçek ama onlar görünen evrenin gerçeklerinden oluştuğu için gerçeğin çok 

az bir kısmını oluşturur. Doğru bilgiye ulaşıldığında o tür inançlar da ortadan kalkacaktır. Kısaca dünyada var olan hiçbir inanç, 

tam doğruyu kapsamadığı için tümü yok olacaktır.  

Eğer görevliler ortalıkta gezip, bizi açık olarak eğitmeye devam etselerdi, dünya bu günkü gibi olmayacaktı. Dünyada 

haksızlık veya adaletsizlikler engellenecek ve bu kadar çeşitli inanç ve yaşam alanı oluşamayacaktı. Ne batı, ne de doğu dinlerinin 

oluşturduğu farklı yaşam alanları olamazdı. Bu kadar çeşitlilik oluşamayacağı için tekâmül bu kadar kısa zamana sığmayacaktı. 

Onun için bize muallak bilgilerle dinler oluşturdular ve insanların bu bilgilere dağılımını sağladılar.  

Dinleri ayakta tutan şey aslında insanların doğmadan önce ona yüklenen ön kabulleridir. Yani her insan, hangi dine 

inanacaksa, doğmadan önce o inanca hazırlanır. Onun için her dinin belli bir taraftarı vardır. Kuran bu duruma “kalbi mühürlü” 

tanımını kullanır. Bu sebeple kişi inançlarındaki saçmalıkları görmez, ya da görmezden gelir.  Çünkü o ancak o inanç içinde rahat 

eder. Başka bir inanç içinde doğsa bile, suyun çatlağını bulması gibi, inancını bulacaktır.  

 
179 Matematiğin Kısa Tarihi - Mickael Launay- Say yayınları 
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10.Agarta’nın Misyonu ve Süper insan dönemi 
Muallak bilgilerden biri de doğu dinlerindeki Agarta inanışıdır. Doğu inançlarında insanların göremediği ve yer altında 

saklanan mistik bir medeniyetin olduğuna inanılır. İnanılmaz yeteneklere sahip olduğuna inanılan bu medeniyeti çoğunluk, Agarta 

diye bilir. Şimdi o inançlardaki anlatımların ne anlama geldiğine bakalım. 

Şunu da özellikle belirtmeliyim ki, Agarta söylencesi tıpkı Atlantis söylencesi gibi, temelsiz bir söylencedir. Batılı 

araştırmacıların Budist ve Hindu rahiplerin anlattıklarından edindikleri bilgilerdir. Elimizde hiçbir delil yoktur. Dediğim gibi, 

muallakta kalması gereken bir bilgidir ama bazı insanlar doğruluğuna kesin olarak inanır. Bu sayede, bu tür bilgilerin unutulup 

gitmesi engellenir. 

Agarta hakkında bilgileri Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, Antoine Fabre d’Olivet’ten, Gérard Encausse’ı (Yani Papus), 

René Guénon gibi insanların yazdıklarından öğreniyoruz. Bu konu hakkında oldukça fazla literatür oluşmuştur. Ben çok çok az ama 

önemli gördüğüm konuları değerlendireceğim. Elbette pek çok farklı yorum ve düşünceler de vardır ama dediğim gibi ben, can alıcı 

konular harici konulara değinmeyeceğim. Yukarıda, mağaralardaki kütüphaneler olarak incelemiştik. Şimdi Agarta’nın ikinci ve 

asıl anlamına bakalım. 

Agarta ile kastedileni anlayabilmek için ruhsal ve bedensel gelişime tekrar bakmamız gerekir. Daha önce ruhun gelişmesini 

hayvan dönemi, insan dönemi ve melek dönemi (yani bedensiz dönem) diye üçe ayırmıştım. Önceki bölümlerde, daha çok kıyamete 

kadar olan süreci inceledik. Şimdi kıyamet sonrası süreci de katarak inceleyeceğiz. Her gök katı bir evreye denk gelir. Buna göre; 

Hayvan bedenlerindeki dönem, 2.Gök katı. 

İnsan bedenlerindeki dönem, 3.Gök katı. 

Süper insan dönemi, 4.Gök Katı. 

Melek dönemi, 5.Gök katı. 

Yüksek Melekler Topluluğu dönemi, 6.Gök Katı. 

Arşı taşıyanlar dönemi, 7.Gök Katına denk düşer. 

Şekil 59’u şekil 2’den hatırlıyoruz. Şekil 59’a kıyametten sonrası da ilave edilmiş oldu. Daha önce incelediğimiz sistemde 

kaldığımız yerden devam edelim. Aynı şekilde, yatayda beden gelişimi ve tarihleri, düşeyde ise ruhun ulaştığı seviyelerin 

gösterildiğini söylemiştik. Küçük bir tekrar yapmak bazılarınızı sıkacak olsa da bilgileri tekrar etmek çoğu kişi için yararlı olacaktır. 

Ruh A noktasında tekâmüle sokulur. -60.000 ile -12.000 yılları aralığında hayvan bedenlerinde otomatik dönemini 

yaşayarak, Nuh tufanına kadar gelişir. -12.000 ile 0 (yani günümüz) aralığında insan dönemi yaşanır. Ruhlar insan bedenlerine 

enkarne olur. İnsan bilinçlidir ama “neden var?”, “niçin yaşar?” gibi soruların cevabını bilmez. Onun için bu döneme Yarı Bilinçli 

Dönem adını verdim. Bu dönem kıyametle son bulur. Buraya kadar olan süreci, zaten daha önce de söylemiştik. 

Şimdi, geri kalan dönemlere değinelim. 0 ile 3000 yılları aralığında Süper İnsan Dönemi yaşanır. Bu dönemde artık önceki 

dönemlere müdahale ve yardım yapılmasına başlanır. Bedene hükmedildiği için süper görünür. Bu dönem, insan ile melek arasında 

bir durumdur. İnsani özellikler vardır ama pek çok melek özelliği de kullanılabilirdir. 

 

Şekil 59 Ruhun, bedenli ve bedensiz tekâmül haritası. 
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3000 ile 3985 yılları arası ise bedensiz tekâmül yapılır ve bu dönemi, melek, Yüksek Melekler Topluluğu ve Arşı Taşıyanlar 

dönemi olarak adlandırdım. Daha önce şekil 58’de bu evreleri gösterdim. Fakat bu dönemler hakkında pek bilgimiz yoktur ama 

Tanrısal özelliklere en yakın dönem bu dönemlerde ortaya çıkar. Yukarı doğru çıktıkça yetenekler muazzam bir şekilde artar ama 

kazanılan yeteneklerin detayı şimdilik bilmediğimiz bir durumdur. Çünkü anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Gerçi İslam 

inancındaki Allah’ın 99 sıfatı, bu konuda bir miktar fikir verebilir. 

Daha önce de her ruhun bir ikizinin olduğunu ve paralel bir tekâmül süreci geçirdiklerini yazmıştık. Burada “Nasıl olur da 

iki ayrı kişi, paralel tekâmül edebilir?” sorusu önemlidir. Aslında o bizim dolanık parçamızdır. Hem ikiz, hem de dolanık 

parçacığımız olduğundan onunla bağlıyız.  

Daha önce özgür irade konusunda, “bir kişinin bilinçaltı bilgileri bilinirse, bir olay karşısında vereceği karar bilinebilir” 

demiştik. Paralel süreçleri yaşadığımız için aynı bilgileri depolamış olduk. Çünkü aynı bilgi birikimi, aynı kararı vermemizi sağladı. 

Böylece paralel tekâmül etmiş olduk. İşte finalde o ikizimizle birleşerek, Kaynağa tek olarak varacağız. 

Şekil 60’da bu sürecin mekanizmasını görebiliriz. A noktasında tekamüle başladığımız da ikizimiz de A’ noktasında başlar 

ve G’ noktasına gelir. G ve G’ noktaları aynı yerdir. O noktada ruhlar birbirini algılar ve birleşerek Kaynağa dönerler. Kaynak bu 

evrenin dışındadır. Yani artık, evrenden çıkılmış olur.  

İşte Agarta efsanesi, kıyamet sonrası ruhsal varlıkların bir açıklamasıdır. İnsanların sistemi tam anlayamamaları yüzünden, 

pek çok farklı tanımlar oluşmuşsa da ben can alıcı birkaç kavramı alıp inceleyeceğim. Diğer tüm anlatımlara da bu gözlükle 

bakılmasını öneririm. 

“Agarta'nın en yüksek başkanı Brahatma unvanını taşımaktadır. Brahatma, ‘ruhların Îlâhî Ruh'taki desteği’ anlamına 

gelmektedir’. İki yardımcısı vardır; bunlar Mahatma, yani ‘Evrensel Ruhun temsilcisi’ ve Mahanga, yani "Kozmos'un tüm maddi 

organizasyonunun sembolü’ unvanlarına sahiptirler. Aynı güçleri Saint Yves D Alveydre biraz farkla tanımlar. Ona göre Dünyanın 

Kralı'nın iki yardımcısı vardır; bunlardan biri ‘Evrensel Ruh'u temsil ediyor’, diğeri de ‘Kozmos'un tüm maddi organizasyonunun 

sembolü’dür.  

Bu sebeple Brahatma: Dünyanın Kralı, Mahatma: Evrensel Ruh, Mahanga: Krallığa ait kudret olarak tanımlanır. Mahatma 

‘gelecekte olacakları bilmektedir’ ve Mahanga da ‘bu olayların sebeplerini yönetmektedir’; Brahatma'ya gelince, o, bazen tanrı 

olarak tanımlanır bazen de ‘Tanrı ile yüz yüze gelerek konuşabilir’ diye tanımlanır. 

Brahatma kudret bolluğuna sahiptir. Onda, prensipsel bir tür ilgisizlik hali olarak kabul edilen ruhani liderlik ve krallık 

gibi iki kudret vardır. Ardından bu iki kudret tezahür etmek amacıyla birbirlerinden ayrılırlar; Mahatma özellikle ruhani kudreti 

ve Mahanga da krallığa ait kudreti temsil eder. 

