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Doğa bize karmaşık görünür, ama o kadar karmaşık değildir.
Evrenin sırlarını bizden saklayan kapıların anahtarlarını çağımız
elinde taşıyor bile ve ömrümüz bitmeden şu muhteşem evrende
görülen yıldız sistemlerinden en ufak zerre kadar taneciklerin
oluşumlarının kaçınılmaz bir şey olduğunu, ilerde mantıklı bir
şekilde açıklayabileceğimizden hiç şüphem yoktur.
Stephen Weinberg

Her şeyi yoktan bulabilmek için tek bir temel prensip yeterlidir!
Gottfried Wilhelm von Leibni
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Önsöz
Birbirinden farklı metotlarla dünyamızı açıklayabiliriz.
Dünyamıza, kozmolojik büyük patlamaya ve buna bağlı evrime
mekanik veya bilimsel açılardan baktığımızda, bulunmuş doğa
kanunları, doğanın başlangıcını, gereğini ve sonucunu bize
anlatmakta güçlük çekerler. Getirilen açıklamalarla oluşumları izah
etmek mümkün, fakat evrendeki oluşumun temel nedenleri halen
bulunmuş değildir. Onun yerine matematiksel modeller ve formüller
kullanılır. Dünyanın esaslarını öğrenmek isteyen okuyucu çaresiz bir
şekilde dogma, premis ve aksiyomların eline düşüyor. Böylece fizik
veya kimya olsun, ki bunların ayırımı güç ister, hepsi “çekim
kuvveti”, “madde”, “zaman”, “kütle”, “enerji” gibi, henüz daha
anlaşılmamış metafiziksel kavramlarla uğraşıyorlar. Bu sebeplerden
dolayı okuyucu dünyanın nasıl çalıştığını bilir, fakat oluşumun
nedenlerini bilemez. Bu durum birçoğunun, özellikle de “neden”
sorusunu soranlar, bir kitaba başvurmasına veya bir filozofa
danışmasına sebep oluyor. Ama bu kişiler çeşitli kaynaklardan
araştırsalar bile, içlerinde hep birbirine bağlantısız gerçeklere
rastlamış gibi bir his kalıyorve neticede birbirinden farklı bulunan
sonuçlar da birbiriyle bütünlük sağlayamıyor.
Felsefi fikirlerin anlatımına, ezoterik ve dini görüşler büyük
oranda karışır. Bunların bilimsel açıklamaları eksik olur ve deinanılır
tarafı kalmaz. Felsefenin getirdiği açıklamalar maalesef bilimsel
araştırmaların getirdiği açıklamalara çoğunlukla ters düşer. Zaten
üretilen felsefi bir fikir aslında kişisel bir görüşten gelmektedir.
Monod, hayatın tesadüflüğünü ve gerekliliğini anlatırken,
dünyamızın, Einstein’ın genel görelilik kuramıyla birlikte nasıl
oluştuğunu hiç anlatmıyor. Çünkü Monod’un açıklamaları kesinlikle
evrensel değil. Aynı şekilde genel görelilik kuramı da tek başına
yeterli bir açıklama getiremez.
Geçtiğimiz onlarca yıl içinde bir yığın bilimsel kitap yazılmış ve
ortak yanları da birbirinden esinlenmiş olmalarıdır. Bununla birlikte
ilim ağır ilerlemektedir., Ayrıca yeni bir buluşun kamuoyuna
açıklanması on yıl ve okullarda öğretilebilir hale gelmesi çeyrek
yüzyıl sürer. Dikkattimizi çekerse okullarda halen şunlar
öğretilmektedir: Dünyamızı atomlar oluşturuyor ve canlıyı da
desoksiribonukleyikasit (DNA). Bunların ikisi de yanlıştır.
Atomların ve DNA’nın kendine has birer bilgi iletişimi olduğunu,
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madde ve can doğrultusunda işlediklerini uzun süredir bilinir.
Kendilerine göre başka bir ihtiyaçtan doğmuşlardır. Atom, etrafında
dönen elektronlarıyla minyatür bir gezegen sistemine benzetiliyor ve
artık bunun eskidiğini vurgulamak lazım. Atom nasıl çalışıyorsa da,
Rutherford, Thompson ve Bohr’un canlandırdığı gibi kesin değildir;
bunun böyle olmadığı parçacıklar fiziği ve yüksek enerji fiziği
tarafından kanıtlanmıştır. Ayrıca maddelerin oluşumu hakkında tam
bir fikrin oluşmamasına sebep olmuştur.
Doğa kanunlarını tek bir temel kuvvetin etkinliğiyle
açıklayabilmek için araştırmalar yapılmıştır, ama bu yolda birden
çok birbiriyle bağdaştırılamayan kuvvetlere rastlanmıştır. Saydığımız
bu sebeplerden dolayı yerçekimi ve parçacıklar arasındaki etkileşimi
eksiksiz anlatmak mümkün değildir. Einstein’ın genel görelilik
kuramı ile yerçekimine değişik açıdan bakabilmemizi sağladı. O,
bunu bir varsayım kuvveti olarak nitelendirdi ve maddeyi, etrafında
da uzayı, eğriltici bir özelliğe sahip olan bir cins olarak tanımladı.
Başta maddenin nasıl yerçekimi oluşturduğunu soruştururken,
sebebini sadece çekimin var olduğunu bilmekle bulunamazken,
şimdi de maddenin uzayı neden eğrilttiğini bulabilmenin peşindeyiz.
Ne de olsa maddenin bu yeni özelliği sanki hayali bir ürün. Einstein
bu işin zorluklarını tanımıyor değildi, fakat bunu benimseyenler
taklidini yapmakla kalmadılar... Sanki Einstein’ın formülleri erişimin
sonuymuş gibi, karadelikler de onların zihninde icat oldu.
Birçok teori, dünyamızın oluşumunu, anlamını ve de canlıların
geçmişini anlatmaya çalışır. Ama birçok teorinin ortak yanları da
mevcut. Uzman olmayan kimselere göre eksiksiz ve çelişkisiz
görünürler, fakat hiçte öyle değillerdir. Canlıların oluşumunu anlatan
evrim teorileri mantıklı görünseler de gözden kaçmayan
noksanlıkları oluyor. Genetik program hakkında koyulan dogmanın
dokunulmazlığı ve de ışık hızı geçilemez diye koyulan dogma;
bunların ikisi de belki gelişi güzel birer sınır çizmektedirler. Işık
hızının bir sınır olarak kabul edilmesi tasavvufa benzer. Çünkü bu
postulat izah edilemedi ve ister istemez metafiziksel bir anlamda
kalmış oldu. Evet, Einstein bunu bize, bu böyledir diye aşıladı. Fakat
biz yine de bunların neden böyle olduğunu sorgulamaya gerek
duyuyoruz. Sorgularken de gördüğümüz her şeyin arkasında tek bir
asıl sebebin olduğunu içimize doğuyor. Şu mutlak ışık hızı,
yerçekimi veyaDNA’nın gizlediği şey hep aynı. O zaman tek olan
asıl sebep nedir? Bunların cevabı bulunabilir mi? Oluşumların
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arkasında tek bir temel prensip mi gizleniyor? Başka bir deyişle, tek
bir temel prensipten oluşanların hepsini ve kendisini dahil
yanıtlayabilecek bir unsur bulunur mu?
Dünyamızdaki aydınların bu tür beklentileri olmasaydı bilimsel
araştırmalarda bulunmazlardı. Bu kişilerin hedefi aslında aynıdır. O
da tüm varlıkların var oluş temelini bulabilmek. “Madde nedir?”,
“Ruh nedir?” gibi soruların cevapları yeterince tatmin edici
olmalıdır.
Bu tür sorular çıkarmak yararlı mıdır? Getirilen son cevap
soruların şeklini belirleyecek mi? Yoksa şimdiden önemli soruları
çıkarabilir miyiz? Elbette çıkarabiliriz, eğer menfaatleri için sorularla
cevapları hazırlamış olan ve kendilerini ilmin peygamberleri
sananlar olmasaydı, olurdu. Çünkü onlar cevap paketinin göz
yanıltıcı tasarımını hazırlayıp dağıtıyorlar. İnsanlar eskiden beri ve
halen nasıl dinin içeriklerini eleştirmeden inanıyorlarsa, işte şu anda
da genel görelilik kuramı ile kozmolojik büyük patlamaya aynı
şekilde inanıyorlar. Sanki bunların sebepleri sadece matematik ve
patlatma tekniğinden ibaret. Bunların ikisi de olamaz! Oluşum
sebeplerini bulmaya çalışırken takip ettiğimiz yol bizi tüm bilim
dallarından geçirtmelidir. Gördüğümüz kadarıyla bilim dalları farklı
yollardan gidiyor. Sebebi de manevi ilimlerle doğa ilimlerin yolları
ayrılmış olmasıdır. Sanki soruşturdukları çok farklı şeyler; evrenin
oluşum nedeni iki sebepmiş gibi.
Sorular acaba doğru çıkarılmış mıdır? Dünyada bir temel nedene
gereksinim var mıdır? Yoksa mantığımızın bir beyin fonksiyonundan
geliştiğini henüz anlayamadık mı? Mantığın gelişmesi
gördüklerimizden ibarettir. Öyleyse görülemeyenler hakkında fikir
yürütürsek mantık bize acaba hatalı rehberlik etmeyecek mi? Yoksa
zihnimiz bu zorlukları atlatmaya yeterli geliyor mu? Bilincimizi
şekillendiren öznellik kararlarından kendimizi koparabilecek güçte
miyiz?
Bunun imkansız olmadığını şu elinizdeki kitap göstermeye
çalışacaktır. Her bilmecenin en azından iki tane yanıtı vardır; biri
karmaşıktır, diğeri ise kolay anlaşılırdır. İki yanıtta kiminin
beğenisini kazanır, kimininkini ise kazanmaz. Birinci türü
beğenenler basit cevapları bir engel olarak düşünürler ve her şey
yorumlandığı için daha da karmaşık olduğunu savunurlar. Diğerleri
ise, çoğunlukla bilim adamları, örneğin Heisenberg gibi, getirilen
çözümlere karşı daha da basit bir çözümün olduğunu iddia ederler.
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Böylece dünyanın oluşum nedenine getirilen en kolay çözüm, asıl
çözümün yanında çok karmaşık kalacağı inancındalar.
Dünyayı anlamamızı kolaylaştırmak isterlerken araştırmaların
sonunda birçok yeni kuvvetler bulunmuştur. Bilinenden daha farklı
yeni parçacıklar bulundu. Örneğin kuarks denilen taneciğin
parçacıkları keşfedildi. Cevapların hiç biri tatmin edici değil, çünkü
cevaplarla birlikte yeni problemler de ortaya çıkmıştır. Problemlerin
çözümleri bir önceki problemin çözümü ile bir noktada çakışır; hatta
çelişki içinde bile kalır... Bu hiç böyle devam edebilir mi?
Edebiliyorsa da öyle devam etmek zorunda değildir. Bunun kolay bir
yolu olmalı. Tanrıyı inkar etmek istemeyenler bile dünyamız adeta
kendiliğinden çalışabilecek bir mükemmellikte olduğunu kabul
edecektir. Fevkalade çözümlerin sade ve kolay olduklarını
zamanbize göstermiştir!
Bu kitapta önerilen çözüm ne kadar kolaymış gibi görünse de,
insana ilk bakışta bir o kadar da paradoks gelecektir. Yeni üretilen
fikirlerin kaderi hep öyle değil miydi? Eski fikirleri savunanlar ölene
kadar yeni fikirleri eleştirilecektir ve bu yüzden yeni fikirler ancak
sonradan kabul edilecektir.
Takip edeceğimiz yolda edindiğimiz araştırma sonuçlarını yanlış
yerine koyamayız, fakat doğru yorumlanabilmesi elimizde olan bir
şey. Bir cisim bırakılırsa yere düşer ve bu durum şartsız kabul edilir.
Cismin yere düşmesinin sebebi yerçekimi olduğunu iddiasız
kalmıştır. İspatı da yok ve yerçekimin nereden geldiği hiç
bilinilmemektedir.
İnsanın, dünya görüşünü ikiye bölüp birbirine vurmak gibi bir
eğilimi vardır. Böyle yöntemlerle nerelere varıldığını görüyoruz.
Parçaları birleştirip bütünleyici bir ilim yaratmak daha doğru olmaz
mıydı? Fizik ile kimya; biyoloji ile felsefe vs. bütünleşirse bilimler
arasındaki sınırlar da ortadan kalkmış olur. Bundan dolayı bilim
dalları arasındaki sınırlar önümüzdeki bölümlerde bizim için önemli
olmayacaktır. Herhangi bir bilim dalından yeni buluşlar ve bilgiler
edinirsek, o zaman bunları hiç çekinmeden tek teoriye
dönüştüreceğiz.
Gideceğimiz yolun başlangıcını fizikte buluyoruz. Görüldüğü
kadarıyla fiziğin nedenlere cevap vermesi pek uygun değil. Çünkü
fizik daha çok ölçümlere yer veren ve doğanın oluşumlarını
matematiksel yönden açıklayan bir bilim dalıdır. Genel olarak
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fenomenler anlatılmamış kalır. Fen, metafiziksel “enerji” ve “iş” gibi
kelimeler kullanmak kimin veya neyin iş yaptığını cevapsız
bıraktırır. Çünkü onlar sadece ölçüm nicelikleridir. Yerçekimine
veya baskın çekirdek kuvvetine açıklık getirmezler. Fizikçilerin
hayal güçleri eksik değildir. İşlerini gören cismi parçacıkları
uyduruyorlar ve uydurdukları bu parçacıkların etkileşiminde görülen
etkilerini açıklarlar. Böyle bir çözüm bulma yöntemiyle kim
memnun ise o zaman onun bu kitabı okumaya devam etmesine gerek
kalmıyor.Bu kitap, fizikçilerin teorileri neden bu şekilde olmak
zorunda kaldığını ve fenomenlerin sırları nelerdir gibi konulara
açıklık getirecektir.