Dünyanın Kralı (Yani Brahatma), insanlığın kaderini yönetenlerin tümünün de düşünceleri ile bağlantıdadır. Onların 

niyetlerini ve fikirlerini bilir. Şayet bu niyet ve düşünceler Tanrı'nın hoşuna giderse, Dünyanın Kralı görünmez yardımı vasıtasıyla 

bunları başarıya ulaştırır; şayet Tanrı'nın hoşuna gitmezlerse, Kral bunların başarısız olmasını sağlar.” 

Bu anlatımda üç kavram görmekteyiz. Bu kavramlardan Brahatma, yukarıda saydığımız ruhsal varlıklardan Arşı Taşıyanlar 

ve birazda Yüksek Melekler Topluluğunu kapsar. Mahatma ve Mahanga o gücün kudret yönüdür. Bu güçlerin dünyasal bir 

karşılıkları yok ama anlaşılmasını kolaylaştırmak için şu örneği kullanabiliriz. Mahatma ruhsal, Mahanga dünyasal yön gibi 

düşünülebilir.  

Brahatma’nın manevi yönünü Mahatma, maddi yönü ise Mahanga temsil eder. Ben bu kavramların en düşük versiyonları 

olarak, insanın geliştirdiği IQ ve EQ zekâları görmekteyim. İnsan bu zekâları geliştirerek gök katlarında yükselerek o seviyelere 

çıkacaktır. Bizim EQ yönümüz geliştikçe Mahatma’ya, IQ yönümüz geliştikçe Mahanga’ya doğru yükseliyoruz. 

Alıntıda dua mekanizmasının çalışma prensibi de anlatılmaktadır. Brahatma, yapılan dua veya bedduayı, Kaynağın yaptığı 

planlarda bir sorun olup olmamasına bakarak cevaplar. Kaynağın planlarına uymayan bir dua veya beddua, kabul görmez. Buradan, 

 

Şekil 60 İkiz ruhların iki evrende tekâmül edip finalde birleşerek Kaynak’a dönmesi. 
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tüm İslâm aleminin her namazda, diğerlerine beddua etmesine rağmen, hiçbir etkisinin olmamasının nedenini anlayabiliyoruz. 

Çünkü ana planlara ters bir istek gerçekleşemez. Alıntıda bu durum Tanrının hoşuna gidip gitmemesi gibi lanse edilmiş. 

Bu kavramlardan başka birde Yüce Konsey diye bir kavram daha var.  

“Baş yönetim altında ikinci bir yönetim daha vardır. Bu yönetim milyonlarca “iki kere doğmuş” anlamında olan Dvija ve 

“Tanrı ile birleşmiş” anlamına gelen Yogiler vardır. Agarta'nın simetrik biçimde bölünmüş olan dış mahallelerinde yaşarlar ve 

başlıca yeraltı yapılarına dağılmış durumdadırlar." 

Onların üstünde bilgin anlamında beş bin Pundit öğretimi sağlar ve iç güvenlik görevini yerine getirirler. Onların sayısı 

Veda dininin hermetik (yani gizli veya örtülü) köklerinin sayısına karşılık gelir. 

Bunların ardından, giderek nüfusu daha azalan yarım daireler şeklinde, kardinal anlamına gelen 365 Bagvanda’dan oluşan 

güneşsel bölgeler gelir. 

Bundan sonra gelen çember, Agarta'nın merkezine en yakın olandır. Yüksek İnisiyasyon'u temsil eden 12 üyeden oluşur. 

Bunlar yerin derinliklerinde bulunurlar. Bu yapı Yüce Konsey olarak bilinir. 

Yüce konsey, dünyanın tüm bilgisine sahip olan bilgelerden oluşur ve onlar, Doğa'nın Güçlerine tümüyle egemendirler.  

Bu Konsey, kozmik hiyerarşik bütünlüğün göze görünür birinci zincir halkasıdır. Böylece o, ezelden beri ön görülmüş olan 

devreler boyunca insanlığın düzenli bir toplum olarak ahenkli gelişimini görüp gözetmek misyonuna sahip olan, zincirin temel 

halkasıdır.  

Yüce Konsey, kendinden daha yukarıda olanın, yüksek bir hiyerarşinin varlıklarının koludur. Evren öyle bir birliktir ki her 

varlık ve her şey onun zincir halkalarından biridir.  

Yüce Konseyin üyeleri yılda dört kere, belirli dönemlerde kurul halinde toplanırlar. Ayrıca yıl boyunca, onlardan her biri, 

şayet arzu ederse tüm diğerleri ile temas durumuna geçebilir ve kendilerini, sadece, onları bilmeye ve görmeye layık olan insanlara 

ifşa ederler. 

Yüce Konsey'in, pek tabii olarak olaylara etkide bulunabilme imkanları mevcuttur ve beşeriyetin hatasından ve yeni 

şartlara, orasını burasını zedelemeden uyum gösterme konusunda zorlanmasından dolayı meydana gelen önlenemez ve beklenmedik 

olguları, Yüce Konsey ötelerden görür. Her bir aşamanın öngörülen zaman içinde tamamlanmasını ayarlamak ya da duruma göre 

işi çabuklaştırmak ya da geciktirmek onların görevleri arasındadır.  

Etten ve kemikten insanlardan oluşan bu Yüce Konsey, spiralin birbiri ardı sıra gelen devreleri (yani siklusları) boyunca 

beşeriyetin bütününün evriminin gerçekleşmesi için -tesadüfi engeller, karışıklıklar ve çatışmalar da hesaba katılarak- bütün bir 

plânın engellenemez olan gerçekleşişini görüp gözetirler.” 

Yüce Konsey şekil 59’daki Süper İnsan dönemine karşılık gelir. O insanlar bizim gibi bedenlidir ama bedenlerine 

hükmedebildikleri için muazzam bedenlere sahiptirler. Yukarda adını saydığım yazarlar, en çok bu konsey hakkında bilgi 

vermişlerdir.  

Alıntıda Yüce konseyin yönetim şeklinden özelliklerine kadar bazı bilgiler sıralanmış. O satırlara göre Yüce konsey, 

dünyanın tüm bilgisine sahip olan bilgelerden oluşur ve onlar, Doğa'nın Güçlerine tümüyle egemendirler. Kozmik hiyerarşik 

bütünlüğün göze görünür birinci halkasıdırlar. Onlardan bir önce gelen bizleriz ve biz yönetimde yokuz. Yüce Konsey, kendinden 

daha yukarıda olanın koludur. Evren öyle bir birliktir ki, her varlık ve her şey O’nun (yani Kaynağın) zincir halkalarından biridir. 

Yüce Konsey üzerinde olan güçler herhangi bir olaya etki eder mi bilmiyorum. Bizim her şeyimizle Yüce Konsey ilgilenir.  

Alıntıladığım yazı da zaten asıl olarak Yüce Konseyin özelliklerini önemsemiş. Benim anladığım kadarıyla insanlık hata 

yaparak gidişata zarar verecek bir durumu, önceden görerek müdahale ederler. Her bir aşamanın öngörülen zaman içinde 

tamamlanmasını ayarlamak ya da duruma göre işi çabuklaştırmak, gerekirse geciktirmek onların görevleri arasındadır. Yani dünyayı 

tam zamanında kıyamete götürebilmek için gerekli müdahaleleri yaparlar. Çünkü kıyamet zamanı değiştirilemez. Oluşturulan 

döngü, kıyamet zamanını belli bir aralığa getirir. O aralıktan erken ya da geç olması istenmez.  

Bu görevleri yerine getirirken ana plânları Baş Yönetimden öğrenirler ve o plânlara göre dünyaya yön verirler. O insanlar 

etten ve kemikten oluşurlar ama ruhsal yeteneklerini kullanabilirler.  

Yani görünen evreni organize etmek, Yüce konseyin görevidir. Kendi dünyalarını da organize ederler. Fakat tüm yaptıkları 

Baş yönetimin plânlarına uygun olmak zorundadır. O dönemde bilim ve teknoloji muazzam seviyelere çıktığı gibi, ruhsal beceriler 

de tavan yapar. Maddeye hükmedebildikleri için az bir uğraşla istediklerini elde edebilirler. 
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Agarta’nın dünyadaki yeri 
Agarta’nın yeri derken yanlış anlaşılmayı engellemek için şunu belirtmekte fayda var. Agarta’nın Yüce konsey halkası 

dünyadadır. Onun üstündekiler bedensiz olduğu için yerleri öte dünyadır. Yani Yüce konsey ve onların yönettiği süper insanların 

dünyada yaşadığı yeri arayacağız. 

Söylencelerde Agarta, Asya’da, dağların 

altında mağaralarda bulunmaktadır. Bu mağaraların 

dünyanın pek çok yeriyle bağı vardır. Fakat bugüne 

kadar öyle bir yerin varlığı tespit edilememiştir.  

O insanların bedenli olduğunu öğrenmiştik. 

Ben nüfuslarını 45 milyon tahmin etmekteyim. O 

zaman, bizim fark edebileceğimiz kadar büyük 

yerleşim yerlerine ihtiyaçları vardır. Anladığım 

kadarıyla dünyadaki karalarda ikamet yerleri yok. 

Durumu çözebilmek için yine eski söylencelere 

gitmemiz gerekiyor. Eski söylencelerde Atlantis ve 

Mu medeniyetlerinin deniz dibine battığı 

söylenmektedir. Aslında jeolojik bilgilerimize göre, 

ne Atlas ne de Hint okyanusunda batmış olabilecek 

bir kıta yoktur. Zaten Google Earth programından 

da oralarda batmış olabilecek bir jeolojik yapı 

görünmüyor ama yine de deniz diplerinde doğal 

olamayacak çokça oluşum var.  

Benim düşüncem bu oluşumların süper insanlar tarafından yaşam alanı olarak yapıldıkları yönündedir. Şekil 61’de 

Akdeniz’de bazı oluşumları belirginleştirdim. İsteyen kontrol edebilir. Tanımlanamayan oluşumlar Marmara, Ege, Karadeniz ve 

tüm okyanuslarda bulunmaktadır. Okyanusta, Avustralya’nın Perth kenti açıklarından başlayıp Afrika açıklarında Seyşeller’e kadar 

uzanan 6.165 km’lik dümdüz bir oluşumun doğal olması asla mümkün değildir. Dümdüz derken iki boyutlu dünya yüzeyine göre 

dümdüz. Yoksa dünyanın küresel yapısına göre bir yay oluşturur. Doğal bir oluşum olsaydı en azından Seyşeller yakınlarındaki fay 

kırığı, o yapıyı bozması gerekiyordu. Daha doğrusu zaten orada bu yapı oluşmamalıydı. Diğer doğal çizgiler gibi olmalıydı. Çünkü 

orada iki ana kara parçası, fay boyunca birbirinden uzaklaşıyor ve alttan çıkan magma suyla buluşarak soğuyor, böylece deniz 

tabanını oluşturuyor. Zamanla birbirinden uzaklaşan kıta parçaları sıralı çizgiler şeklinde bir yapıya büründü. Böylece hep aynı 

yönlü dağ ve vadiler meydana geldi. Aynı yapı Atlas Okyanusunda da oluştu. Orada da Afrika ile Amerika kıtalarının birbirlerinden 

uzaklaşmaları sonucu oluşan açılmanın oluşturduğu aynı yapı var. Oysa bahsettiğim yapı, orada bile bozulmadan devam ediyor. 

Zaten küçük bir sapmanın olduğu tek yer de oradadır. Eğer bu yapılar Google Earth’ın bir şakası değilse, denizler altında garip 

şeyler oluyor. Bizler 6.150 km’lik dümdüz bir yapıyı uyduların konum belirleme sistemleriyle ancak yapabiliriz. Böyle bir yapının 

doğal olması asla mümkün değildir. Google Earth’ın bir şakası da olamaz, çünkü doğrultu %0,1 kadar sapma göstermektedir. 

Google Earth’a ait bir görüntü hatası olsaydı hiç sapma olmamalıydı.  

Marmara denizinde bile garip oluşumlar var. Orada da yaklaşık 1 km çapında Tümülüs şeklinde yapılar ortalığa 

serpiştirilmiş durumda. Öyle gelişigüzel 

değil. Bir nizam intizam var gibi…  

Denizlerdeki bu yapılar 45 milyon 

insan için fazla gözükür ama onlar bizden 

çok daha fazla yaşam alanına ihtiyaç 

duyarlar. Ayrıca onlar tekâmül etmek için de 

farklı alan ve çalışma ortamlarına ihtiyaç 

hissederler. Onun için bu yerler sürekli 

büyümeye devam eder.  

Yukarda yönetimin kademelerini 

alıntılardan söylemiştik. İşte bizimle 

ilgilenen bu yönetimdekilerden bir kısmıdır. 

Kaç kişi olabileceklerini pek bilmiyorum 

ama zaten onlar bir şekilde bilinç olarak 

birbirlerine bağlı olacağı için yapılan her 

müdahale ortak kararla olacaktır. Bizler ise 

sadece Enlil ya da Zeus gibilerini tanıyor 

olacağız.  

Süper insan döneminde bilim ve 

teknoloji muazzam seviyelere çıkar 

demiştik. Literatürümüzde bulunan UFO, 

   

Şekil 62 Kırmızı çizgi fay kırığı, yeşil çizgi açıklanamayan oluşumu ve 
ok işaretleri kıtaların hareket yönünü göstermektedir. Deniz 

tabanında, ok yönündeki çizgilere paralel dağ sıraları oluşumları 
açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 61 Akdeniz’de tanımlanamayan oluşumlar sarı renge 
boyanmıştır 
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USO hikayelerinin müsebbipleri onlardır. Araçları çok süratli ve görünmez olabilme yeteneğine sahiptir. Zamana kısmen 

hükmedebilirler.  

Onlar, dünyada 3000 yıl kadar kalır ve bedenli tekâmül süreçlerini bitirirler. Onun için şu anda deniz altlarında olan 

yapılarda kimse yoktur. Kimse yoktur derken yanlış anlaşılmasın, bizi organize etmek için kalan görevlilerden başka kimse yoktur. 

Onlar da çok azdır. O görevliler de kıyamete kadar bizim o yapıları bulmamızı engeller. Engellemek için hem bilimi hemde ruhsal 

yeteneklerini kullanabilirler. 

Bu yapının dünyada yaptığı eylemler nelerdir? 
Yüce konsey diye dünyayı organize eden bu yapı, bizim Tanrı, Şeytan, İblis, Melek, Cin, uzaylı vb diye 

düşündüğümüz tüm işlerin arka plânlayıcılarıdır. Onlar insanların tekâmüllerini 12 bin yılda tamamlayabilmesi 

için her türlü kılığa ve modele girerek bizleri eğitirler. Şeytan da Tanrı da olurlar. Gerekirse cin olur, gerekirse 

bilimsel yönlendirme yaparlar.  

Birine vahyeder, onu destekler din oluşturur, başkasına izafiyet teorisinin sezgisini verirler.   

Bazen Enlil olur, bazen Zeus olurlar.  

Sümer’de tarım yapmayı öğretir, Yunan’da bilim yapmayı…  

Yakup peygamberle güreş tutar, Dogon’lara Siriu’su anlatırlar…  

Musa’yla, bir tepeyi dinamitleyerek görüşür, Tutmosis’e rüyasında “Beni kumlardan kurtar ki firavun 

olasın” derler…  

Pacakuti’yi Machi Picchu’daki harabelere, Suryavarman’ı Ancor Wat şehri harabelerine yerleştirirler… 

Hitler’e dünya savaşını çıkartıp, dünyayı hem iki kutuplu yapıya ulaştırıp hem de bilimi tavan yaptırırlar. 

Kısacası, dünyanın bugüne gelmesine vesile olan irili ufaklı her şey onların başının altından çıkmıştır. 

11. Akla gelebilecek bazı sorular 

Özgür irade var mıdır? 
Felsefenin bin yıllardır konusu olan özgür irade meselesi, kuşkusuz sinirbilimin en ilgi çekici ve heyecan verici araştırma 

sahalarından birisidir. Her geçen gün yığılarak artan bir veri yığını, irademizin herhangi bir hayvanınkinden daha fazla özgür 

olmadığını, sadece karar alma "algısının" daha kapsamlı işlediğini, dolayısıyla "kontrol, daha fazla elimizdeymiş" gibi hissettiğimizi 

gösteriyor.180 

Peki gerçekten özgür irade yok mu? Benim bakış açım biraz daha farklıdır. Ben bir insanı insan yapan şeyin, onun 

bilinçaltında biriktirdiği bilgilerden ibaret olduğu düşüncesindeyim. Yani biz bir karar verirken, beynimiz bizim haberimiz olmadan, 

yaşadığımız olayı, bilinçaltımızda bulunan olaylarla karşılaştırır. Bilgisayarlardaki if komutu gibi bir arama yapar. Arama sonucuna 

göre kararımız oluşur ve biz o kararı 6-7 saniye sonra öğreniriz. Bize göre anında karar verdiğimiz bir durum bile, beynimizde 6 

saniye önce şekillenmiştir. Örneğin şu anda parmağınızı burnunuza değdirdiğinizde, aslında bu kararı 6 saniye önce almıştınız181.  

Buna benzer başka bir deneyde katılımcılardan, dönen kadranı ile bir saati izlemelerini ve ara sıra ve rastgele olarak kollarını 

bir biçime sokmaları istendi. (Sonraki deneyler bir butona basma ve diğer benzer hareketlerle sürdürüldü.) Daha sonra 

katılımcılardan kollarını hareket ettirmeye karar verdiklerinde, saat kadranının nerede olduğunu belirlemeleri istendi. Bütün bunlar 

sürerken araştırmacılar katılımcıların beyin aktivitelerini elektroansefalografi ile görüntüledi. 

Katılımcıların kollarını "istedikleri" bir biçime sokmalarına dair hareket ettirmeye karar verdikleri anın, aslında bu hareketi 

gerçekleştirdikleri andan yaklaşık 200 milisaniye önce olduğu bulgusuna ulaşıldı. Şaşırtıcı bir biçimde, beynin motor bölgelerindeki 

elektriksel aktivite, hareketten 550 milisaniye önce yükselmeye başlıyordu, yani hareket ettirmeye dair bilinçli karardan yaklaşık 

350 milisaniye önce. Anlaşılan "Beyin bizim için bir karar hazırlıyor, sonra biz bunu bilincimize çıkarırken, zarlar zaten atılmış 

oluyor.182" Bu durumlar özgür irade konusuna ciddi bir sekte vurdu. 

Fakat burada benim bir itirazım var. İnsanı beden olarak görmenin getirdiği açmaz olduğunu düşünüyorum. Yani karar 

veren şeyin, et beyin değil de ruh olduğunu ve et beynin sadece bir aktarıcı olduğunu kabul ettiğimizde, sorun nispeten çözülür. Et 

beynin yavaş çalıştığını ve bu yavaşlığın çözümü için kararların önceden devreye alındığını düşünmeliyiz. Tabii burada ruh ve 

beden arasındaki zaman durumunu da değerlendirmek gerekir. Ruhun, zamanı istediği gibi kullandığını düşünmek durumundayız.  

Zaman konusunda 7.bölümde durumu anlatmaya çalıştım. Oradan ruh ile beden ortamlarından zamanın farklı hızda aktığını 

anlayabilirsiniz. Yani bin yıla bir günlük bir zaman farkı söz konusu olduğu için durumun anlamadığımız bir şekilde çözülmüş 

olması, kuvvetle muhtemeldir. 

 
180 https://evrimagaci.org/ozgur-bir-iradeye-sahip-miyiz-284 Erişim 20.08.2020 
181 Pelin Çift-Sinan Canan, Beynin Sırları, Destek Yayınları, sayfa 177 
182 https://bilimfili.com/ozgur-irade-bir-yanilsama-mi 
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Ayrıca, benim astral beden, Kuran’ın İblis diye tanımladığı şey ruhun bir kopyasını sembolize eder. Ve dünyaya gönderilen 

şeyin bu iblis olduğunu anlamalıyız. Daha önce de bu yapıyı açıklamaya çalışırken, bir cd olarak tanımlamıştık. İşte o aracı beden, 

insanın beyin nöronlarıyla iletişime geçer.  

Özgür irade konusunu açıklayabilmek için paralel evrenleri de hatırlamak gerekir. Benim düşüncelerim ile bilim arasındaki 

en önemli fark, bu durumdur. Paralel evrenler konusunu devreye sokmayınca, “özgür irade yoktur” demek kolaydır.  