Öne sürdüklerimiz, çağrışıma ve sıcak bir tartışmaya neden
olabilecek midir? Hemen olmayabilir. Kim geçerli paradigmalara
karşı çıkarsa, bilim adamların gözünde o kişi crackpot, crank, cin
veya çabalayıcıdır. Böyle düşünen insanları görmemezlikten gelmek
bir adet haline gelmiştir. Belki de bu kitabı bulundukları seviyeden
dolayı düşük göreceklerdir ve sırf hatalar bulabilmek için sayfalarını
karıştıracaklardır. Bulunan “hatalar” aslında önemsiz hatalardır. “En
doğru din benim dinimdir.”, diyenler gibi. Ortaya atılan bir teoride
ısrar eden kişi, teorisine ters düşecek olan yeni fikirlerimizi geri
çevirecektir ve fizikte neredeyse kutsal gibi görülen Einstein’ın genel
görelilik kuramını sarsmaya çalıştığımız ve bu özel görelilik
kuramının doğruluğundan şüphe ettiğimiz için de hoş
karşılanmayacağızdır. Bazı aydınlar bundan dolayı kuruntu yapabilir.
Einstein, Newton’un ifadelerini eleştirdiğinde pek kulak asan
olmamıştı. Max Planck, Einstein’ın bulgularına ilgi duymamış
olsaydı belki de hazine bugün bile denizin dibinde halen yatıyor”
olacaktı.
Einstein teorilerini neden bulabilecekti? Dünya neden genel
görelilik kuramına göre kurulmuş gibi görünüyor? Bu kuramın neden
büyük bir adım olduğunu, fakat içinde yine de hatalar içerdiğini
önümüzdeki bölümlerde kendiniz keşfedeceksiniz. Fizikçilerin çoğu
iddialara baştan karşı çıkacaktır. Görelilik kuramı bir çok yönden
ispatlandı ya! Genelde teorilerin ispatlanamadığını hesaba
katmazsak, onların iddialarına şöyle karşılık verebiliriz: İspat
dedikleri fenomenin kendisidir ve bulunan fenomenlerin
açıklamasını başka bir temelden de yapılabilir. Örneğin, Mısırdaki
piramitler; şüphesiz bir şekilde yapılabildi, ama hangi şekilde diye
sorulmayacak mıdır! İstediğiniz teori ile piramitlerin varlığını
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açıklayabilirsiniz; isterseniz Merkür gezegenin perihel dönüşüyle
ilgili sebeplerini de ispatlarsınız. Eğer iyi izah edilirse ışığın, güneşin
çekim alanında istikametini değiştirmesi hakkında açıklamalar da
getirilebilinir!
Bu kitapta sunulanlar hipotez ve felsefi görüşler içerdiğini inkar
edilemez. Bu tür bir bakış açısına belki de yeni bir deyim bulmalı.
Espri olsun diye bu bakış açısına “Filofizik” diyelim. Birçok
metotların kaynaşmasını da sağlamış oluruz. Böyle düşünmek
zamanımızda kesinlikle tabu olarak görülür. Ontoloji ile epistemoloji
birleştirilirse; yani ruh ile maddeyi birleştirmekte sakınca
görülmezse, o zaman ruh nedensel olarak maddenin varlığından
aranıp bulunur. Fakat bu esnada maddenin nesnesel bir özelliğe sahip
olmadığını, bundan çok daha farklı bir türev olduğu anlaşılacaktır.
Türetilen şeye isterseniz bir kelime bulun veya kolay olsun diye
“ruh” bile diyebilirsiniz. Bu durum ister istemez kullandığımız
dillerin yetersizliğini açığa vurur. Dilin yetersizliğine rağmen
dünyamızı tamamen anlayabileceğimizi burada size biz
kanıtlayacağız. Bu kitap dar görüşün dışında, serbest düşüncelerle
yazıldı ve yazılması için deönceden sabit birsebep, ya da belirli bir
amaç yoktu İşte kitap nasıl olacakmış: Pozitivist mi?; Nihilist mi?;
Materyalist mi? Veya herhangi bir maneviyat için kesinlikle gayret
sarf edilmedi. Filozoflar, aşırı redüksiyonizm yazılı etiketi kitaba
hemen yapıştırırlardı. Kitap, manevi yönden, sizce nerede yerini alır;
isterseniz buna da siz karar verin.
Bu kitap, konu ve ders kitaplarından farklı olarak, dünyevi
sorulara gerçek anlamda cevaplar getirmeye çalışır. Filozofların
fiksiyonlarına; ruh düşünürlere; belirli kader inançlarına veya
tesadüflük iddialarına karşı ciddi bir şekilde ket vurmalıyız. Çünkü
böyle şeyler önemli adımlar atmamıza engel oluyor. Şimdiye kadar
okuyucumuz da bunu derinden hissetmiştir. Çünkü okuyucumuz,
eminim ki “Nereden nereye?” sorusuna cevaplar ararken hep yanlış
yerlere bakmıştır.
Bu kitap okuyucusuyla bir bütünlük kurar. Bu yüzden sık sık
“biz” kelimesini kullanacağız. Hani olur ya, okuyucu da, kitabı
okudukça aynı keşifleri yapar ve üzerinde düşünür. Pek eğlendiren
bir kitap değildir ve okuyucudan da fazlasıyla hayalgücü ister.
Anlaşılamayan kısımları öylece geçmenin bir anlamı da olmaz. İpin
ucu da kaçmış olur ve sonraki konulara bağlantı kurmak güçleşir.
.Konuları okurken arada bir bölünmüş olan ilimleri irdelemek için
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zıplama da olacaktır.Vargücüyle “zıplamak”, dünya anlayışımızı
geliştirme çabasındasembolümüz olsun. Fizik, zaman zaman
astrofizik ile yer değiştirir ve bunlara biyoloji ile astronomi ve
felsefe de karışır; nasıl rastgelirse. Öyle olması aslında iyi bir şey,
çünkü okudukça monoton olmaz. Okunması pek kolay olmayan bu
kitap, umarım sizin için baştan sona kadar heyecanlı kalır
Çoğunuz, okula gidip fizik dersinin sayısız notlarını ezberlemek
zorunda kaldığınız günleri hatırlarsınız. Örneğin: Aynı olan elektrik
yükler birbirini iter. Hiç kimse yüklerin neden böyle davrandığını
okulda öğrenememiştir. Maalesef öyleydi; derin düşünülmedi.
Okuyucumuz öğrenmiş olunan bilgileri bu defa başka bir açıdan
tekrar ele alacak ve birdenbire elektrik yüklerin işleyiş biçimini tam
kavrayacak. Neden yükün tanımlanmaya gereksinim duyulduğunu
bilecek. Şüphesiz bazı şeyler, bilhassa kitabın başında yazılmış
olanlar, bize tuhaf gelecek ve anlayış göstermek zor gelecektir.
Okulda hep hazır ve eksik olan bilgilerle bizi beslediler. Bize
elektronların elektrik yükü taşıdıklarını söyleyerek yanılttılar.
Okulda öğretilen bilgileri unutmaya hazır olalım! Bazılarınız,
televizyonun, elektron yükü taşıdığına dair bir delil olduğunu
düşünecektir. İşte bu noktada biraz önce bahsettiğimiz piramit
hikayesini hatırlatarak dikkatinizi çekmek isterim.
Bu kitaptan yeni fikirler edineceksiniz; düşündürecektir de.
Fikirlerin çoğuna belki yer veremeyeceğiz. Fakat sizler temel
prensibi kavradıktan sonra, okul kitaplarını karıştırıp yazılanları
tekrar gözden geçirdiğinizde, neden böyle yazıldıklarına dair açıklık
getirebilirsiniz. Farklı olan cisimleri aynı yükseklikten serbest
bıraktığımız halde, neden aynı anda yere vardıklarını birdenbire
anlamış olacaksınız. Bir cismin ışık hızını neden geçemeyeceğini
anlayabileceksiniz. Daha başka; Gallilei veya Newton’un
getirdikleri: “Bir cismin hızı değiştirilmediği sürece gittiği yönde
sonsuza dek uçmaya devam eder.” diye, esrarengiz olan bu aksiyom
ile baş edebileceksiniz. Doğrusal hareket ne kadar anlaşılır görünse
de bu hareketin bile bir temel sebebi vardır. Fakat Gallilei ve Newton
bu temel prensibin ne olduğunu bulamadılar; Einstein da öyle.
Gizlenmiş bir temel prensibini matematiksiz ortaya koymak arzu
edilebilir. Ancak matematik gerçeklerle ilgili varsayımlar oluşturarak
bunları soyutlaştırır. Biz ise görebildiğimiz gerçekleri matematiği
destek olarak kullanarak, yorumlayacağız.
Beynimiz rastlantılara göre görüntüler oluşturan bir cihaz
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değildir; öyle bir şey olsaydı gerçekler dünyasına esas bağlantıyı
kuramazdı (filozoflar yine de bundan şüphe ediyor). Beyin gerçekler
dünyasının bir ürünüdür; bunu sonradan da göreceğimiz gibi.
Çevremizde olup bitenlere karşı gösterilen bir tepkidir. Bu yüzden
beyin, onu yaratan çevreyi ve çevredeki oluşumları kavrayabilecek
güçtedir. Fiziksel diye algıladıklarımız sadece varsayılan gerçekler
dünyasından gelebilir. Olsun, kimse itiraz etmeyecektir ki. İnsanoğlu
gördüklerinin ötesine de fikirler yürütebiliyor.
Elbette bu kitap birkaç olağanüstü spekülasyon getirecektir.
Neden sorusunu cevaplamak, nasıl sorusu ile cevaplandırmak çoğu
zaman daha kolay oluyor. Kuramsal olarak, yepyeni bir hipotez
geliştireceğiz ve gezegenlerin oluşumunu yeniden yorumlayacağız.
Bu da yürütülebilecek fikirlerin sonuna henüz erişilmediğine dair
belirgin bir kanıt olacaktır; bir de eski fikirler çürütülecektir. Bu
temel prensip sayesinde ilk kez gezegenlerin güneşe olan
mesafelerini doğru anlatabilmek mümkün olacaktır. Şimdiye kadar
bilimde kurulan teoriler yetersiz kaldıklarından kabul edilmemekte.
Üstelik döndürme momentumdaki paradoksu da artık anlayabiliriz.
Çok kopuk olmasın, ama denilebilir ki: Bulunan bu prensiple
astrofizik ve parçacıklar fiziğindeki fenomenlere açıklık getirilebilir.
Belki gün gelecek o zaman doğanın oluşumu hakkındaki yazılar,
bilhassa yıldızlar üzerine kurulu olan teorilerle yıldızların yaşı ve
karadelikler gibi bilgilerin değiştirilmesi icap edebilir. Gerçek şudur
ki, karadelikler ve kozmolojik büyük patlama ne yaşam çizgimizi
belirleyen evrim, ne de bahsedilen missing link’ler olmamıştır.
Karadeliker, maddenin hammaddesi olan kuarkslar ve de örneğin
maddelerin oluşumuna sebep olan Higgs-Boson’lar neticesiz
aranılmaktadır.
Başka güneş sistemlerinden gelen uzaylıların zaman zaman bizi
gizlice ziyaret ettiğini, insanların kaybolmasında uçan dairelerin
parmağı olduğu buna benzer hikayelere artık son verilecektir. Ama
Däniken’in eğlendirici hikayeleri yeni fikirlerden beslenebilir.
Yaşam getiren evrim birden fazla alemler meydana getirebildiğini
görmüş olacağız. Mars gezegeninde bir zamanlar hayat var mıydı?
Mars bir zamanlar acaba bizim bugünkü dünyamıza benziyor
muydu? Okyanusları var mıydı? Mars’ta bunun belirtileri var ve bu
kitap bunlara açıklık getirecek... Ayrıca buna benzer başka sorulara
da cevabı olacaktır. Kitap zor konulardan da kaçmıyor, çünkü bilinç
ve ölüm gibi konuları da ele alıyor. Okuyacaklarımız şaşırtıcı
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olabilir, ama aslında öyle değildir. Gövdemizi, tenasül hücrelilerin
dev aleti olarak nitelendirmek kimilerine belki ters düşebilir. Ölüm
gerçekmiş gibi bunu “benim sonum” diye nitelendirmek de ters
gelebilir. Fakat aynı zamanda büyük bir özgürlük de kazandırır:
Hayat uğruna gösterdiğimiz çabalara karşınbelki hayata yeniden bir
anlam bile kazandırabilir! Var olamayacak bir dünya ötesine bakmak
çok anlamsız değil midir?
Dünyamız ezelden beri felaketler yaşamıştır ve izleri de halen
bellidir.Örneğin: Buz devri; küresel hareketler; kıtaların kayması ve
muazzam büyüklükte kraterler. Saydıklarımızın oluşum nedenleri
halen tam olarak aydınlatılamamıştır; ama biz aydınlatacağız. Öne
sürüceğimiz çözümler ne kadar geçerlilik kazanacağını okuyucu
karar versin.
“Neden?” sorusu, bu kitapta bir anlam sorusuna eşit değildir.
Çünkü bu kitap daha çok bir oluşumun temelini sorgular. Neden
sorusuna getirilen çözümler aynı zamanda “Ne için?” sorusunun
yanıtı da olur. Kozmos’un yerine getirmesi gereken bir şey yoktur.
Bir plan, planlayıcı ve hedef de yoktur. Evren tek bir prensibin
hakimiyeti altındadır ve bundan türeyen tek bir kuvvetin etkisiyle
dünya ve çevresindekiler sürekli şekil değiştirmektedir. Bunların
nasıl olup bittiğini, tek bir prensipten evrenin nasıl ebediyen evren
yarattığını önümüzdeki bölümlerde anlamış olacaksınız. Mümkün
olduğunca öz bir şekilde, fazla içerik olmadan ve başka görüşler
dikkate alınmadan hedefimize ulaşacağız. Hedefimiz: evrenin elbette
var olduğunu anlamak, fakat aynı zamanda nasıl oluştuğunu,
oluşumun gerekliliğini de kavramak!.