Her madde, bir olasılık dalgasıdır. Olasılık dalgasının genel hali evrenimizdeki tüm maddeyi temsil eder. Genel olasılık 

dalgasının en genel hali astral düzeydedir. Görünen evren ise, o olasılık dalgasının bir kısmının çökmüş halidir. İşte paralel evrenler 

bu durumda devreye girer. 

4.bölümde paralel evrenler, genel olasılık dalgasının farklı çökme durumlarına denk gelir demiştik. Sayın Greene, 

Schrödinger’in kuantum denkleminden, görünen evrenin oluşumunu anlatabilmek için dans eden bir dans topluluğunu kullanmıştı. 

Dans ederken ayakta kalan dansçının yanında çöken oyunculardan birinin, paralel evrende çökmeyen kişi olduğunu ve onunda 

eşizimiz olduğunu söylemiştik. 

Şimdi eşiz kavramının ne anlama geldiğini inceleyelim. Doğu dinlerinde ruh eşiyle ruh ikizini aynı anlamda kullanıyor 

olabilirler ama onlar ayrı varlıklardır. Ruh ikizi, bizim dolanık parçacığımızdır. Tam olarak bizim diğer yarımızdır. Ruh eşi ise, ikiz 

ruhtan sonra, bize en yakın olan ruhlardır. Bu ruhlar birden fazladır. Bu durumu anlayabilmek için çam ormanının ortasında bir ağaç 

olduğunuzu düşünün. Size en yakın birkaç ağaç, sizin ruh eşinizdir. Yani çevrenizdeki ilk halka ruh eşidir ama ikinci halka biraz 

daha uzak ruh eşidir. Halka büyüdükçe ruh eşleri size daha az benzer. Ormanın en uzağındaki de sizin ruh eşinizdir ama size hiç 

benzemez. Onun için ruh eşi dediğimizde, bize en yakın olanları kastedeceğiz. Sayın Greene’in dediği, yanımızda çöken kişi yani 

en yakın ağaç, bizim ruh eşimizdir.  

Paralel evrenler, bizim madde yapımızı belirler. Ruh ile beden farklı yapılardır. Madde bedenimizin ruh eşleri diğer paralel 

evrenlerdedir. Ruh ikizimiz ise, ikiz evrendedir. Önemli olan bedenimizin ruh eşi ve ruh ikizi değil, ruhumuzun ruh eşleri ve ruh 

ikizidir. Biz ruh eşi ve ruh ikizi dediğimizde ruhumuzun eşizlerinden bahsettiğimizi bileceğiz. Ruh eşi ve ruh ikizi aynı zamanda 

bedenlenebilir. 

Ruh ikizi ve ruh eşi kavramlarını daha iyi anlamak için MS 2150 kitabını okumanızı öneririm. Orada, Jon Lake’e “ikiz 

ruhlarından biri olan Lea'nin zihin yapısı seninkiyle aynıdır; ikinizle ilgili her şey hem senin hem onun zihnine kaydolur” deniyor. 

Bu anlatımdaki hata, birden fazla ikiz ruh varmış gibi… oysa tek ikiz ruhu olabilir. Oda, bizim dolanık parçacığımızdır, ikincisi 

yoktur. Fakat “ikinizle ilgili her şey hem senin hem onun zihnine kaydolur” sözü, harika ötesi bir anlatım. Ben ikizimizle paralel 

hayatlar yaşandığını ve her şey için aynı kararı verdiğimizi düşünüyordum ama buradaki anlatım çok daha ileri ve daha doğru. Tek 

hafızanın olması, durumu çok daha iyi tanımlar. Her yaşantıda ayrı ayrı cd doldurulur ama ölümde aynı bilgiler ile dönüş 

yapılmayabilir. Onun için ikisinin cd leri tek bir hard diskte birleştirilir. Böylece farklı yaşansa bile, aynı tekâmül süreci yaşanır. 

Her bedenlenmede bilinçaltı aynı olur. Onun için de verecekleri her karar paraleldir. Ayrıca kitap, ikiz ruhların beraber çok az 

bedenlendiklerini söylüyor ama belki de hiç bedenlenmezler. 

Kitapta bir de eşruh tanımı var. İkiz ruhundan sonra, kişiye en uyumlu olana eşruh deniyor. Ve onlar ruhun titreşiminden 

tanınabiliyor. Ormanda çevrenizdeki ağaç örneğinden anlayabilirsiniz. Olasılık dalgası da bir frekansa sahiptir. Size en yakın 

frekans, en yakınınızda olanlarda olur. Kitaba göre, on bin kişilik bir gurupta, 11 tane ruh eşi olabilir denmektedir. Ruh eşleri aynı 

dönemde bedenlenebilir ama kötülük dönemini yaşadığımız için çok az olmalıdır.  

Bu konuların özgür iradeyle ne ilgisinin olduğunu sorabilirsiniz. Şimdi o konuya bakalım. Schrödinger’in kuantum 

denkleminden, sayısız paralel evren oluştuğunu ve hepsinde bize yakın ya da uzak eşizlerimizin olduğunu anladık.  

Bir olay üzerinden özgür iradeyi anlatmaya çalışayım. Diyelim ki! bir araba aldınız ve yaralanmadığınız bir kaza yaptınız. 

Kaza sonrası pek çok alternatiften birini seçeceksiniz. Alternatiflerden birkaçı şöyle olsun. 

Arabayı yaptırıp hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. 

Kazalı arabayı yaptırmadan satıp, yeni bir araba alıp devam ediyorsunuz. 

Kazalı arabayı yaptırıp satıp, yeni araba almadan devam ediyorsunuz... gibi. İsteyen şıkları çoğaltabilir.   

Siz bu alternatiflerden birini seçip uygularsınız. Bu durumda diğer alternatifler kimse tarafından uygulanmaz mı? İşte paralel 

evrenler burada devreye girer. Aynı durum paralel evrendeki eşizlerinizin de başına gelir ve onlar diğer şıkları tercih eder. Elbette 

sizinle aynı tercihi yapan birileri de olacaktır. Fakat sayısız paralel evrenlerdeki eşizleriniz evrende olabilecek tüm olasılıkları tercih 

eder. Siz ve eşizlerinize tercihleri yaptıran şey o zamana kadar ulaştığınız bilgilerinizdir. Yani benim yakın ve uzak hafıza diye 

tanımladığım yerlerdeki bilgileri kullanan bilinçaltı, sizin ve eşizlerinizin kararını şekillendirir. Burada şöyle bir durum ortaya 

çıkıyor. Bizim hafızalarımızdaki bilgileri bilen bizden daha üst biri, bizim ne karar vereceğimizi hesaplayabilir. Bu pek de özgür 

irade sayılmaz ama sonuçta hesaplanabilir olsa da bizim kararımızdır. 

Diyelim ki kaza sonrası uçuk bir alternatif durum olsa ne olur? Örneğin; kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp gidin ve bir daha 

ilgilenmeyin. Bu durum da ne olacak? Hani eşizlerinizin ormandaki ağaçlar gibi size yakın ve uzak olduğunu söylemiştik ya! İşte 

uzak olan eşizlerinizden en az biri, o tercihi yapacaktır. Yani evrende var olan alternatif durumların hepsi, birileri tarafından tercih 

edilecektir. Çünkü evren blok evrendir ve tüm alternatifleriyle evren bir bütündür.  
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Bu evren dışında bir tercih yapılamaz. Çünkü öyle bir alternatif yoktur. İnsan doğa kanunları dışına çıksa bile, blok evren 

dışına çıkamaz. Ben, blok evren dışına örnek verebileceğim, bir hayal gücü bile oluşturamıyorum.  

Anlamayanlar için blok evren ve özgür irade durumunu, başka bir örnekle açıklayayım. Geçmişte oğluma aldığım bir kitap 

vardı. Kitap bir yere geldiğinde bir soru soruyor. Verdiğiniz cevaba göre sizi yönlendiriyor. Örneğin “Ahmet eve gitsin istiyorsan, 

60.sayfaya git, okula gitsin istiyorsan 80.sayfaya git” gibi… Sizin yaptığınız tercihe göre senaryo değişiyor ve macera farklı bitiyor. 

İşte o kitap blok evren. Özgür irade ise, hangi sayfaya gideceğinizin tercihi. Fakat siz neyi tercih ederseniz edin, bütün hikâye 

elinizde tuttuğunuz kitabın içinde.  

İnsanların başına gelen olaylar planlanıyor. Örneğimize uyarlarsak kaza yapmak bizim tasarrufumuzda değil demektir. Kaza 

yapmamız sağlanmış ama sonrasındaki seçim bize bırakılmış. İşte özgürlüğümüz o kadar. Buradan baktığımızda tüm paralel 

evrenler, paralel olayları yaşar demektir. Tamamen aynı şeyler yaşanmasa da özdeş olaylar yaşanır. Örneğimizde yaşanan kaza, 

sayısını bilemiyorum ama pek çok paralel evrende organize edilir. Bunların aynı zamanda olması gerekmez. Sanırım olaylar, blok 

evren içindeki her alternatifin gerçekleşebilmesi için organize edilir. Yani önemli olaylar, insanların insafına bırakılmadan başlarına 

getirilir.  

Burada İslam’da ki külli ve cüzi irade kavramlarını görüyoruz. Külli iradeye müdahale edemiyoruz ama cüzi irade bizim 

tasarrufumuzda. Bu açıdan bakınca, birinci ve 2.dünya savaşları gibi olaylar külli iradeye girdiği için engellenemez olay sayılırlar. 

Ayrıca bu olayların pek çok paralel evrende de gerçekleştirildiğini sanıyorum. Belki de tüm paralel evrenlerde. Yukarıda örneğini 

verdiğimiz kazalar gibi olaylar ise, daha az bir kesimde olmuş olabilir. Zor anlaşılacak ve bizim kapasitemizi çok aşan bir durum. 

Sanırım bu senaryolar Brahatma tarafından organize edilir ve Yüce konseye uygulattırılır. 

Bu kavramları 10.bölümde incelemiştik. Yüce konsey, benim Süper İnsan dönemi dediğim insanların ulularından oluşur. 

Onlar Brahatma denen üst yönetimin direktifleri doğrultusunda olayları idare ederler demiştik. Brahatma en üst yönetimdir. Onun 

üstü Kaynaktır. Kaynak programı oluşturdu ve içine karışmaz. Brahatma tüm paralel evrenler dahil, tekâmül eden ruhlardan oluşur. 

Yüce konsey de aynı şekilde, her paralel evrendeki insan döneminden tekâmül eden ruhlardan oluşur ama onlar süper insan dönemini 

yaşamak için tekrar bedenlenirler. Ve bu işi, her gurup kendi gezegeninde yapar. Bedensiz döneme geçilince, artık 

bedenlenilmeyeceği için tümü aynı ortamda olur.  Kuantum evren tekdir ama görünen evrenin paralelleri sayısızdır. Tabii birde 

bunların antileri var. Dünyada tekâmül eden bu kadar az enerji varken, karanlık maddenin bu kadar çok olmasının nedeni budur. 

Kısacası kısmi özgür irademiz var ama kimileri hesaplanabilir bu iradeyi özgür kabul etmeyebilir. Ben durumu şu şekilde 

yorumluyorum. Evet bize çok fazla müdahale ediyorlar, evet irademiz hesaplanabilir ama yine de bize ait olan bir şeyler var ki, 

sürekli bilinç geliştirebiliyoruz. Özgür karar alma yetimiz olmasaydı, bilinç geliştiremezdik. Sadece bu durum bile, beni ikna etmeye 

yetiyor. 

Yaşadığım bazı ilginç olaylar yüzünden bize ne kadar etki edebildiklerini anladım. İki kere araba kullanırken uyudum ve 

biri beni dürterek uyandırdı. Bu dürtme de irkilerek uyandım ve beni kim dürttü diye baktım ama arabada yalnızdım. “Sana öyle 

geldi” diyebilirsiniz ama inanın gerçekten beni dürttüler. İster cin deyin ister peri… biri beni dürttü. Günümüzde bundan çok daha 

ilerisini yaşayan insanlar oluyor ama kimseye inandıramıyor. Çünkü bu tür fenomenler kişiye özgüdür. Başkası için değil kendisi 

için yaşattırılır. O dönemler ben bu durumu “eceli insanı korur” diyerek ölüm zamanımın gelmediğinden, olması gerektiğine 

bağlamıştım. Ecelim geldiğinde de bir daha dürtülmem ve öylece giderim diye düşünüyordum. 

Dürtmelerden çok ileri bir durum daha yaşamasaydım, dürtmeleri de gündem yapmazdım. Köyde evimin üst katını ahşapla 

kaplıyorum. Bunun için bir masa tezgahında, tahta ve kalas gibi şeyler hazırlıyorum. Tam işimi bitirmek üzereyken, eğilip tezgâhın 

altına baktım ve kendi kendime “tezgâhın altına el sokulmaz diye düşündüm”. Çünkü elektrikli testerenin alttan hiçbir koruyucusu 

yok. Elini sokarsan hızarın dişleri paramparça eder. Ben bunu düşündüm ve doğruldum. Doğrulur doğrulmaz elimi tezgâhın altına 

soktum ve hızar orta parmağımın tırnağını parçaladı. Ne olduğunu anlamadım. Ben oraya el sokulmaması gerekir diye düşünürken, 

elimi oraya nasıl sokmuşum bilmiyorum.  O zaman, isterlerse bizi kukla gibi kumanda edebileceklerini anladım. Fakat herkes aynı 

durumda mıdır, bilmiyorum. Tahminim; bu olay bana rehber ruhum tarafından yaptırılmıştır. Sanırım, benim bu durumu öğrenmem 

gerekiyordu. 

Kaynak’tan ötesi var mı? 
Sistemi anlayan pek çok kişinin ilk sorduğu soru “Kaynak’tan ötesi var mı?” olmaktadır. Fakat “kaynak ve ötesi” bizim için 

en karanlık bölgedir. Bilim, 11 boyutlu uzay için en küçük bir tahminde bulunamamaktadır. Orada evrenimize ait hiçbir kanun ve 

kural geçmez. Yani ne matematiğimiz ne doğa yasaları orası için bir anlam ifade etmez. Onun için oraya ait bir çıkarımda bulunmak 

zordur. Fakat Büyük patlama orada başladığı için evrenimize bazı yansımaları olmuştur. Buraya kadar oluşturduğumuz teoriye 

bakarak, orasının saf enerjiden oluştuğunu, maddeyi hiç sevmediğini ve muazzam bir bilinç seviyesinde olduğunu anlayabiliyoruz. 

Zaman konusunda da tüm zamanların aynı noktada olduğunu, yani zaman geçmesi diye bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. 

Aslında olan şey 11 boyutlu uzayda bilinçsiz olan enerji, evrenimize sokularak, bizim aracılığımızla bilinç kazandırılarak geri 

alınmaktadır. 

Sonra? Sonrası hakkında yorum yapmak artık biraz hayal gücü, biraz fantastik düşünceyle ulaşılacak bir cevap. 

Doğruluğunu asla iddia etmiyorum ama çok sorulduğu için beni ikna eden cevabı vermek istiyorum. Önce eş ve zıt evrenin bir 

benzetmeyle anne karnı olduğunu belirtmeliyim. Her büyük patlama hamile kalmaya denk gelir. İçinde yetiştirilen bilinç ise fetüse 

benzer. İşte bizler anne karnındaki bir fetüsün sorgulamasına benzer sorgulamalarla, neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Fetüsün 
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dış dünya ile ilgili yapabildiği çıkarımlar kadar çıkarımlarımız var. Yani fetüs, dış sesleri duyarak bazı çıkarımlar yapabilir. Benim 

yaptığım çıkarımlar da fetüsün çıkarımlarından öte değildir.  

Ben, bu konuda en büyük esinlenmeyi Kuran’dan aldım. Müddesir 30[183] ayeti bana muazzam bir sistemin varlığını 

çağrıştırdı. Müddesir suresi, Sekar’ı (yani Cehennemi) anlatırken, bu ayeti, “Sekar’ın üzerinde 19 vardır” diyerek araya sokuşturdu. 

Sekar dediğim, içinde bulunduğumuz 7 level’lı sistem. Yani 7 kuantum katı diye adlandırdığım bölge. Aynı yer Kuran’da yedi 

ayette 7 gök katı olarak anılır. Bu 7 gök katından biri görünen evren, diğerleri Sekar’ı oluşturmaktadır. Hatırlıyorsanız şekil 27’de 

pek çok Büyük Patlama öngörmüştük. İşte o büyük patlamalarda oluşan tüm bilinçler 11 boyutlu uzayda bir araya gelir. Çok 

muazzam bir bilinç birikmesi olacaktır. “Bu bilinçler ne olacaktır?” sorusunun cevabı ancak, Kuran’daki “Onun üstünde 19 vardır” 

sözü ile anlam bulur. Bu demektir ki 20 level’lı bir sistem var. Biz ilk level’dayız hatta ilk level’ın 3.katından 4.süne geçmek 

üzeriyiz. Yani sistemin en başındayız. Önümüzde muazzam bir yol var. 

Peki 20.level son mu? Benim düşüncem, o da son değil. Anladığım kadarıyla 20.level’da biriken bilinçler o kadar muazzam 

bir bilgi ve bilinç seviyesine ulaşıyorlar ki 21.level’ı kendileri oluşturuyorlar. 21.level 20.level’dan çok daha muazzam oluyor. Bu 

durum böyle sürüp gidiyor gibi gözükmektedir. 

Fakat dediğim gibi bu durum bizim algılarımızın çok dışında olduğu için bu esinlenmeyi gerçek diye almak doğru değildir. 

Yine de aklımızın bir köşesinde dursun. Belki de gerçektir.  

Kaynakta zaman ve mekân nasıldır? 
Zaman konusunu işlerken Kaynakta zamanın olduğunu ama Planck zamanının değerinin sıfır olması sebebiyle sürenin 

olmadığını söylemiştik. Yani zamanın hâlâ daha olduğunu belirtmiştik. Bu durumda sonsuz zaman kavramının anlamını yitirdiğini 

görürüz. Görüldüğü gibi zaman için sonsuz kavramı evrenler için geçerli bir kavramdır. Kaynak için sonsuz ya da sıfır zaman aynı 

anlamdadır. 

Zaman için bu tanımları yapabilmemize rağmen, mekân için aynı tanımı yapmak biraz daha zordur. Görünen evrende 

mekânı anlayabiliyoruz. Çünkü biz evrene hafif sicim açısından bakabiliyoruz. Oysa 4.bölümde evrene ağır sicim açısından 

bakmanın daha doğru olacağını söylemiştik. En azından kuantum evrende mekâna ağır sicim açısından bakmak zorundayız. O 

zaman evrenin çapı, Planck sabitinin 1061’de biri olduğunu görürüz. Evrenin 10 boyutlu olması durumu değiştirmez. Her boyutun 

çapı Planck sabitinin 1061 de biri olur ve bu 10 boyutlu bir küreye karşılık gelir. Çok çok küçük bir rakam olsa bile yine de bir 

mesafe var. Aynı durum anti evren içinde geçerlidir. İşte 10 boyutlu kuantum evrenin sonuna geldiğimizde, bu iki mesafe birbirini 

yok edecektir. Tıpkı Planck zamanının geçirdiği süreç gibi bir durum olacaktır. Mekân var ama mesafe yok. Yani zamanın 3 

kademeli yapısı burada da aynen geçerli olacaktır. Görünen evrende büyük mesafeler, kuantum evrende çok küçük mesafe ve 

Kaynakta mesafe yok… Mekân var ama uzaklık kavramı yok. Tüm zamanların aynı noktada olması gibi tüm mekânlar da aynı 

noktada olacaktır.  

Bu üç kademeli yapı kütle içinde geçerlidir. Görünen evrende büyük kütlelere karşılık, kuantum evrende atom altı 

parçacıklar bulunur. Daha doğrusu parçacık değil de olasılık dalgası vardır. Kuantum evren sonunda, ikiz dalgalar buluşarak 

kütleleri yok olur. Yani kütle Kaynağa gitmez. O maddeler antisiyle buluşarak enerjiye döner. Böylece Kaynağa o buluşmada oluşan 

saf enerji gider. 