Kitaptaki fikirlerin çoğu farklı bağlantılardan olsa da en azından
değinmiş
olduk.
Doğanınbir
temel
hammaddesinden
yapılanmadığını, sadece basit aksiyonlardan oluştuğunu, 1799’da
Schelling tarafından ortaya atılmıştır. Bir atomun tesir dairesi, başka
atomların tesir dairelerineuzandığında bir etkileşim meydana
gelmektedir; Zamanında Teilhard de Chardin bile bunu biliyordu.
Immanuel Kant’ın görüşüne göre (1755): Evrendeki tüm maddeler
temel hammaddeye çözülürse bütün evreni doldurur. Maddeler
arasında itici güçlerin de olduğunu belki de ilk defa Kant şart
koşmuştu. Alan W. Watts insanı şaştırtacak bir diyalektik ile mutlak
hiç’in var olmaması imkansız olduğunu göstermiştir ve de var
olmasının mantıksal yönden geçerli olduğunu savunmuştur. Filozof
olan Watts 1973’de ölmüştür, fakat bu arada onun çıkarmış olduğu
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eserleri de önermiş olalım. Newton ve fizikçilerden Mach1
yerçekimi ile ataletin bir şekilde etraftaki maddelerle bağlantılı
olduğunu tahmin etmekteydi. Başka fizikçiler de öyle, hatta Einstein
bile bunu tahmin etmekteydi.
Düşünürlerin dünya hakkında olan yorumları bu kitapta da yer
verilecektir, fakat bütünleştirilmiş olarak. Bu şekilde konuların
kapsamı belki de bugüne kadar daha görülmemiş kadar geniş
olacaktır.
DNA’yı dinamik bir strüktür olarak nitelendirmek cesaret
gerektiriyor olabilir; ne de olsa genetikçilerin bir dogmasına
dokunmuş oluruz. Evrimin ilerlemesi için mutasyon ve seleksiyon
kesinlikle yeterli olamaz. Çevredeki değişimi DNA’ya aktarmaya bir
yolu olmalı. Biraz da bugüne kadar söylenenlere bakacak olursak:
Zenci soyunun olması mutasyon sonucuna göre tesadüf müdür?
İnsanlar var olduğunda çok tüylü olduklarını unutmamak gerekir.
Ayrıca tüylerinin altında iklime uyum sağlayan özellikler de
bulunmaktaydı; Daha güçlü pigmentler; şimdikinden daha fazla
sayıda olan büyük ter bezleri; ısı rezeptorları gibi şeyler. Bugün ise
tüylerin pek bir anlamı kalmadı. Sürekli ve en çok ihtiyaç duyulan
şeyleri meydana getiren doğadır. Demek ki insanların kararması,
tüylerin kaybolmasıyla başlamış olmalı. Tüylerin kaybolması cinsel
çekiciliği arttırmak için de olmuş olabilir, fakat iklim etkisini de
gözden çıkarmamak lazım. Sahiden bu pek inandırıcı değil: İlkel
insanların mutasyona uğraması, gerekli olan ve belirli amaçlar
içeren, yeni özelliklere ihtiyaç duyulmasından olmuştur. Böylece
vücudun belirli temel fonksiyonları da değişmiştir. Ve zamanla
çıplak zenci insan meydana gelir ve çekiciliğiyle kendi soyunun
devamını sağlar. Yoksa başlangıçtainsan şekli oluşuncaya kadar
tesadüfen mi değişim göstermiştir?
Kelebek kozaları ısıya göre etkilenir ve bunlardan çıkan
kelebeklerin kanat rengi de farklı olur. Renkleri de bir sonraki nesile
aktarılır! Sarınoktaları olan ateş semenderi soğuk havalarda ve susuz
kaldığında kara Alp semenderine dönüşür ve onun renkleri de bir
sonraki nesilde görülür. Buna benzer durumlar çoktur ve her
seferinde yeni bir evre başlar. Ama geri dönüşüm asla olmaz.
Değişimler için sarf edilen bilgi kaynakların yavaş yavaş tükenip
yenilenmemesine benzer. Bu durum evrimin geri dönüşü
olmadığından ileri gelir. Bu prensipşimdiye kadar bilinmezdi.
Artık kuşkumuz kalmadı. Kazanılan özellikler hem fenotipik
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belirginlikler hem de davranış şekilleri bakımından nesilden nesile
aktarılabilir. Peki bu nasıl gerçekleşir? Buna biyologlar da tam yanıt
veremiyor. Onlar için DNA sanki sabit çalışan bir makine. Bunun
böyle olamayacağını, bu kitapta DNA’nın oluşumunu okurken
anlayacaksınız. İnsanoğlunun en eski sorusu: Hangisi önce vardı?
Tavuk mu, yoksa yumurta mı? Bildiğimiz kadarıyla tavuğun
özellikleri, yani genetik olarak, o günden bugüne değişmeden
taşınmış olamaz. Sadece selülozda meydana gelen dış etken tepkileri
bir sonraki nesilin yapısını belirler. Yaşam tarzı ve beslenme şeklinin
vücudun gelişmesini ne kadar etkileyebildiğini vücut geliştirenler iyi
bilir. Peki DNA’nın neresinde gelişmiş kas programı yazılı?. Veya
bronzlaşmış bir ten için? Çevre faktörlerinin ne kadar etkili olduğu
apaçık ortadadır. DNA’da esnek tutulan programlar çevreye ayak
uydurabilme imkanı sağlar. Genetik enformasyonlar birebir
aktarılmaz, değişken programlarla yenilenir. Çevrenin etkileri şartları
koşar ve şekle sokturur. Bu prensibe uyarak organlar ve canlılar
gelişir. Her türlü canlının belirli fonksiyonları vardır ve birbirine
bağlı olan duruma göre koşullandırılırlar.
İnanılır gibi gelmese de her canlı ilkel hücrelerden gelişti ve
bunun
böyle
olduğunu
da
kabul
ettiklerini
sonra
göreceğiz.Birbirinden çok farklı ilkel hücreler olmuş olmalı ve
bunlardan türemiş olan polifilye oluşmuştur. Polifilye, farklı ilkel
hücrelilerden oluşan şekilli veya şekilsiz bir gövdedir. Bu fikir pek
de yeni değildir. Max Westenhöfer adlı bir hekim bunu ileri
sürmüştü. Beynin, çevreyi algılayabilmek için kendi şeklini
değiştirmekten ziyade, çevredeki etkenlerden dolayı şekil
değiştirdiğini söylemek daha doğru olmaz mı? Bu durum bizim için
kendiliğinden anlaşılacak bir şey de değildir. Ama kısaca bu duruma,
aksiyona karşı tepki veren bir reaksiyondur diyebiliriz
Maddenin kendi hakkında düşünebilmesi elbette büyük bir
olaydır, fakat bir mucize değildir. Hatta bütün evren de bir mucize
değildir. Temel prensibin başka bir olanağı yoktu. Her şeyin
oluşması nasıl olduysa, bu oluşumların oluşması da mecburiyettendi.
Bir zamanlar ermiş Hindistanlı guruya, rölative teorisi hakkında
fikri nedir diye sorulmuş. Cevabı da şu olmuştur: “Sen bile bir teori
ortaya atabilirsin.”
Gerçekten de öyle; teoriler için halen çok yol açık! Bu kitapta
ortaya atılanhipotez hakkında düşünüp yorum yapmak okuyucunun
da görevi olsun.. Ayrıca bukitapta yeterince yer yok ki dünyadaki
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tüm fenomenleri anlatalım. Üstelik bin sayfalık bir kitap okuyucuyu
ürkütürdü.
Okuyucu bu kitabı okuduktan sonra hangi konuyu incelerse
incelesin, ardında hep var oluşumun temel prensibini bulacaktır.
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1 T.A.O.
Neden evren vardır? Neden onun yerine sadece bir hiç
olmamıştır?
Bu soruyu cevaplayabilmek için önce “Hiç” kelimesini biraz
daha yakından tanımamız lazım. Biz onu tecrübemize dayanarak
yarattık. Bu tecrübe şuna dayanır ki, cisimler durmuş oldukları
mekandan uzaklaştırılabilir. Fakat bir odadan tüm cisimleri
uzaklaştırırsak geride bir hiç kalmaz çünkü kalan şey tanımladığımız
bir deyim: hava! Havayı da uzaklaştırırsak ne garip gene de hiçten
bahsedilemez çünkü havanın eksik olmasına tanımlandığı gibi
vakum denir. Şimdi de bütün odayı uzaklaştıralım tüm vakumuyla
beraber; dünyanın, güneşin, galaksilerin ve kozmosun boyutlarında
bir hiç düşünmeye çalışalım. O zaman boş bir mekan görüyor
olabiliriz ama halen kendimiz daha duruyoruz ve hiç üzerine
kafamızı yoruyoruz. Kendimizi de ortadan kaldırsak ne dersiniz?
Ama o zaman “hiç” kelimesini kim tanımlayacak?.
O yüzden bir “hiç” düşünülebilecek gibi değildir hem de hiçi
sınırlayan bir şey olmadan zaten imkansızdır; mesela kenarsız bir
delik olamaz. “Hiç” kelimesiyle belirli şeylerin eksik olduklarını
ifade edebiliriz ama bir yerde eksik ise o zaman başka bir yerdedir.
Demek ki tanıyıp kullandığımız bir kelimeyi düşüncesizce,
olamayacak bir durum için uyguluyoruz ve onu boş yere
sorguluyoruz. Mutlak bir hiç olamazsa o zaman onun zıttına
geçmemiz gerekir: var oluşuna! Anlaşılır ki “bir şey” vardır ama
kendiliğinden anlaşılacak gibi değildir, bu “bir şey”in şekli evrenin
şeklidir.
Ne de olsa bu ilk ufak bilgi herhangi bir şeyin var olmasının
gerektirdiğini bize anlatır ve de “Bir şey nereden geldi?” sorusunu
gereksiz bırakır. Kozmosu kolaycasına yok düşünemeyiz, nereye
koyacağız ki? Öyle olmuş olsaydı o zaman hiçbir zaman yerine
konulmamıştır anlamına gelirdi çünkü ondan evvel nerede olacaktı
ki?
Mantıksal olarak bir şeyin var olması şarttır. Geriye ufak bir
soru kalır: O “Bir şey” tanıdığımız şekildeki evren olmayı nasıl
başarır?
Bizim basit fikir silsilemiz ister istemez şu sonuca getirir: O
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“Bir şey” tanımlanamaz, şekilsiz bir var oluşumuna sahiptir ve
kendisine göre zamansızdır yani sürekli vardır. Önceden olmadığı
gibi sonradan da bir “Hiç” olamaz!
Bu, biçim ve görünüm şekli olmayan var oluşumu için,
Çinlilerin eş değerde kullandıkları “Tao” kelimesi vardır. Denilen
Tao, bir bütünlük, algıladığımız oluşumların sebepleri anlamına
gelir. Budistler Tao’u sakin bir gölün, hiçbir şey ifade etmeyen
yüzeyine benzetirler. Bu benzetme çok uygun ve bizde o kelimeyi
kullanalım. Temel yapıyı yani matriks’i “The Absolute
Organization” ile adlandıralım, kısaltılışı da T.A.O. olsun. Bununla
bir biçimi olmayan “Var” ifade edeceğiz. Biçimi olmamasının
göreliliği vardır. T.A.O. sadece bir şey değil, belli bir yapıya sahiptir.
Bu yapıtı aklımızda plastik resim olarak canlandırmalıyız ki buradan
doğanın ilkelerini bulabilelim. Amacımız çok yüksekte olsa bile
gerçekleştirilmesi o kadar da zor değildir. İnandırıcı olabilmek için
bilimin araştırdığı fenomenleri ve sağladığı sonuçları hakikat olarak
kabul etmemiz gerekiyor. Biz tanımlanamayan T.A.O.’u tarif etmeye
çalışacağız ve tabii ki kurgu yapıcağız. Kurgunun yararı T.A.O.’un
bir enerji taşıyıcı ve bilgi iletişimi olduğunu daha iyi anlayabilmek
için. Başka kurgulara izin verilmeyecektir. Bahsedilen fenomenlerin
hepsiyle bilim uğraşmıştır ama nereden geldiğini bilmeden ve
sebeplerini tanıyamadan.
Belli bir biçimi olmayan “Var” yani T.A.O. görünmez çünkü
onu algılayacak göz yoktur. Gene de T.A.O.’un belli bir yapıya sahip
olması lazım ki “hiç”ten farklı olsun. Yapısını aradığımızda
düşünülebilecek en basitinden ileri gitmemiz lazım. “hiç”ten az bir
farkı varsa bize yeterlidir.
Nasıl gölün düz yüzeyinde bir yapı varsa (su moleküllerin
yayılması) işte T.A.O.’un yapısı en azından düzenlenmiş noktalardan
oluşması lazım, o düzenin başka bir altyapıya sahip olması veya
olmaması, hiç bir önem taşımıyor. Diyelim ki bu basit yapı altalta ve
üstüste dizilmiş noktalardan oluşuyor, sanki mekan sonsuz sayıda
bilyelerle doludur, benzer bir hal kristallerden biliriz, atomları sıkı
bir düzene göre kuruludur. Kolaycasına, gölün iç kısmındaki
molekülleri düşününüz, benzer bir görüntü elde ederiz.
Tabii ki o yapının da bir nedeni vardır ama bu sonradan
kendiliğinden anlaşılacak. Şimdilik T.A.O.’un tanımı, yani hiç bir
ifadesi olmayan noktalar düzeni, bize yeterli olsun. İsteseydik
T.A.O. yerine başka bir deyim de kullanabilirdik, örneğin “matriks”
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veya sadece “mekan”.
Mach isimli fizikçi, boşluğun zerrelerden oluştuğuna dair fikir
otaya atmıştı. Pakistanlı fizikçi Abdul Salam’ın da yeni zamanımızda
benzer bir düşüncesi olmuştur. Yani fikrimizle, sayılır iyi bir ortama
girdik. Matriksimiz “eskimiş” eter (esir) teorilerinden farklıysa da
temel düşünceleri birbirine benzer.
Aklımızda o yapıya bir büyüteç tutarsak o zaman aşağıda
gördüğünüz şekil 1’e benzeyebilir.