Bu bilgiler ışığında Kaynağın tanımını şöyle yapabiliriz: Uzaklığın olmadığı bir mekân ve süresi olmayan bir zamanın 

içinde olan, kütlesi olmayan parçacıklardan oluşan, 11 boyutlu bir yer olarak tanımlayabiliriz. Elbette alışık olduğumuz 

parçacık tanımı, artık bu bölge için geçerli olmaz. Orada sadece enerji formatı geçerlidir. M teorisine göre orada dalgalanan iki 

menbran vardır. Sanırım bu menbranlara Kuran Hü, İncil Baba der. Ayrıca 11 boyutlu o bölgeye Kuran Ârş adını verir. 

Çarpışan menbranların oluşturdukları evrenin tekâmülünü tamamlayıp geri dönüşü, bizim serüvenimizi oluşturmaktadır. 

Bilinçsiz olarak başladığımız serüveni muazzam bilinç kazanarak bitiririz. Yani gördüğünüz gibi insanın var olmasının çok önemli 

bir sebebi var. Varlığımızın sebebi, evrenin en değerli şeyi olan bilinç içindir. Evrende gördüğümüz, göremediğimiz tüm her şey 

bu bilincin gelişmesine katkı için vardır. Anladığınız gibi çok muazzam bir plân ile bu süreç işlemektedir. Fakat bu planı yapanların 

tapınmayla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tek dertleri bilinç olan bu şeylerin, sınırsız güçlerinin olmadığı da aşikâr… 

Nuh Tufanı ve Kıyamet sadece dünyada mı oluşur? 
Nuh Tufanının bir geri yükleme noktası olduğunu söylemiştik. Bu olayın ve kıyametin sadece bizim gezegenimizle sınırlı 

olduğu gibi bir izlenim oluşmuş olabilir ama öyle değil. Bu sistem tüm evreni ilgilendirdiği gibi, tüm paralel evrenleri de içerir. 

Yani tüm evren ve bütün paralel evrenler birer bilinç yetiştirme tarlasıdır ve tek bir yazılımdır. Onun için dünyamızda olan her şeyin 

aynısı tüm evren ve paralel evrenler hatta anti evren içinde geçerlidir.  

Kuran’ın deyimiyle “Arşı Taşıyanlar” -yani öte dünyaya bizden önce geçenler- tüm eş ve zıt evrende (şekil 40’ın tüm 

kapsamı) Nuh tufanı ve kıyamet sürecini eş zamanlı organize ederler. Bu süreçler onların programı değildir ama onlar süreci 

hızlandırırlar. Böylece tüm bilinçler, kıyamet zamanına gelindiğinde yeterli bilinç seviyesine gelmiş olurlar. Asıl program Kaynak 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuran bu programa Levhi-Mahfuz der. Başka kaynaklarda bu bilgi var mı bilmiyorum. Görünen 

evren ve paralelleri bu ana programın, alt programlarıdır. Alt program da ana programın bir devamıdır ve Kaynak tarafından 

organize edilmiştir. Elbette Kaynak, arşı taşıyanlar tarafından sürecin kısaltılmasını öngörmüştür. Yoksa Kaynağın programı harici 

hiçbir şey yapılamaz. Tek satır eklenemez, çıkarılamaz. Yani sonu başından belli bir program içinde yaşıyoruz. Onun için evrenin 

 
183 Müddesir 30 “Üzerinde ondokuz vardır onun.” 
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blok evren olduğu konusunda ısrarlıyım. Kaynak evreni programladığında sonucunu da anında aldı. Bizler, Planck zamanı, sıfırdan 

büyük bir değer taşıdığı için milyarlarca yıl zaman geçirmek zorunda kalıyoruz.  

Eğer evren bizimle aynı zamanda kıyamet sürecini yaşayacak ise, bunun anlamı tüm evrende bizden daha gelişmiş bir tür 

yok demektir. Yani teknolojik olarak evrende ulaşılacak en üst seviyedeyiz. Belki biraz daha üst seviyelere ulaşılmasına izin verilmiş 

olabilir. Teknolojinin ulaştığı bu seviye yüzünden bir uzaylıya rastlayamayız. Yani bizi uzaydan kimse gelip ziyaret edemez. Kimse 

o teknolojik seviyelere çıkacak kadar görünen evrende kalamaz. Bunun tek istisnası Altınçağ görevlileridir. Her gezegenin kendi 

Altınçağ görevlileri zaman yolculuğu yapabilecek teknolojiye ulaşır. O sayede kendilerinden sonraki türün gelişimine göz kulak 

olurlar. Onların teknoloji geliştirebilmesi için her türlü yardımı yaparlar. Bu yardım teknolojiyi kapsadığı gibi evrimsel gelişmeyi 

de kapsar.  

Uzaylı gibi varlıkların bu sistemde yeri var mı? 
Baştan beri sistemi anlatırken bedenli ve bedensiz dönem diye sıralamaktayım. Fakat bu sıralama doğru değildir. Çünkü 

elmalarla armutları aynı kategoriye koymuş gibi olduk. Ruh madde yapısında değildir. O, olasılık dalgası şeklinde başlar ve dolanık 

parçacığıyla buluşana kadar o şekilde kalır. Fakat ara ara bedenlenerek tekâmül eder. Bu bedenlenme iblis ya da astral beden 

dediğimiz bir aracıyla olur. İnsan ya da hayvan öldüğünde, astral bedeni öte dünyaya gider. Fakat her hayvan ya da insan buna 

razılık göstermeyebilir. Çünkü öte dünyada düşünceyle yaşanır. Düşünmekte geri olan hayvan veya insan iblisleri, öte dünyaya 

gitmek istemez. Dünya yaşamı anlaşılabilir ve kolaydır. Onun için astral düzeyden öteye gitmeye imtina ederler. Ölüme Yakın 

Deneyim yaşayanların “ışığa doğru çekildik” söyleminde gerçekleşen çekilme durumuna karşı koyarak astralde kalırlar. Astral 

düzeyde sıkışan o varlıkları cin olarak biliyoruz. Onların dünyaya dönme uğraşıları literatürümüzdeki cin vakalarını oluşturur. 

Kuran da “İblis cinlerdendir” 184  diyerek beni onaylar. Fakat cin statüsündeki varlıklar, insanlarla irtibata geçip kendilerini 

reptilianlar, Orionlular, Siriuslular, özben, üstben, peygamber, tanrı gibi kişilikler arkasına gizleyerek tanıtırlar.  

Çoğunlukla böyle bağlantıları hayvan dönemi ruhları yapar ama bazen insan dönemindekilerde bu işi yapar. Çoğu zaman 

onlar, bedeni ele geçirmek yerine, bir insanla iletişime girip, onu kandırır. İnsanların bazısı da bilerek veya bilmeyerek bu işe 

gönüllüdür. Bu tür cinlerin en büyük avantajı, bağlantı kurdukları insanın düşüncelerini okuyabilmeleridir. Onun düşüncelerini 

kullanarak onu ikna edecek taktikler geliştirirler. Kullanılan en büyük taktik kendilerini ilahî ya da uzaylı üstün bir varlık olarak 

tanıtıp, bağlantıdakine de seçilmişlik duygusunu aşılamaktır. Bilgisi eksik olanlar için bu seçilmişlik çok cazip gelir. Çoğunlukla 

gelecekteki bir felaketi öne sürüp, seçilmişler aracılığıyla insanlığı kurtarma rolüne girerler ama asla dünyada söz sahibi kimseyi de 

bulmazlar. Nerde kişiliğini oturtamamış birileri varsa, onlarla bağlantılarını sürdürüp dururlar. Dünyada bu şekilde yazılmış pek 

çok kitap vardır. Bunların en meşhuru Ra Bilgileri’dir. 

Bu tür cinler genelde dünyada iyi pozisyonda olan ve zamansız ölen insanların ruhlarından oluşur. Çünkü ölen kişi dünya 

hayatına doyamamış olduğundan, öte dünyaya gitmeyi ret eder. Böylece astralde kalır ve dünyaya dönmeye çare arar. Öyle 

imkânları olmadığı için dünyadaki biriyle iletişimle yetinir ve bunu mümkün olduğunca uzatmak ister. 

Bu tür bağlantılar dünyada oldukça yaygındır ve dünyada olan bilgiden daha fazlasını veremezler. Fakat bilim kurgu yaparak 

gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunurlar. İrtibatta oldukları kişilerin düşünce yapısına uygun kişilik edinirler. Yani kişi dindar ise, 

peygamber, aziz gibi dini kişiliklere bürünürler. Uzaylılara inanma eğiliminde olanlara ise, Orionlu, Siriuslu ya da bir UFO’nun 

pilotu rolüne girerler. Bazen işi ileri götürür ve bağlantıda olduğu kişiye vizyon yaşatabilirler. Kendisiyle konuştuğum bir kişi “onu 

evinin penceresinden uzay gemisine alıp, uzayda bir yerleri gösterdiklerini” anlatmıştı. Başlarda onu ikna etmek için vizyon 

göstermeyi kullanmışlardı ama daha sonra pek çok bahaneyle seyahat etmesini engellemişlerdi. Anladığım kadarıyla bu tür vizyon 

gördürebilmek epey zor bir iş. Onun için gereğinden fazla yapmamak için çeşitli bahaneler uydururlar.  

Farkındaysanız göklerimizde UFO gördüğünü iddia eden pek çok kişi olmasına rağmen, kimse bu varlıkları kanıtlayamadı. 

İnsanlığın yarısı inanıyorsa, diğer yarısı inanmıyor gibi. Yani muallakta bir durum. Sanırım insanın tekâmülü konusunda muallakta 

olması gerektiğindendir. Eğer, uzaylı diye tanımladığımız bu varlıklar başka bir gezegenden olsaydı, bize gözükmelerinde sakınca 

olmazdı. Bizden o kadar ileri bir teknolojiye sahip olmaları, bizden daha insancıl olmalarını da gerekli kılar. Veya bizi kendileri 

için bir tehdit olarak görmezlerdi. Onun için bize rahatlıkla gözükebilirlerdi. 