Şekil 1

Basit ve sakin düzenlenmiş noktalar veya zerreler, yan yana
sıkıştırılmış bir biçimdedirler. Üç boyutlu olarak yani her yöne doğru
devam etmektedirler (Şekil 3a). Ölçek kullanılmadığı sürece belli
büyüklükleri olmaz. Ne başlangıcı vardır ne de sonu, başka bir
değişle sonsuzdur. Bildiğimiz “zaman” işlemez çünkü olaysızdır,
zamanı da tutan saat yoktur. Dolayısıyla T.A.O.’un yapısı sonsuz,
zamansız, olaysız, büyüklüğü yoktur, ölçüleri yoktur, zerrelerden
oluşur ve doğru ya da yanlış,durgundur.
Ne olursa olsun saydıklarımızdan bir şeyler çıkarabiliriz:
Evrenin oluştuğu mekan hiç bir zaman boş idi.
Demin tarif ettiğimiz T.A.O.’un yapısı kesinlikle bir uydurma
değildir. Bir şey mutlaka vardır ve o bir şey en azından bir enerjik
hal olmalı, daha doğrusu enerjik hallerin bir birikimidir. Diyebiliriz
ki: Bir şeyin yanında başkavardır,v.s. ... Doğanın böyle yapılara olan
eğilimi vardır, Enerjinin adeta aktığı yerlerde görebilirsiniz, örneğin
ısı: Ocağın üstünde ısıtılan bir sıvının içinde konveksiyon hücreleri
oluşur. Şekil 2’de ısıtılmış sıvı gösterilmiştir. Şekil 1’e benzediği
hemen görülür.
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Şekil 2

Isı yapıtlarını Dennis Milner ve Edward Smart’ın geliştirdikleri
elektroimpuls fotoğrafı ile gösterilirse daha belirgin bir şekilde
görülür. İki metal elektrotların arasındaki elektriksel cereyan
akışının, fotoğraf cam levhasında ışıldayan kürecikler oluşturduğunu
gözlenir. Enerjinin sadece akmadığını veya etrafına yayılmadığını,
onun yerine belli bir düzen kurduğunu kanıtlar. Bu durumda
dissipativ yapılardan söz edilir. Şimdi önce bir, şekildeki Isı
küreciklerini inceleyelim (Şekil 3):

Şekil 3

Şekil 3a

Burada da dev gibi büyütülmüş bir T.A.O. görülmektedir.
T.A.O.’a bir ölçü getiremeyiz fakat gözlenilen olaylarla kıyaslanırsa
bir fikir yürütebiliriz: Atomik görüntülerin boyutları için angström
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birimi kullanılır. Bir angström hayal edilemeyecek kadar ufaktır, bu
1/10.000.000 mm olur. Bir milimetreyi bir kutuptan ekvatora kadar
çeksek 10.000 km uzanır, karşılaştırılırsa Bir angström bu esnada bir
metreyi ancak bulur. Bir glikoz molekülü beş angström civarındadır
ve glikoz atomların aralarında birer angström fark vardır. Molekül ve
atomların yapıtı T.A.O.’un yapıtı yanında dev kalır. O nedenlerden
dolayı sadece akıl ile işlem görebiliriz, T.A.O.’u ölçebilecek kadar
küçük bir ölçü aleti yapmak imkansızdır.
Doğru kalmak için T.A.O.’un ne bir var ne de bir hiç temsil
ettiğini itiraf etmek gerekir. O iki deyime, imkan sağlayan bir zemin
denilebilir. Algılanmadığı müddet ne vardır ne de yoktur. “Hiç” ve
“Var” o halde eşdeğerdeler. Dünyamızın görüntüsü bakışın
sürecinden kaynaklanır. Gözsüz, yok olur. T.A.O. ne karanlık ne de
aydınlıktır, ne sıcak ne de soğuk,... Nasıl bakarsak bakalım
önümüzde hep yapı ve altyapı bulucağızdır. Bu tüm yapıtlar derinden
durgun olsaydı evren oluşamazdı. Evrenin olmaması kesinlikle hiç
anlamına gelmez çünkü yapıt duruyor.
Bugüne kadar esir üzerine kurulu sayısız teorilerinden Walter
Russell ve John Worrell Keely’den olan teori (“Mekan sakin ve
esnek bir örgüden ibarettir!”) bizim düşüncemize en yakın olanıdır.
Fakat örgü modeli mantıksal değildir ve sadece zoraki olarak
kurulmuştur. Örgü nereden gelmiştir? Evrenin temel yapısı
kaçınılmaz bir vaziyettedir ve kendiliğinden serbest bir biçimde
gelişmiş olmalıdır. Evrenin temel düzeni nötr olmalıdır ama buna
rağmen de mutlak özellikler taşıyor olmalıdır. Taşıdığı özellikleriyle
tanıyor olduğumuz yük, kuantum, ışık, kütle veya atalet
(eylemsizlik) gibi nicelikli fenomenler kendiliğinden oluşmuş
olmalıdır! T.A.O.’un bu tür özelliklere sahip olduğunu daha sonra
göstereceğiz.
Elbette T.A.O.’u bir temel hammadde olarak nitelendiremeyiz.
Nesnel değildir, den oluşmuşta değil bundan ziyade oluşum
içindedir, etkileyicidir aynı zamanda etkilenen kendisidir. Etki
gösteren şeye, dilde belli bir kelime kullanılır: enerji. O yüzden
buraya kadar kurduğumuz T.A.O. enerjiyi barındıran ve onun
etkisini yaşattıran yapılaşmış bir mekan. Bundan başka değildir!. Ne
etkileşimi sağlıyorsa işte onu tek kelimeyle ifade edeceğiz. Biz buna
işte T.A.O. deriz! Kolay ve kısa bir kelimedir ve belli bir güzellik
içerir. Çinliler zaten o sebepten bu kelimeyi beğendiler.
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2 Bozmak
Bir gölün düz ve durgun yüzeyini bozarsak; örneğin,
parmağınızı su yüzeyine dokundurdunuz, yüzeyde beklenildiği gibi
bir sarsılma meydana gelir. Merkezin dokunulduğu noktadan itibaren
çember şeklinde oluşan dairesel dalgalar yayılır. Göle fazla bir şey
yapmadık, sadece parmakla dokunduk, hepsi bu. Gölün görünümü
bir hayli değişir. T.A.O.’un yapıtı ile bir gölün üç boyutlu yapıtı
birbirine benzetilebilir. Şekil 1’deki yapıtta, bir sıra kürecikler
kaydırılırsa öncesine göre daha çok yer aldıkları görülür.. Zerre
kadar ufak olan bu kürecikler birbirlerinin yolunu keserler. Bu
yüzden bir noktanın durgunluğu bozulursa bir sarsılma da olmuş
olur. Sarsılma elbette yanındaki küreciklere de etki eder ve sarsılma
olduğu gibi her yöne doğru da yayılır. Gölün özü değişmemiştir,
sadece bir iletişim meydana gelmiştir. Sarsıntının etrafa yayılması ve
bundan diğer moleküllerin uyarılması bir bilgi iletişimine
benzer.Suyun yüzeyinde etkileşimden oluşan dalgasal hareketlerin
birbirine olan girişimleri yeni şekiller meydana getirdiğini
unutmamak gerek.
T.A.O.’un durgun halini bozarsak veya herhangi bir sebepten
dolayı bozulursa, sudaki gibi, ama üç boyutlu olarak yayılmalar ve
girişimler meydana gelir. T.A.O.’un durgunluğu herhangi bir
noktasında bozulursa T.A.O. farklılaşır. Farklılaşma bir bildiriye
denk ise enformasyonların arttığı söylenebilir, fakat gelişigüzel bir
farklılaşma olamaz. Bilgi iletişimini sağlayan zemin yani T.A.O.’un
yapıtı, yayılma tarzını belirler. Bozulmanın oluşabilmesi için en basit
yol, T.A.O.’dan geçen bir momentumdur. Yer yer, momentum terimi
yerine itme veya titretme kelimesini kullanacağız. Momentumun
tarzı şekil 4’te yakından gösterilmiştir.

Şekil 4
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Şeklin sol tarafında gösterildiği gibi sarsılan nokta, momentum
yukarıdan aşağı doğru ilerlemektedir, hem etken, hem de
etkilenendir. Anlaşılan, küreciklerin kayma yönünde bir zıt
hareketlenme de oluşur ve hareket yönünde sarsılan noktaların
gerisinde kalanlar tekrar durgunlaşır. Bu durumda, matriksten geçen,
bir hareket değildir; daha çok ilerleyen bir sarsıntıya benzer bir
durumdur. Neden T.A.O.’da asıl bir hareketin olmadığını ilerde daha
açık bir şekilde anlayacağız.
Her zerre sarsıntıyı kendisinden sonra gelene aktarır. Yalnız
hemen değil, çünkü momentumun diğer zerreye kadar ulaşması kısa
bir zaman alır. Nedensellik değişmez. Etken ile etkilenen arasında
daima bir zaman yerini alacaktır. Bu yüzden zaman, o yapıtın bir
ürünüdür. Böylece T.A.O.’da, kolay bir yoldan zaman keşfedilir
vedediklerimiz tüm alemler için de bu geçerlidir Şöyle diyebiliriz:
Geçmiş ile geleceğin arasındaki farkı izleyip yorum yapılabildiği
sürece “zaman” tanımlanabilir ve vardır. Onun dışında “zaman”
yoktur. Buna rağmen zaman, T.A.O.’da etkinliğini gösterir... Enerji
üzerine tartışmıştık. Şimdi ise enerjinin akımı nasıl zamana
bağımlıysa, ikinci olan başka bir faktöründe daha bağımlı olduğunu
göreceğiz. Aceleye getirmeyelim...
Şekil 4’ün sağ tarafında önden bize doğru ilerleyen bir
momentum vardır. Aynı zamanda sarsıntı, momentum hareketin
dikey yönünde de zerrelere etkisini gösterir. Buna göre Sarsıntı bir
ossilasyon ise, o zaman sarsıntı değişik yönlere aynı anda devam
edemez Ancak momentumun hareket istikametinde diğer yönlere
doğru da bir nevi kendi etrafında dönme gibi olur. Bu tür bir
momentumu daha net bir şekilde tanımlayabiliriz: Bir sarsıntı, bir
burma gibi T.A.O.’un içinde ilerler ve herhangi bir noktadan diğer
tüm noktalara ulaşır. Ana sarsıntısıyla ve onun ardından gelen
sarsıntıların arasında zaman ve yer farkı vardır. O halde bir gidiş
yönü de belirlenebilir. Zerrelerin sadece kendileri etrafında salınım
içinde olduklarından T.A.O.’da gerçek anlamda bir hareket2
meydana gelmez. Aktarılan momentum sadece iletilen bir
enformasyondur! Enformasyon, sarsıntının şekil ve nispetini bildirir.
Bizim gibi bir dili olan muhtemel bir alıcı buna enerji diyebilir veya
şimdiden ışık kelimesini de kullanabilir... Ama her şey sırasıyla!
İşte T.A.O.’un göle olan farkı burada anlaşılıyor: Sarsıntıların
gerisinde kalanlar hemen durgunlaşıp düzgünleşir. Çünkü zerreler, o
sıkışık noktalardan oluşan yapıtta, eski yerlerine kayarlar ve
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momentum dalgasal hareketlere neden olmaz.

Şekil 5

Şekil 5a

Parmağı göle batırır batırmaz bir dizi dalgalar oluşur ve bunlar
dairesel şekilde her yöne yayılırlar. Sanal olarak, parmağı kısaca
T.A.O.’a batırıp çıkarılırsa bundan bir atma meydana gelir. Yani
sarsma burma biçiminde T.A.O.’dan geçer ve iki yönde yayılır. Biri
ilerleme doğrultusunda, diğeri ise ona dik olarak yeni titreşim
kaynağı oluşturan atmalar olarak. İleriye doğru giden ile dik olan
atmalar asıl atmanın bileşiklerini oluştururlar. Göldeki atma ile
T.A.O.’daki atmaların farkını tekrarlamak isterim: T.A.O.’daki atma
ilerleme yönünde kendi etrafında dönerek her doğrultuda yayılır
Gölde ise atma dönmeden yayılır. Doğrultu bileşikleri şekil 5’te
gösterilmiştir. Momentumun geçiş tarzı T.A.O.’un yapısından ileri
gelir. Momentumun şekli önem taşır: Atmalar bir ossilasyondan
meydana geldilerse, o zaman her doğrultuda aynı güçte yayılırlar.
Fakat atmalar sadece yatay veya dikey doğrultuda yayılırlarsa, o
zaman gidiş doğrultusundaki atma dikey yönlerde yayılır ve gücü
gittikçe azalır. Başka bir deyişle bir polarizasyon meydana gelir.
Buraya kadar yazılanlar anlaşılamayacak kadar zor olmadığı
umut edilir . T.A.O.’un fonksiyonu basit görünse de, bu fonksiyon
evrenin yollarını gösteren çözüm anahtarı olacaktır.
Momentumun etrafa burma gibi etki etmesi ve sarmal şekline
benzediğindensarmal şekliyle de sembolize edilebilir (Şekil 6)Bu
ileri ve dikey doğrultularını içerir. Sarmal3 şekli bir sembolik
karaktere sahip olduğundan insanoğlu bunu çok yerde
kullanmıştır.Dikkattimizi çekersek doğu dinlerinde de bu büyük bir
önem taşır. T.A.O’da yalnızca sarmal doğrultuları vardır; sabit duran
sarmal bulunmaz!
T.A.O.’un durgunluğu bozulupta (Şekil 6 ve 6a) ardından bir
daha bozulursa, o zaman atmalar birbirine bağımsız olarak art arda
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ilerlerler. Ardından gelen atmalar önde giden atmalardan bağımsızdır
(Şekil 6a; b).Aynı doğrultuda ve belli bir zaman içerisinde art arda
ilerleyen momentumlara frekans denir ve atmaların arasındaki
mesafeye de dalga boyu denir. Ayırt edilmesi gereken şey ise bunun
gerçek anlamda bir dalgaya eşit olmayışıdır. Kullanışlığı sebebiyle
“dalga” kelimesini kullanmaya devam edeceğiz, fakat öğrendiğimiz
önemli farkları gözden çıkarmadan.

Şekil 6

Şekil 6a

Momentumun gidiş doğrultusundaki eksene “elektrik” ve ona
dikey yöndeki ekseni de “manyetik” diye adlandırırsak, o zaman art
arda ilerleyen momentumlara “elektromanyetik dalga” demek
elverişli olur. Bu terim zamanımızda kullanılmaktadır ve
T.A.O.’daki oluşumlar elbette elektromanyetik dalgalardan başka bir
şey değildir. Şekil 5a’da sembolik bir şekilde gösterilmiştir. Henüz
“elektrik” ve “manyetik” terimlerin bizim için önemi yoktur.
T.A.O.’un modelini yapmaya çalışılırsa, o zaman, elastik
kürecikleri üst üste koyarak sürtünmeyi yok etmek gerekir. Çünkü
T.A.O.’da sürtünme yoktur.. Fizikçiler böyle bir durumda enerji sarf
etmeyen elastik çarpışmalardan bahseder ve fizikte “Momentumun
Korunumu” kanunu diye de geçer. T.A.O.’un zerreleri sadece kendi
yerinde sallandıklarını düşünmek gerekir. Sanki sarmal yaylarla
bağlanmış gibidirler (Şekil 6b).

Şekil 6b
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Özetleyelim: T.A.O.’un yapıtı momentum tarafından sarsılabilir
ve momentum iki eksende ilerler. Art arda gelen atmalar maddesel
medyumlardaki (ses veya atalet gibi) dalgalara eşit değildir. Çünkü
momentumları birbirlerinden bağımsızdır. Her türlü salınım veya
dalga benzetimleri yanlış olur. Daha sonra anlaşılacağı gibi, bu
benzetmelerden dolayı fizikçilerin çoğu çözümlerini yanlış
sonuçlandırmışlardır...
Bahsettiğimiz atalet belli bir enerji yükü taşıdığı için buna
“enerji kuantumu” denilebilir. Enerji kuantumu bir bilgi iletişimidir
ve bu durum kuantum kuramına uyar. Buradan enerjinin ufak enerji
porsiyonlardan yani kuantumlardan oluştuğu bilinir. Bunun doğa
tarafından gelişi güzel ayarlanmadığını, mecburiyetten böyle
oluştuğunu işte buradan anlaşılmaktadır.
Sanal olarak kurduğumuz modelde tabii ki T.A.O.’un
merkezinde bir zerre titreyebilir, atabilir veya burulabilir (bu şekilde
tarif edilmesi belkide daha doğru olur). Bunun sonucunda bir
momentum sağa, bir momentum da sola gider. Oluşum noktasından
itibaren bir sarmalın sağa, diğer bir sarmalın ise sola gittiği görülür
(Şekil 7).

Şekil 7

Buna göre zıt yönde dönen iki tane sarmal oluşur. Ne kadar
garipgelse de, bu sarmallarla evrende olup biten tüm nesnesel
oluşumlar açıklanabilir. Doğa hakkında keşfedilen tüm nesneler ve
canlılar zıt yönde dönen momentumların etkileşiminden meydana
gelmiştir. Mekanı incelerken her şeyin oluşumuna ihtiyaç duyulan
üçüncü ama çok elemanter olmayan bir faktöre rastlıyoruz; o da
uzaydır. Diğer ikisi ise enerji ve zamandır ve üçü de birbirini şartlar.
Zaman ile uzay birbirinden ayrılamaz. Sebebi de, oluşturan ile
oluşan (etken ile edilgen) arasında zamansal değişim
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gerçekleşemezse o zaman “uzay”ın da bir anlamı kalmaz. Çünkü her
şey sabit olmuş olur. Ancak mekandaki gelişmeler bir uzayı ifade
eder ve mekanda her şey sabit durursa bu durumda uzay da olmaz.
Buraya kadar getirdiklerimizin üzerinde biraz daha duralım ki,
enerji, uzay ve zaman hakkında sezgisel bir anlayış gelişebilsin. Tüm
terimlerin temelinde T.A.O. vardır, Çünkü T.A.O., enerji, uzay ve
zaman özelliğinin taşıyıcısıdır ve üçü de birer tesirdir. Ve daha sonra
göreceğimiz gibi bunlar algılanabilir. Fizikçi yorumuyla:
“Ölçülebilir” iseler, o zaman mevcutturlar.
Evreni oluşturabilecek unsurlar olan bu üç elemanterin etkisini
bulmuş olduk.
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3 Rastlantılar
Birbirine dik duran ve momentumun üstünde etkisini gösteren
iki ekseni bir haç işaretiyle sembolize edebiliriz. Dünyada kullanılan
haç sembolünün o kadar uzaklardan alınmış olmadığını görmüş
oluyoruz. (Şekil 8).
Momentum etkisini (etken ile edilgen arasında) haç biçiminde
belli eder (elektrik dikine manyetik). Her sarsıntı bir nesneyi veya
özneyi etkilediğinde, zaman kendisini belli eder. Atmalar her yöne
yayıldığı halde izleyici ancak ona düşen momentumu algılayabilir ve
var sayabilir. Kuantum fizikçilerin düşüncelerine göre bir kuantum
sadece ölçüldüğü an vardır, onun dışında yok sayılır.
Farz edelim ki bir boksör yumruklarını karanlıkta sırayla her
yöne savurmakta. Savurmalarını çok yakından izlesekte göremeyiz.
Fakat karanlık olduğu halde yumruğu bize rastlarsa hissederiz. İlk
vuruşlar bizi etkileyecektir. Diğerlerini ise artık fark edemeyiz,
çünkü boşluğasavrulmuş olacaklardır. İsabet alan kimse, gelen
yumruğun doğrultusunda dik durmalıdır ki suratının yanından
geçmesin. İşte o zaman gelen yumruk algılanır. Anlattığımız olay
T.A.O.’da da geçerli. T.A.O.’un içinde momentum akımı enerji taşır;
algılayıcı da bir ölçüm aleti ile, canlıda duyum organı da olabilir,
durumun sadece bir kısmını algılar. Algılanan her enerji,
momentumun getirdiği gerçek enerjinin küçük bir kısmıdır.
Fizikçiler, enerjiden bahsederlerse ancak ve ancak asıl enerji
miktarının bir kısmını, yani görülen veya ölçülebilen kısmını
kastetmişlerdir; bütününü değil! Sadece belirlikısımlardan sonuçlar
çıkarmışlardır. Ancak son zamanlarda, çıkardıkları sonuçların hatalar
içerdiğini anlamışlardır. Bunun üzerinde daha sonra tartışacağız.
Atmaların oluşturduğu sarmallarınzıt yönde dönmesini “sağ” ve
“sol” diye vurgulamıştık. Tanımı tamamlamak için şunu da
vurgulayalım: Sağ sarmal, düz doğrultuda ilerleyen ve saatin
yönünde dönen bir atmadır; sol sarmal ise düz doğrultuda olup saatin
ters yönünde dönen bir atmadır. Momentumun dönme yönüne genel
olarak “spin”4 diyelim; zaten bu terim parçacıklar fiziğinde de
benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Aynı anda iki zıt sarmalın nasıl
meydana geldiğini anlatmıştık. Şimdi de T.A.O.’nunda, birden çok
sayıda noktaların bozulduğu düşünülürse, o zaman ona göre de çok
sayıda sarmal atmalar oluşur. Sayıları çok olduğundan meydana
gelen sarmal atmaların yönleri de her yana olur. Aynı şekilde başka
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türden titreme veya düz atmalar düşünülebilir. Fakat bizi burada
ilgilendirenler bir spine sahip olan enerji akımlarıdır.
İki sarmal atma birbirine rastlarsa ne olur? Bu rastlantıdan
birbirinden çok farklı iki imkan doğar (Şekil 8a).