Bazıları, “Biz karıncalarla irtibat kurmaya çalışıyor muyuz? Onlar için bizler de karınca statüsündeyiz. Bizimle niye irtibat 

kursunlar?” şeklinde bir bakış açısıyla, gerekçe oluşturur. Bu doğru bir bakış açısı değildir. Biz karıncalarla irtibat kurmaya 

çalışıyoruz. En azından primatlarla iletişim için pek çok ekip uğraşıyor. Ama bunu başaramıyoruz. Çünkü onlar henüz düşüncelerini 

aktarma seviyesinde değiller. Elbette kendi yaşamlarını en iyi şekilde yürütecek kadar iletişim içinde oluyorlar ama bu iletişim 

genlerinden gelen bir durum. Bizim gibi sonradan öğrenmiyorlar. Bazı akıllı primatlara işaret dilini öğretip, iletişim kuruyoruz ama 

o kadar. “Uzaylılar bizi bir şempanze kadar bile görmüyor” şeklindeki düşünce doğru değildir. Bizimle çok rahatlıkla iletişime girip 

teknolojide muazzam gelişim yapmamızı sağlayabilirlerdi. Ayrıca eğer gelişmiş uzaylılar varsa, mutlaka bizimle irtibata girip, bizim 

kendi kendimizi sömürüp, birbirimize işkence yapmamızı engellemeliydi. Evet doğru, biz dünya kaynaklarını adil bir şekilde 

paylaşacak kadar bile gelişmedik ama bir uzay aracının göklerimizde gözükmesi bile çok şeyi değiştirirdi. Sırf bu yüzden bize 

müdahale etmeliydiler.  

Elbette UFO gibi araçların sistemde yeri olduğundan, benim için olumsuz bakılan bir durum değil. Onlar Altınçağ 

görevlileridir demiştik. Hatta kaçırılma senaryolarını bile kabul etmiştik. Araçlarının muazzam yetenekleri sayesinde hem zaman 

yolculuğu hem de aşırı hız yapabilirler. Sanırım Kütüphanelerdeki en önemli bilgilerden biri budur. Öyle sanıyorum ki! 

Antikütleçekim alanı oluşturmayı başaracağız. 

Görevlilerin yaptığı önemli görevlerden biri de dünyayı uzaydan gelecek saldırılara karşı korumaktır. Hemen yanlış 

anlamayın, bahsettiğim saldırı, kuyruklu yıldız veya göktaşı saldırılarıdır. Bu tür saldırılar olabilir. Çünkü sistemin içinde bu tür 

 
184 Kehf 50 Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni 
bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. 
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olaylar normal akışın içindeki, normal doğa olaylarıdır. Geçmişte dinozorların yok oluşunu sağlayan göktaşı düşüşü185, ya da 

Toba186 yanardağının patlaması sonucu oluşan etkiler gibi, olaylar yaşanabilir. Bu da canlı yaşamında kesintiler oluşturur. Nitekim 

her iki olayda da canlı yaşamı muazzam kesintiye uğradı. Özellikle göktaşı düşüşü yeraltında yaşayan memeliler hariç, tüm memeli 

ve dinozor neslini yok etti. Bunun sonucu o dönemlerde dünyada tekâmül etmekte olan Muoğulları, uzun süre dünyaya tekâmül için 

çok daha az hayvan bedeni bulabilmiştir. Yeterli beden olmadığından, süreç epey uzamış olmalıdır. Küçük memeliler ve 

denizlerdeki ruh taşıyabilen balina, mürekkep balığı, ahtabot veya yunus gibi canlılarda enkarne olmaya devam etmişlerdir.  Ama 

insan gibi teknoloji üretebilen bir canlı olmadığı için süreç çok çok yavaş ilerlemiştir. 

Ayrıca Mu dönemine etki edecek görevli ekibi yoktu. Günümüzde ise görevliler olduğu için dünyadaki tekâmül sistemini 

sekteye uğratacak bir durumu engellemeleri gerekir. Onun için dünyada büyük felâket oluşturacak bir göktaşının engelleneceğini 

düşünüyorum. Hatta böyle bir videonun nette gezdiğini de söyleyebilirim187.   

“Bu tür bağlantıları neden engellemezler?” diye sorulabilir.  Anladığım kadarıyla bu tür bilgiler de tıpkı dinler gibi 

inananlarına gereklidir. Dünyada var olan diğer tüm bilgiler de zaten bu bilgilerden daha gerçek değil. Hatta bu tür bilgiler öte 

dünyanın yapısı hakkında güzel veriler içerir. Eğer ayıklaya bilinirse, pek çok veri elde edinilir. Sonuçta kıyamette istisnasız 

herkesin bildiği her şey çöpe gidecek ve belki en çok öte dünya hakkındaki bu tür bilgiler işe yarayacaktır.  

Neden kıyametin yakın olduğunu düşünüyorum? 
Gelişen teknoloji ve diğer imkanlar sayesinde insanın düşünme kapasitesi gittikçe azalmaktadır. Sinan Canan’a göre son 5-

10 bin yıl içinde beyin büyüklüğümüz %4 - 5 oranında küçüldü188. Özellikle yapay zekanın gelişmesi bu durumu zirve yaptıracaktır. 

Geçtiğimiz zamana göre geleceğimiz çok daha kötü olacaktır. Birileri beynini kullanıp bir şeyler icat etse bile çoğunluk 

televizyonlarda dizilerle, masa başı rutin işlerle yaşamını idame ettirir. Bu tür yaşam insanın fabrika ayarlarına uygun değildir. Bu 

yaşam tarzı tekâmül için hiç uygun olmayan yaşam tarzıdır. Bu durum hem insanın yaratılış gayesine hem de dünyanın yaratılış 

gayesine zıt bir durumdur. 

Daha önemli sebep ise, insanın matematiğinin çözülmüş olmasıdır. Henüz tam olarak çözülmüş olmasa da yakında yaratılış 

formatını bozacak gelişmeler göreceğiz. Yapay organlarla insanın ölüm olayına sekte vurabilirler. Şimdiden bile ölüm yaşı sürekli 

artmakta ve bir müddet sonra çok büyük bir sıçrama yapacağı görülmektedir. Günümüzdeki gelişmelere bakarak, genetik ve 

teknolojik gelişmeler çok yakında yapay organların oluşturulabileceğini göstermektedir. Daha da önemlisi, insan bilincinin robotlara 

aktarılarak ölümsüz olma durumu olabilecek gibi gözükmektedir. Bu durum, dünya ve insanın oluşturulma sürecine ters bir 

durumdur. İnsanların ölümsüz olması istenmez. Çünkü tekâmül için gerekli olan çoklu deneyim sistemi çöker. Ölmeyen birini daha 

kötü şartlarda yaşamaya ikna edemezsiniz. İnsan ruhu zaten ölümsüzdür. Bedenin ölümsüz olması, onun gelişimini durdurur. Artık 

insanlara çip takarak insan 2.0 versiyonuna geçileceği plânları devreye sokulmuştur. Tam da bunun için bu sistemin sonunun gelmiş 

olması gerekir.  

Sadece insanın tabiiyeti değil teknoloji, evrenin oluşum şartlarını bile bozabilecek duruma doğru ilerliyor. Yaratılış 

kanunlarına yakın zamanda müdahale edilebilecek duruma gelinecek. Belki de bizim haberimiz olmadan yapmışlardır bile… Bu 

durum tekâmül sistemine etki edeceği için bu sürecin sonunun gelmesi gerektiği ortadadır.  

Bu sebeplerden çok daha önemli olan sebep, insan bilincinin geldiği düzeydir. İçinde bulunduğumuz beden ruhumuzun 

gelişmişliğine cevap veremez duruma gelmiştir. Nasıl ki hayvan bedenleri gelişen ruha cevap veremediği için insan bedenlerine 

geçmiştik, şimdide bir üst versiyona geçme zamanı geldi. Yaşayan hiç kimsenin, tekamülün anlam ve değerinden haberi yoktur. 

Onların haberleri olmadan zoraki tekâmül etmeleri en uygun tekâmül mekanizmasını kullanmalarını zorlaştırır. Bu cahilliğimiz 

daha verimsiz tekâmül mekanizmalarını kullanmamızı zorunlu kılar. Bunun önüne geçebilmek için insanlar bilinçli tekamüle 

geçmeleri gerekir. İşte o duruma uyum sağlayabilecek seviyeye geldik. Onun için kıyamet, yani uyanma sürecinin başlayarak, level 

atlamamız gerekir. 

Başka bir sebep de kendine hizmet ile tekâmül etmenin sona ermesi gerekir. Kendine hizmet ile tekâmülün dünyayı 

yaşanmaz hale getirdiği ortadadır. Bu kötü ve bencilce yönetim, insanlık tarihi boyunca hep vardı ama genelde yöresel kalıyordu. 

Artık insanın fabrika ayarları yanında, dünyanın da fabrika ayarları hızla bozuluyor. Dünyanın bir tarafı açlıktan ölürken diğer tarafı 

aşırı tokluktan ölmekte. Üstelik insanlık bu durumu düzeltmek için istekli değil. Örneğin küresel ısınma tehlikesine karşı alınması 

gereken tedbirler, bizzat en büyük kirleticiler tarafından kabul edilmemektedir. Kendine hizmet ile tekâmül döneminin bitmesi 

zamanıdır. Yoksa dünyayı yaşanmaz hale getireceğiz. Bu insanın isteklerine bırakılmayacak ve kıyamet ile son bulacaktır. 

Yukarda da belirttiğim bir başka gerekçe de tekamüle negatif etki edecek bilgilerin dünyaya gelmesi durumudur. Benim bu 

kitapla sizlere sunduğum düşünce yapısı, dünyaya hâkim olsaydı, dünyadaki tekamüle ters etki ederdi. Elbette yeterli bilinç 

seviyesinde olanları etkilemezdi ama çoğunluk ters etkilenirdi. İşte zamanı gelmemiş olsa, bu bilgiler dünyaya gelemezdi. Bu 

bilgiler kıyamet sürecini organize eden bilgiler olduğu için de kıyametin yakın olması gerektiğine hükmediyorum. 

Aşkın bir varlığın olduğunu gösteren deliller var mı? 
Bu konuda bilimsel birkaç argümanım var.  