Şekil 8

Şekil 8a

Birincisi, zıt dönen sarmallar birbirine rastlayabilir; onlar
kesişim noktasında aynı hareketi sağlarlar. İkincisi, spinleri aynıdır;
o zaman kesişim noktasında birbirlerine tam tersinden çarpışırlar.
Çarpışmalardan doğan sonuçlar elbette farklıdır. Oluşan sonuçları
yakında inceleyeceğiz, ama önce başka farklılıklar bulmamız
gerekecek. Bu kesişimlerden ileri gelen farklı sonuçları daha iyi
anlayabilirsek yararımıza olacaktır. Bu yüzden izninizle biraz ders
kitaplarında olduğu gibi şıklarla izah edeceğiz.
Şimdilik, her sarsıntının, her atmanın enerjisinin aynı olduğunu
öne süreceğiz, yani bu da sarmalların etkileşiminin aynı yarıçapa
sahip olduklarına denk gelir. Her bir etkileşimin, çevresine sınırsızca
yayılması olarak bilinir ve bu durum gittikçe daha geniş bir mekana
etkisini göstermiş olur. Enerji, yayıldığı bölgede, uzaklığın karesine
ters orantıda azalır. Yayıldığı bölgenin içinden, enerji etkisinin
yeterince güçlü olan belli bir kısmını seçebiliriz.
İki momentumun birbirine rastlanması şu türlerden olabilir:
1) EŞİT HAREKETLİLİK: Birbirine rastlayan sarmallar
kesiştikleri an ya sağ ya da sol yönlüdürler. Bu durumda bir sağ
sarmalın ve de bir sol sarmalın kesişmesi lazım.
2) HAREKETİN ZIT YÖNLÜLÜĞÜ: Sarmallar birbirine
rastladıkları an ters yönde dönerler; bu da sarmallardaki spinlerinin
eşit olduğu anlamına gelmektedir.
3) EŞİT ZAMANLILIK: Atma, momentumların kesişme
noktasında bulunmaktadır.
4) TERS ZAMANLILIK: Atmalar birbirine rastladıklarında
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farklı konumdadırlar; en aşırı durum tam karşı karşıya olmalarıdır.
Sonraki şekiller, saydığımız dört farklılıktan ileri gelebilen
sonuçları göstermektedir. Anlatımın kolay anlaşılabilir olması için
resimlerde yön okları ve sarmalları sembolize eden pipo temizleme
süngerleri kullanılmıştır. Şimdi resimlere bakarak ne demek
istendiğini anlayalım.

a) Eşit yönde hareketlilik ve zaman eşitliği

b) Eşit yönde hareketlilik ve ters zamanlılık

c) Ters yönde hareketlilik ve zaman eşitliği

d) Zıt yönde hareketlilik ve ters zamanlılık
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e) Ters yönlü hareketlilik ve ters zamanlılık

f) Eşit hareketlilik ve ters zamanlılık (90°)

90°lik zaman (faz farkı) farklılığına (Şekil e ve f) kolaylık olsun
diye zaman aralığı diyeceğiz. Ve şimdi şekillerin ayrıntılarına
değinelim. Kesişmelerin nasıl gerçekleştiğini hayalimizde
canlandırarak fikir yürüteceğiz. Birbirinden değişik sonuçlara
varacağız ve bunlara hoş isimler vereceğiz. Çünkü bu hangi şekilden
söz edildiğini hatırlamamızı sağlayacaktır. Tam olarak uymasa da
biz bu hareketleri anlatabilmek için bir de “salınım” kelimesini
kullanacağız.
Şekil a için: GEÇİŞ
Momentumların her biri salınım ve zaman eşitliğindedir.
Dolayısıyla bir şey yokmuş gibi engellenmeden ilerlerler.
Şekil b için: GİRİŞİM
Birbirineters doğrultuda ama eşit yönde dönen iki atma,
fazlarına göre birbirlerini söndürür; ya da atmaların genlikleri
biraraya toplandığından artarlar. Her iki momentum ya iz
bırakmadan kaybolur, ya da güçlenip yola devam eder. Bu duruma
da destrüktif veya konstrüktif girişim denir.
Şekil c için: DEĞİŞİM
İki aynı doğrultuda olan atmalar birbirlerini güçlendirirler, fakat
eski doğrultuda devam etmezler. Yeni bir atma oluşur ve dikey
doğrultuda ilerlerler. Enerji ve yön değişmiştir.
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Şekil d için: DİRENÇLEME
Çarpışmada hiç bir özellik birbirine uymaz. Momentumlar
birbirini söndürmeden karşılıklı olarak direnç gösterirler ve
birbirlerini geri teperler. Bu duruma yansıma da denir.
Şekil e için: DİSHARMONİK
90°lik zaman aralığının olması ve birbirlerine ters salınımda
olmalarından kaynaklanır. Momentumlar ilerleyemez. Ayrıca
birbirlerini söndürmezler veüst üste de toplanmazlar. Bu sebeplerden
dolayı konumlarını saklarlar ve bir salınım alanı oluştururlar.
Salınım alanı ancak kısa bir süre dayanabildiğinden momentumları
etrafa dağılır. Bu tip alanlara kararsız alan da denir. Fizikçi, gelişim
aynı temelden ileri geliyorsa bundan meydana gelene kararsız
parçacık der! Buradan itibaren, incelediklerimizin bizi nereye
götürdüğünü görebiliriz: Resim e’deki gelişim “madde”nin
türemesidir.
Şekil f için: HARMONİK
90°lik zaman aralığı ve birbiriyle eşit salınımdır. Bu gelişim bir
öncekinin benzeridir. Yalnız bu durumda momentumlar birbirine
direkt rastlamazlar ve eski doğrultularında ilerleme imkanına da
sahip değildirler! Bu durumda adeta üst üste binip o konumda bir
salınım alanı oluştururlar. Bu oluşan salınım alanı kararlıdır, çünkü
momentumlar peşpeşedirler. Harmonik hareket sağlayan salınımlar
küresel bir gövde oluşturmaktadır. Şekil 10’da gösterildiği gibi bu
küresel gövde momentumlardan oluşur.

Şekil 10
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Bununla kararlı parçacık bulmuş oluruz! Nesnesel tanecik değil,
bir alandır. Alanı oluşturan da birbirlerini kovalayan çok hızlı
momentumlardır. Bu alana “Proton” adını verelim. Çünkü bu atom,
fizikteki hipotetik kurulmuş ve proton ile isimlendirilmiş parçacıkla
özdeştir.
Biraz okuldaki ders kitaplarında anlatıldığı gibi oldu, fakat bu
maalesefkaçınılmaz bir durum. T.A.O.’daki momentumların
karşılaşmalarından
ileri
gelen
gelişimleri
tam
olarak
anlayamadıysanız, üzülmeyin; bu durumda şunu özetle bilmeniz
yeterli olacaktır: Momentumların değişik biçimlerde karşılaşması
farklı gelişmelere sebep olur ve bu gelişme konumunu sabitleştiren
ossilasyonlar,yani gövde oluşturan alanlardan ileri gelir. Bu
karşılaşmalardan doğabilecek gelişimlerin arasında farklı
kombinasyonlar düşünülebilir. T.A.O. her halde sayısız temevvüçlü,
yani inişli çıkışlı birleşimler ve titreşimlerle doludur; boksörün
yumruk savurup vuruşların boşa gitmesi gibidir. Bu sürüsüyle
görülmüş etkisiz atmalar, fizikçiler tarafından “temevvüçlü vakum”,
ya da “kuantum köpüğü” olarak adlandırırlar.
Birazcık beyin jimnastiği yapmış olduk; buna karşılık aldığımız
ödül de özetle şu bilgidir: Gerçek anlamda “parçacık” diye bir şey
yoktur. Çünkü madde, resimlerle de gösterdiğimiz gibi
momentumlardan birleşmiştir ve momentumlar sanal bir kürede
birbirlerine rastladığında birbirlerini kovalamalarına sebep olur.
Öyleyse madde bir temel hammaddeden oluşamaz. Çünkü o, enerji,
mekan ve zamandan ibarettir! Herhalde buna ilk başta inanmak biraz
güç ister. Ancak bu yeni kanıtların pratikte ne kadar geçerli
olduğunu da görüyor olacağız.
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4 Proton
Şu ana kadar anlatılanları kısaca özetleyelim: Tek ve asıl gerekli
olan şey, T.A.O.’un mantıksal açıdan varolması ve onun
düşünülebilecek en basit altyapıya sahip olmasıdır. Daha derin
tanımlanamaz,
başka
özellikler
de
taşımaz.
Nasıl
tanımlarsaktanımlayalım; sanki her şey sadece bir sözden ibarettir.
Bu belki de İncil’de yazılı olan Johannes’in ilk ayetlerini bize
hatırlatabilir: Başta kelam vardı...
Bizdeki kelamın, yani T.A.O.’un kaçınılmaz bir durum
olduğunu ve mantıksal açıdan şart olduğunu buraya kadar
anlamıştık. Bunun yerine başka bir kelime de seçebilirdik; örneğin:
tanrı, ruh veya güç... Bu tarzda yaratılışımızı anlatan birçok
anlatımlar bir çeşit kelimeyle başlar. Biz ise T.A.O. ile bir mekansal
olayı kastettik, çünkü uzay ancak T.A.O.’un var oluşuyla meydana
gelir. T.A.O’un yapısı da zerrelerden oluşur ve bu yapı bir hiçten az
bir fazlasını ifade eder. Ama bu hiçten biraz fazlası enerji
enformasyonlarını, momentum vasıtasıyla mekandan geçirmesini
sağlar. Benzetimi buna uzak olsa da dalgasal yayılmaya
benzetebiliriz, ya da art arda gelen momentumlara bir tür ışıktır da
diyebiliriz.
Işıkların en güçlü olanlarından, yani gama ışınları (çok yüksek
frekansa sahip art arda gelen momentumlar), maddelerin
oluşumundan çok önce mevcut olmaları gerekir. Düşünülebilecek
farklı momentumlar da mevcuttur; çeşitli olan enerji kuantumlarının
farklı adlandırılmış olmaları bizler için daha kullanışlı oluyor.
Adlarını veren bilhassa fizikçilerdir ve yeni bulunanlara da ad
vermeye devam ediyorlar; neyi adlandırdıklarını tam olarak
bilmeseler de.
Mekansal ve zamansal rastlantılardan doğan sonuçlar maddesel
oluşumlara neden olmuştur. Böylece maddeler sadece bir nevi
enerjiden ibarettirler; esasen kütleleri yoktur. Etki-tepki aslında
enerjilerin etki-tepkisi’dir. Etki-tepki’lerin meydana getirdikleri de
protonlardır (proton olarak bildiğimiz, bir tür etki-tepki oluşumudur).
Uzayın yüzde 99’u protonlardan oluşur. Protonlara hidrojen de
denilmektedir. Bugüne kadar karşılaştığımız en basit yapısal
elementtir.
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T.A.O.’da sadece tek bir proton olsaydı, o zaman protonun
büyüklüğü T.A.O.’un büyüklüğüne veya kozmosun sonsuz boyutuna
denk gelirdi. Bilinen, momentum alanlarından üreyen titreşimler
sonsuza dek ilerler. İlk ve tek proton, T.A.O.’un merkezini oluşturur;
proton merkezden itibaren momentumlarını ışınlar gibi etrafa yayar.
Az önce bahsettiğimiz böyle bir proton varolduysa, o zaman bu,
uzaydaki gelişmelerin temelini belirlemiştir; mekanın içinde oluşan
bir uzayın küresel geometrisini de belirlemiş olur.
Protonlar kendiliğinden, aynı anda veya farklı zamanlarda
birdenbire mi oluştular? Bunun gibi sorular sormak önemli değil.
Şunu sormak gerekir: Anlamsız vekocaman bir hiç olarak T.A.O.
neden dev bir kristal gibi sabit olarak kalıvermedi!?
Bir hiç’in olması imkansız olduğu gibi T.A.O.’un sabit durması
da imkansızdır. Sabit’in zıttı olmadan, sabitin kendisini düşünmek
olmuyor. O yüzden sabit bir T.A.O. düşünülemez. Sabitlik artı
durgunluk neye mahsus olacak ki, eğer T.A.O.’da hiç bir zaman bir
şeyler olmadıysa. Üstelik hiç bir zaman bir şeyler olamadıysa bir
defa olsun bir hiç meydana gelebilir mi?
Bu basit, ama aynı zamanda çok anlamlı bir sorudur; çünkü bu,
kozmosun gerçek bir başlangıcı olamayacağı kanaatini getirir! “Uzay
yerine neden bir hiç olmamıştır?” sorusu ile “T.A.O. neden sabit
durmuyor?” sorusunu gereksiz kılar. Aslında görüldüğü gibi, uzay
kaçınılmaz bir durum olan ve ileri gelen sebeplerden dolayı zaten
varolmuş!
“hiç” ve “durgun” gibi kelimeler T.A.O.’daki gelişimlerden
dolayı ileri gelmişlerdir; bunu anlamak lazım! Kozmosta görülenler
momentumların birbirine rastlamalarından, yani protonların
oluşumlarından meydana gelmiştir. Ama başlangıçta çarpışan
momentumlardan önce bir kaos olmuştu.
İki tane proton, T.A.O.’u bir bakıma aralarında paylaşmak
zorunda kalır. İkisi de salınım halinde alanlar oluştururlar, çünkü
sabit değillerdir. Daha önce gösterdiğimiz şekil 1’deki gibi zerreler
kayar ve her yöne doğru momentumlarını iletirken bir yandan
kesişirler. Ve ne kadar çok proton oluşursa o kadar da çok yer
kaplamış olur. Titreşerek, salınım içinde adeta yer kavgası yapmış
olmaları ve birbirlerini itiştirerek sınırlar oluşturmuş olmaları
gerekiyor. Bu şekilde T.A.O.’da enerji merkezleri oluşmuştur, yani
birbirlerini engelleyen küresel alanlar oluşmuştur. Ve enerjileri
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(atmaları) ne kadar çok ise, o kadar çok birbirlerinin alanına
girebilirler. Protonlar ancak bu olaylardan sonra, günümüzde
bildiğimiz, atomik halini alabilmişlerdir. İlaveten: sayısız protonların
birbirlerini etkileyerek ve iterek yer kapma mücadelesinden dolayı
onların ufak kürecik kalıbına benzemelerine sebep olmuştur...
Kendilerini oluşturan T.A.O.’un yapısına benzemesi buradan
ilerigelir.
Şimdi de bir protonun alanını basitçe şekillendirelim (Şekil 11).
Çember sanal bir sınırdır ve sınırı belirleyen sadece kendi alanı
değildir; sınırı komşu alanlarla belirler. Sarmal şeklindeki
momentumların burma hareketleri çizdiklerini eklersek ( bir önceki
Şekil; 10), birdenbire fizikçi De Brogli ve fizikçi Schrödinger’in ilk
kez görüntülemeye çalıştıkları aşağıdaki şekil gibi bir atom meydana
geliyor