 
185 https://www.haberturk.com/dinazorlarin-yok-olusuna-iliskin-kanit-bulundu-2521412 Erişim 01.03.2020 
186 https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory Erişim 01.03.2020 
187 https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/goktasini-ufo-mu-parcaladi-video-3153689 Erişim 25.07.2022 
188 Sinan Canan, İFA Beden, Tutikitap, Sayfa 77 

https://www.haberturk.com/dinazorlarin-yok-olusuna-iliskin-kanit-bulundu-2521412
https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory
https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/goktasini-ufo-mu-parcaladi-video-3153689
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Biri, canlılığın entropiyi kesintiye uğratması durumudur.  “Bilim insanları düzensizliği entropi adı verilen nicelik ile 

ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça entropi de artar. Bu durumda faydalı (iş yapabilir) enerji miktarı azalır, faydasız enerji 

artar. 

Eğer bir sistem tamamı ile düzenli ise entropisi sıfır olabilir. Entropi, enerji gibi korunan bir özellik değildir. Bütün enerji 

değişimlerinde çevre ile sistemin entropi değişimlerinin toplamı daima pozitiftir. Bu da evrendeki toplam entropinin sürekli 

artmasına sebep olur. Mesela Dünya'daki yaşam Güneş'ten gelen Entropiyle beslenir. Bitkiler büyümeleri için gerekli enerjiyi güneş 

ışığından aldıkları zaman, evrene bir miktar düzen katılır ve bu nedenle entropi azalır. Fakat Dünya'daki bu entropi azalması, bütün 

bir evrendeki entropi artışı yanında küçücük kalır. Güneş'in yıpranma oranı, dünyamıza kattığı düzene göre çok büyüktür.”189 

Görüldüğü gibi dünyaya gelen ışınlar entropide kesintiye sebep olur. Bu durumun sebebi dünyada canlılığın olmasındandır. 

Canlılık düzen oluşturur. Böylece entropinin akışı bir miktar kesintiye uğrar. İşte bu evrenin doğal akışına ters bir durumdur. Evrenin 

doğal akışı entropinin artması yönündedir. Evren kendiliğinden, kendi doğal akışına ters bir durum oluşturamaz. Onun için canlılığın 

oluşumuna plânlanarak ve bilerek müdahale edildiği konusunu ciddiye alıyorum. Zaten canlılığın ne olduğunu bilmiyoruz. 

Canlılığın kaynağının dünyasal değil de kuantumsal olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki beyin, aklın kaynağı değilse, hücre de 

canlılığın kaynağı değildir. Her ikisi de aracı olarak düşünülmelidir. 

İkincisi ise, bilincin oluşumu. Bilinç ile kastettiğim teknoloji üreten günümüzdeki bilinçten bahsediyorum. Çünkü bu 

seviyede bilinç dünyaya büyük zararlar vermektedir. Ve bu zararlar giderek artmaktadır. Günümüzde giderek artan kentleşme, 

endüstriyelleşme ve mevcut kitlesel üretim-tüketim ilişkilerinin bir sonucu olarak insanların doğa üzerinde oluşturduğu baskı ve 

tahribat artmaktadır. Oluşturduğumuz teknoloji; küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, hava kirliliği, suların kirlenmesi gibi 

etkileri artırmaktadır.  

2020 yılında başlayan ve dünyanın 196 ülkesinde görülen corona virüs yaşamı adeta durdurdu... Birçok ülkede sokağa çıkma 

yasağı gibi kısıtlamalar getirilirken, fabrikaların kapasitelerini azaltmaları veya kapatmaları yanında trafiğin azalması, insanlığın 

doğa üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi... Turistik Venedik'in kanallarındaki su adeta temizlenirken, Çin ve İtalya'da 

hava kalitesi arttı. İstanbul'da da hava kirliliğinin %30 azaldığı tespit edildi. Hindistan’da kar kalitesinin yükseldiği ve çok uzun bir 

zaman sonra Himalaya dağlarının net bir şekilde görülebildiği kayıtlara geçti. Dünyanın, insan etkisi olmadan daha yaşanır bir yer 

olacağı  pandemi sürecinde bile, kendini fazlasıyla gösterdi. 

Görüldüğü gibi bilinç dünya gibi bir gezegeni yok etmeye yönelik faaliyetler içinde olmaktadır. İşte bu durum dünya 

sistemine ters bir durumdur. Yaşam kendisini yok etmeye yönelik bir faaliyet içinde olamaz. Bu onun oluşum sistemine terstir. 

Evrimin, kendini yok edecek bir varlığı oluşturması mantıklı değildir. Kısacası evrim, bilinç denilen bir argümanı üretemez. Onun 

için bilincin oluşumuna aşkın bir varlığın müdahale ettiğini düşünüyorum. Başka türlü dünyada insan denen bu canavar oluşamazdı.  

Başka bir argüman ise, evrende bulunan değerlerin, sabitlerin insan 

üretebilecek bir hassaslıkta olduğunun söylenmesidir. Bu argüman benim değil 

pek çok bilim insanının ortaya koyduğu argümandır. Hepsinden 

bahsetmeyeceğim ama bir doktor olan Robert Lanza ile bir gökbilimci olan Bob 

Berman’ın ortaya attığı “biyomerkezcilik” adlı teoriye değineceğim.  

Biyomerkezcilik en basit tanımıyla; “evren, yaşam ürettiyse bu ancak 

bir yaşam tarafından yaratılmasıyla mümkündür” şeklinde özetlenebilir. 

Aslında bu tanımdaki yaşam ile kasıt bilinçli bir yaşamdır. Yazarlar, 

Biyomerkezcilik adlı kitabın 105.sayfasında, şekil 63’te gösterilen evrene ait 

sabitleri paylaşıp, o sabitlerin bir tanesi dahi farklı olsaydı hiçbirimiz olamazdık 

şeklindeki çıkarımları, teorileri için destek olarak sunmaktadır. Onlar, kuantum 

mekaniğini de içeren birçok veriyi açıklayabilmek için oluşturdukları bir 

teoridir. Özellikle kuantum mekaniğinde deney ile gözlemcinin ayrılmaz bir 

bütün olması durumunu çokça işlemektedirler190.  

Evrenin oluşum şartlarındaki en küçük değişikliğin küçük oranda farklı 

olması, canlı oluşumunu engelleyeceği zaten bilinen ve çokça gündem yapılan 

bir durumdur. İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, entropi formülünü 

kullanarak yaptığı bir hesaba göre, evrenin entropisindeki hassas ayarın 

doğruluk oranı 1010
123’tür. Bu rakamı yazabilmek bile mümkün değildir. Yaratılışçılar bu rakamları akıllı tasarımın varlığına delil 

olarak kullanır. 

Bende, Kaynak olarak adlandırdığım aşkın bir bilincin olduğunu iddia ediyorum. Hatta şekil 56’da insana göre bilinç 

seviyesini bile vermiştim. Tüm bu sistemler onun yazılım ve programlarıdır. Gerçekte bilinç ve bilgiden başka bir şey yoktur. Her 

şey kodlardan oluşmaktadır. Fakat o asla dinlerde söylendiği gibi, bir tanrı değildir. Tüm dinler, bilim ya da her ne varsa hepsi, 

bilinç geliştirmek için aracılardır. Bilinç arttıkça, aslında bilinçten başka bir şey olmadığını öğrenmemiz, kuvvetle muhtemeldir. 

Bizler seviye olarak o kadar aşağıdayız ki, ancak maddesel görseller sayesinde ortamı anlayıp varlığımızı 

sürdürebilmekteyiz. Bizler mekân ve zamana tabiyiz. Çünkü onlarsız yaşayabilecek seviyede değiliz. Hatta uzun bir süre daha 

 
189 https://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi Erişim 2022 
190 Dr. Robert Lanza & Bob Berman, Biyomerkezcilik, Destek Yayınları, Eylül 2020 

 

Şekil 63 Evrende bulunan sabitler 

 

Mu

Mu

Mu'nun hata payı

İSİM SEMBOL DEĞER

Atomik Kütle Birimi Mu 1,66053873(13) x 10-27  kg

Avagado Sayısı NA 6,02214199(47) x 1023 mol-1

Bohr Magnetonu µʙ 9,27400899(37) x 10-24 JT-1

Bohr Yarıçapı A0 0,5291772083(19) x 10-10 m

Boltzmann Sabiti k 1,3806503(24) x 10-23 JK-1

Compton Dalga Boyu Ic 2,4263102115(18) x 10-12 m

Deuteron Kütlesi Md 3,34358309(26) x 10-27 kg

Elektrik Sabiti eo 8,854187817   x   F   m-1

Elektronun Kütlesi Me 9,10938188(72) x 10-31 kg

Elektron - Volt eV 1,602176462(63) x 10-19 J

Elementer Yük e 1,602176462(63) x 10-19 C

Faraday Sabiti F 9.648534415(39) x C mol-1

= 1,66053873 x 10-27  kg

= 0,00000013 x 10-27  kg

Aşağıdaki veriler Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü

(NIST) tarafından tavsiye edilen CODATA 1998'den alınmıştır.

Değerlerin son iki basamaklarında yer alıp, parantez içine alınmış

olan sayılar kesin değildir. Parantez olmayanlar kesindir.

Örneğin:

= 1,66053873(13) x 10-27  kg

https://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
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mekân ve zaman değişse de onun içinde yaşamaya devam edeceğiz. Sadece bilincimizi geliştirirsek yükselebiliriz. Ve aslında bilinç 

geliştirmemiz de bizim insafımıza bırakılmamıştır. Bize verilen altyapı sebebiyle, zorunlu tekâmül ederiz. Bilincimiz arttıkça, 

bilincin değerine daha çok varacağımız için yükselme muazzam oranda artacaktır. Yukarda bahsetmiştik. Kaynak ile bir olma 

seviyesine göre oranlarsak, şu andaki durumumuz; Zaman olarak tüm zamanın %94’ünü geçirmiş olmamıza rağmen bilinç seviyesi 

olarak %6 sına gelebildik. Bundan sonra, zaman olarak %6’lık zamanda, geri kalan %94’lük bilinç sürecini geçeceğiz. 

 

Seyfullah DEMİR 
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