Şekil 11

Resimdeki harmonik hareket bir elektron dalgasına denk gelir.
Elektron, maddenin yapı malzemesi olarak tanıtılmıştır; aslında ne
bir yapı malzemesidir ne de uçan bir parçacıktır. O, tam anlamıyla
bir dalgadır ve art arda ilerleyen momentumlardan oluşur. Buna göre
bunlar, alanı dairesel kapsayan dalgasal salınımlardır. Farklı
şekillenmeler de olabilir. Işıktan olan farkı ise doğrusal harekette
bulunmamasıdır. Enerjisi de farklıdır, çünkü enerjisi iki bağımsız
momentumdan oluşur. Bunlarla beraber spin ve maddesel etkilerin
de farklı olacağı beklenir. Etrafta dolaşan enerjiye parçacık demek
pek doğru olmaz, ama alemimiz bunu hep nesne olarak
nitelendirmiştir. Ne cinsi nesneseldir, ne de protonun cinsi nesnedir.
Oluşan alanın sanal yüzeyinde harmonik harekette bulunan
elektron momentumlarını düşündüğümüzde, bu hareketin yeni
atmalar ve yeni çarpışmalar meydana getirdiğini anlarız. Mekansal
iki farklı doğrultuda olan bir seri momentumların, etkiledikleri
zerreleri ossilasyona geçirdiğini bize Şekil 10 gösterir. Şekil 11 ise
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bir sarmal yörüngenin oluşumunu (a) gösteriyor. Salınım içerisinde
bulunan her proton etrafında yeni sarsıntılar meydana getirir. Işıktaki
durum gibidir, yalnız enerjisi daha düşüktür; yine de benzer sarmal
atmalardır. Mantıksal olarak, akıp giden burmaların yönü de aynıdır;
yani spinleri aynıdır. Bu şekilde protonun çevresindeki uzay yeni bir
düzene kavuşur. Bu gelişimi “polarize” diye adlandıralım. Atmaları
dışa doğru vuran ve alana girilemez bir kabuk veren güce de elektrik
alanı diyelim. Böyle dememizin sebebi de elektron
dalgalarınkabuğun oluşmasını sağlamasıdır.
İki proton birbirine rastladığında birbirlerini pek hoş
karşılamazlar. Çünkü birbirlerinin yolunu kesmiş olurlar. Ve adeta
birbirlerini itici bulurcasına itme başlar. Yasakmış gibi protonlar
birbirine geçmesini engeller. Ama elektrik alanların salınım
hareketleri halen birbirine girmektedir. İki özdeş proton birbirine
rastlarsa birbirine aynı yönlü sarmallar rastlamış olur; Şekil 12 A’da
gösterildiği gibi.

Şekil 12

Karşılaşma durumu ise d) olur. Buna dirençleme veya yansıma
denir. İki protonun birbirine olan iticiliği sayesinde bir dirençleme
üste gelir. Burada karşımıza çıkan yeni olay ise bir kuvvettir.
Fizikçilerin anlattıkları gibi kolay yoldan gitseydik, derdik ki: “Bu
kuvvetin sebebi farklı yüklerdendir; biri‚artı yüklü’ proton diğeri
ise‚eksi yüklü elektrondur!” Buraya kadar geliştirdiğimiz fikirler
bizi, yapılmış olan postulata kadar getirmiştir.
Pozitif (yani eş yüklü) yükler birbirini iter. Ama buraya kadar
öğrendiklerimizden biliriz ki protona hiç de bir şey yüklenmemiştir;
o halde yükten falan söz edilmemesi gerekir. Ayrıca “pozitif”
demekle saçmalanmış gibi! Fakat diğer yönde salınımda olan bir
protondüşünebiliriz. O zaman bir sağ yönlü, bir de sol yönlü
sarmallar bir araya gelmiş olur (Şekil 12 B ); durum a) olmuş olur.
Bu durumu “geçiş” diye adlandırmıştık; momentumların birbirlerine
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aldırış etmedikleri anlamına gelir.
İşin başlangıcında iki protonun birbirine sıkışma eğilimi olduğu
postulat yapılırsa, o zaman az önce anlattıklarımızla kıyaslandığında
işimiz çok kolay gözükecekti. Ve gerçekler tam anlaşılmadan denirdi
ki: Protonlardan biri “negatif” yüklü olması gerekiyor. Yani
okullarda öğretilen şekilde ezberlemek için hazırlanmış cümlesi
şöyle olurdu: Zıt yükler birbirini çeker.
Ama böyle söylersek gerçeklerin yanından geçmiş oluruz
(özellikle de fizikçiler). Diğer protona da bir şey yüklenmedi ya!
Mekanın polarizasyonu hariç her şey diğer protonun aynısıdır.
Buradan anlaşılan şudur: Artı ve eksi aslında mekanın hangi yönde
polarize edildiğini anlatır. Onun yerine belki de “sol” ve “sağ”
demek daha uygundur!
İleriki bölümlerde mekanın “sol” veya “sağ” diye polarize
edilmesinde, atomların karakteristiksel bir özelliğinden olduğunu
göreceğiz ve bu özelliğin tüm maddesel oluşumları belirlediğini
anlaşılacaktır.
Anlaşılan uzayda tüm protonlar aynı yönde salınım içersindeler.
Ters yönde salınımlı bir proton ortaya çıksa, denilebilir ki: Bu
negatif bir protondur; yani bir antiprotondur. Böyle bir antiproton bir
protona dokunursa zıt yönlü momentumlar birbirlerini anında
söndürür; içten bir parlama gibi etrafa atmalar dağılır. Bu yoldan
sahiden antimaddenin var olabileceğini bulmuş oluruz. Görüldüğü
gibi bu düşünce sanıldığı kadar büyük bir sır gizlememektedir.
Protonların hepsi aynı türdendir ve antiprotonlar ancak ve ancak
günümüzde yapılan parçacık hızlandırıcı deneylerle ortaya çıktığı
bilinir. Bir zamanlar değişik türden protonlar ortamı oluşturduysa, o
zaman birbirlerini söndürdükleri için yanyana duramamışlardır.
Alemi ve uzayı oluşturan bugünün protonları, işte onlar birbirini
söndürme savaşından galip gelenlerdir! Bu tek türün günümüze
kadar gelmesi doğanın bazı sırlarını açıklar. Mesela doğada her şeyin
simetrik olması beklenir (parçacıkların simetriği); öyleyse
protonların iki türünün de bulunması lazım ama bulunamamıştır.
Bunun açıklamasını da az önce getirmiştik. Örneğin canlı
organizmalar sadece sol yönlü molekül sarmalları kullanırlar. Ancak
bu konuyu sonraki bölümlerde tekrar ele alacağız.
Şunu da not edelim: Gama ışınları ve gama ışınlarının zayıfıolan
röntgen ışınlarının adeta kaos içinde birbirleriyle çarpışması
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sonucunda protonlar oluşmuş ve bununla birlikte uzay oluşmuştur.
Ama uzayın oluşumu tamamlanmıştır diye yazılı bir şey yok. Eğer
tamamlanmadıysa o zaman hala sürüyor; gama ve x-ışınları bize bir
yerlerden akın ediyor demektir. Hareket olayından ileri gelen
Doppler olayı gama ışınlarını, ısı ışınları olarak bize gösteriyor
olmalıdır. Bu olay gerçekten gözlenmektedir. Kozmik ötesi denilen,
3x10-3 ila 30 metre dalga boyunda olan, ışınlar dünyamıza her bir
yandan akın etmektedir. Bu durum bize tek şunu kesin olarak
açıklamaz: Kozmik büyük patlamayı...
Oluşmuş olan uzayın etrafında proton ile antiproton birbirleriyle
halen savaşıyor olamaz mı? Bugünlerde gözlenebilen ve uzaydan
gelen gizemli enerjiler, aslında madde ile antimaddenin birbirlerini
söndürmelerinden ileri gelen enerjilerdir. Ayrıca kozmosun en uç
noktalarından gelen mesajlar da şunlardır: Gama ışınlarının enerji
yansıtmaları nesnenin büyüklüğüne göre, ne kadar büyük olduğu
bilinmemekte, bulutsu nesnelerdir. O bulutsu nesnelere astrofizikte
kuazar denir. Astronomide gözlenen o gizemli nesnelere başka bir
açıklama daha getireceğiz. Bunu yapmadan önce boşluktan can almış
proton, madde diyebilecek kadar kütlesel hale nasıl gelebiliyor;
bunun cevabını da araştıracağız.
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5 Kütle
Kitabın bu bölümüne kadar temel bir madde bulmadık, sadece
belli bir enerjiyi aktaran momentumlar bulduk. Bu momentumları
nesnesiz bir ortamda varsaymaktayız: kuantumlar. İşte kuantumlar
ancak ve ancak izleyicinin algılamasında veya ölçü aletlerinde var
edilir. Bunu doğru anlayalım: Kuantumların nesnesel olmaları, diğer
kuantumlarla itici bir etkileşimde bulunmalarından öte gelir.
Dünyamızın bize koca bir bileşim olarak nesnesel görünmesinin
sebepleri nelerdir ki, fizikçiler “Kütle” kelimesini yaratmak etmek
zorunda kalsın? Kozmosta elleyip görebildiklerimiz asıl hangi
maddeden oluşmaktadır?

Şekil 13

Bir vantilatör kullanalım. Şimdi de bunu çalıştıralım. Pervane
harekete geçerek ivme kazandığındaasıl şekli kaybolup dönen bir
plak gibi gözükür (Şekil 13). Pervane ne kadar çok hızlanırsa o kadar
da plak gibi bir şekil alır. Pervanenin kanatları sanki duruyormuş
kadar hız kazandığında ise bir tekerleğe benzer ve elimizi arasına
tutsak karşılığını verecek bir cisim haline gelir.Ama gerçekte öyle bir
tekerlek yok; ve aynı türden bir tekerleklede pek iyi geçinemez ya!
Plağın içinden bir cisim geçirmek istiyorsak, o zaman bu cisim
çok ufak ve de çok hızlı olmalı ki geçebilsin. Tekerlek şeklinin
bozulmasını istersek, o zamanda büyük ve yavaş olan bir cismi içine
atmamız gerekirdi. Pervanenin bir ivmeye sahip olması, yaprakların
bir tur için gereken zamanın gittikçe kısalması anlamına gelir.
Dönme hareketinden meydana gelen, cisimlere karşı koyma gücüne
“görünen kütle” dersek, o zaman şu anlaşılır: Aslında bir cismin
geçmesini engelleyen pervanenin hareket enerjisidir. Bu enerjiyi
izlediğimiz momentuma, yani kütleye denk sayarsak,o zaman
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pervanenin dönme hızı değiştiğinde, bununla birlikte izlenen kütlesi
de değiştiği anlaşılır. O halde enerji ile kütlenin arasındaki farkı
kapatan bir hız ile bir çarpma işlemi olmalı. Kiminin aklına hemen
Einstein’ın çok tanınmış formülü gelebilir:
E=mc2
Bu formüldeki ışık hızı, algıladığımızın enerjik ya da kütlesel
olmasını belirler.Bu formülle ileride daha yakından ilgileneceğiz.
Pervanenin yapraklarından bir tanesini bırakıp gerisini atarsak
bu kalan parça neredeyse gözle anlaşılamayan bir dönme hareketinde
bulunur. Bu ‘neredeyse’ ifadesini de şimdi “momentum kuantumu”
diye adlandırırsak, fizikçilerin marifetine benzer, o zaman önceki
modele uyan bir “kütle” keşfedemeyiz. Bu sebepten bir sanal kütle
kavramıyla tartışmayı sürdürmeyelim. Şu ana kadar evrenin
oluşmasına sebep olan üç kavram bulmuştuk: mekan, zaman ve
enerji.
Geçmişten beri evrensel formülü bulmak büyük aydınların en
büyük gayesi olmuştur. Elbette evren, bir formülle icat edilmemiştir
ve böyle bir arayışta bulunmak bir sonuç da getirmez. Bu, bir
pastacının pastaları tek bir tarife göre yapmasıyla aynı olur! Yine de
böyle bir formül var olsaydı, o zaman ancak ve ancak keşfettiğimiz o
üç kavrama dayanmalı ve de gerçek dünya olarak algıladığımız
dünyanın tüm sayısal problemlerine deva olmalı. Bu üç kavramla
evrensel
formülü
bulalım
mı?
Ayrıca
üç
soyut
kavramınmatematiksel bağlantılarını kurmak mümkün mü ?
Pervane örneğinde bu üç kavramın hangi yolla birbirlerine bağlı
olduklarını dikkat edersek, o zaman şu ilginç denklem önümüze
çıkar:
Enerji 

Mekan
Zaman2

Hepsi bu mu? Peki bu biraz tuhaf formül ile neler yapılabilir?
Hemen biraz matematik ile denemesini yapalım:
Pervanedeki yaprağın uzunluğu 32 santim olduğunu varsayalım.
Pervanedeki yaprağın ucu bir dönüşte yaklaşık 2 metre kadar yol
katediyor. Şimdi pervaneyi çalıştırıp ona hız kazandıralım. Hızı,
saniyede bir tur, yani 2 m/s’dir. “esas” bir kütle olmadığından “zahiri
kütle”5 diye bir kavram türetiyoruz. Bu kavramla pervanenin ivmeli
yaprağına “kütlesel bir momentum” ifadesi getirilebilir (fizikçiler
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şimdi öfkelerinden vantilatör gibi dönüp dursalar da!). Aynı
zamanda postulatı getiriyoruz: Hareketsiz pervanenin yaprağı
momentum kuantumu bir yapraktır. “Yaprak” birim olarak
seçilebilir; ne de olsa tanıdığımız tüm birimler gelişigüzel
seçilmiştir. Planck’ın momentum kuantumu ile fizikçiler bu kurala
hareket ediyor. Öyleyse bir yaprak da, bizlerin ampirik elde ettiğimiz
momentum, kuantumudur.
Daha fazla kendimize dert etmeden hesaba devam ediyoruz:
zahiri kütle 

v 2
 2
t 1

İki ne? İki metre? Ama momentum kuantumu çiftleştiği
görülüyor, yani iki yaprak var. Zaten hareketsiz pervanede fazla
“yaprak” olmalı; yoksa olmamalı mı? Ama bu durum bizi henüz pek
etkilemiyor. Aslına bakılırsa pervanenin hızından katettiği yolu
hesapladık sayılır. Newton buna benzerini gezegenlerin hızlarıyla
(v²) ilgili yaptı. Yörüngelerin yarıçaplarını r ile hesapladığı gezegen
hareketlerinin temel sebebi, onun kurgusundan meydana gelen
merkezi “kütle” olmuştur. Kütlenin birimi de “kilogram” seçilmiştir!
Bunaorantılı olarak kütle çekim sabitini tahmin etti. Kütle çekim
sabitinin tam değerini Cavendish yüz yıl sonra bulmuştur.
Kendimizi eleştirilere boğmadan hesabımıza devam ediyoruz:
Yaprağın zamanını azaltıp hızlandırıyoruz; bir dönüş için saniyenin
onaltıda biri kadar. Hıza orantılı olarak elbette onaltı kat da artmış
oluyor (şimdi matematikçilerin sabrı da pervaneye benziyor olabilir).
v
32
zahiri kütle  
 512
t 0,0625

Sonucu: 512 “yaprak”. Acaba bu sayısal sonuç gerçekten
içinden geçen momentumun değerini mi açıklıyor? Belki de kütlesel
momentumunu açıklıyordur (quantity of matter)6. Bu dönen cisim,
yani yaprak 512 momentum kat değerindeymiş gibi mi hareket
ediyor?; ve bunun momentumu kinetik enerjinin momentumu ile
aynısı mı? Öyleyse, kütle verisini içeren enerji formülünü kullanarak
(kin.E=l/2•m•v2) bizim kabul ettiğimiz momentum kuantumunu, bir
“yaprak”ı, bu hesaptan çıkarabilmemiz gerekir. Formülü çeviriyoruz;
1
kinetik enerji
m
2
v2
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ve hiç çekinmeden hareket (kinetik) enerjinin yerine zahiri
kütleyi koyuyoruz:
m  2(

512
512
)  2(
)  2  0,5  1
2
1024
32

Sahiden, başlangıçta şart koştuğumuz momentum eşittir bir
sonucu yine çıkıyor. Böylece zahiri kütlenin hareket enerjisine denk
olduğunu buradan doğrulanıyor. Buradan, algılanan kütlenin hareket
enerjisinden farksız olduğu anlaşılır.
Hız eşittir katledilen yol bölü zaman; mekan kavramını formüle
etmek istiyorsak, o zaman şu çıkıyor:

zahiri kütle 

v yol (mekan) t yol (mekan)


t
t
t2

Mekanı zamanın karesine bölünce doğrudan bize kütlenin
momentumunu ifade eden enerjiyi elde ederiz. Kolay yoldan
denemesini yapabiliriz; 512 değerini getiren saniyenin onaltıda birini
zaman olarak yerleştirirsek:
zahiri kütle 

yol (mekan)
2m

 512
t2
0,00390625

Elbette bu yoldan da 512 elde ediyoruz. Bize hareketten kütleye
geçen “olay miktarı”nın büyüklüğünü ifade eder. Ve pervanenin
yaprağı sahiden ona göre de bir direnç gösterir. Soyut kavramlarla
hesap yapıp momentum için bir birim tanımlamaktan başka bir şey
yapmadık. Bu hesaba göre herhalde dünyamız tam anlamıyla bir
hiçten ibaret olmalı! Pervanedeki yaprağın kütlesi değil de sadece
yoğunluğunun arttığını iddia edenler haksız değildir. Önümüzdeki iki
bölümde “çekim ağırlığı”nın ve “atalet” kütlelerin yer çekiminde
etkisi olmadığını göreceğiz; yerçekimine sebep olan aslında
yoğunluktur.
Bunun gibi akıl oyunları yaparak ve denemeler yaparak bir tür
evrensel formül mü bulduk? Elbette hayır; ama enerji ve kütle her
yönden birbiriyle alakalıdır. Dünyamızın oluşum sebeplerini
açıklayabilen evrensel bir formül de benzer şekilde olmalı ki, bu
evrenin kolay yapısına uysun. Mekan, zaman ve enerji arasındaki
ilişki tüm doğa kanunlarının temelindedir. Örneğin serbest atış,
enerji ve momentumun korunumu gibi yapılmış postulatlar. Bu üç
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kavram birbirinden ayrılamaz. Bu, genel görelilik kuramındaki
mekan-zamanını aklımıza getirebilir, özel görelilik kuramın eylemsiz
referans sistemini kastetmiyoruz; ve bulduklarımız bütün kozmos
için geçerlidir ki, genleşme, entropi ve birbirlerine bağlı olan “doğa
sabitleri” (Sommerfeld’in ince yapı sabiti, kütle çekimi ve ışık hızı),
bunu bize göstermektedir.
Evrenin tek ve gerçek yapıtaşları, yorumsuz enerji, mekan ve
zamandır. Formüllerimizde saniye ve metre ölçüleri kullanılmıyor;
evrende mutlak değerleri olmadığından. Fakat en azından bunlarla
bazı bağlantılar gösterebiliyoruz. Bunlarla gerçek anlamda bir şey
hesaplanamıyor!
Bir “yaprak” sabitin etkisi bizim algılamamıza bağlı. Birçok
filozofun tahmin ettiği gibi dünyamızı oluşturan nesnel varlık değil,
bunun yerine, daha çok bir tür zihinsel oluşmadır diyebiliriz. Direnç
ve uyuşma arasındaki hareketlilik bin bir türde nesnel bir evren
meydana getirmiştir ve bunun içinde kütleler sürekli birbirlerine etki
ederler.
Bu üç kavramın soyut ve sabit olupta gerçekleri oluşturduğunu
düşünmemek gerekir; biliriz ki tek gerçek T.A.O.’dur. Ve enerjiyi,
mekanı ve zamanı da oluşturan T.A.O.’daki etkinliktir.
Algıladığımız gerçekler sadece bir bilgi iletişimidir. Bir tür holografi
gibi hep ışıklardan ibaret, ne var ne yok olan, her şeyi
şekillendirmektedir! T.A.O.’daki etkilişimlerden ortaya çıkanlar,
yani mekan, zaman ve enerjinin getirdikleri eserleri yorumlayıp
tanımlayabiliriz, ancak T.A.O. tanımlanamayacak…
Harmonik harekette bulunan her proton bizim pervane
yaprağından başka bir şey değildir. Soyut olmayan bir dünyayı yine
de bütünü kapsayan bir kuram istiyorsak, o zaman bunun tek çaresi
bir genel alanlar kuramıdır. Bunu Einstein’ da bilmekteydi ve ömür
boyunca bunun üzerine çalışmaları oldu. O, ancak kütle çekimiyle
elektriksel çekimleri kuramını biraraya getiremedi. Einstein’ın da
katkısı olduğu kuantum teorisi bazen ister istemez onun genel
görelilik kuramına karışıyordu. Buna dayanaraktan bu konuyu daha
sonra tekrar ayrıntılı olarak ele alacağız.
Fizikte birçok çalışmalar alanlarla ilgilidir. Alan dediğimiz,
kuvvetlerle, momentumlarla veya enerjiyle dolu olan mekandır.
Proton da bir alan oluşturmaktadır ve bunun alanı bizim
algılamamıza göre bir tanecik veya bir atomdur. Atom ile ilgili
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düşünceler, örneğin bölünmezliği veya “her şeyin temel sebebi olan
parçacık” gibi ifadeler epey önce değiştirilmek zorunda kalındı. Yeri
geldiğinde “proton alanı” kelimesinin yerine “küresel alan”
kelimesini kullanacağız ki bizim doğurduğumuz çocuğun da bir ismi
olsun. Evreni sonsuz büyüklüğündeki alan olarak göreceğiz; ne varsa
ne de yoksa, her şey bu alanda olup bitmektedir. Bu evrensel büyük
alan böylece her şeyi içermekte ve mekan, zaman ve de enerji
istediği kadar gelişmektedir. Bunlarla birlikte “kütle” de enerjinin
değişik türde algılanmasını sağlayacaktır.

53

6 Kuvvet
Fizikçiler, araştırma yaparken birçok yeni esas kuvvet buldu.
Birbirinden farklı olan bu esas kuvvetlerin sayısını düşürmeye
çalışırken alınan sonuç tam tersi olmuştur: Modern parçacıklar fiziği
yeni momentumlar keşfetti ve bunların arkasında sanki daha
tanınmamış kuvvetler varmış gibi gözüküyordu. Fiziğin genel
gayesi, kuvvetleri bir tek kuvvetin altında birleştirmeyi, bütün
etkilerin tek esasını bulmaktır. Bu gaye ile bugüne kadar sayısı
gittikçe artarak parçacıklar bulunmuştur. Maddenin temel taşlarıyla
yetinmeyip yeni parçacıklar arasındaki alış veriş için de yeni
kuvvetler düşünüldü. Bulunan parçacıklar daha önceden bulunan
enerjinin korunumuyla çatışmaması için birçok parçacıklara tasarlı
parçacık denmiştir ve devamında da bu Heisenberg’in belirsizlik
kuramına dayandırılıyor. Bu kurama göre, parçacıkların yer, niteliği
ve momentumu bir anda belirlenemez, çünkü izleyici ne nedir diye
baktığında sisteme karışmış ve etkilemiş olur.7 O yüzden “ödünç”
enerjilerle işlemler yapıp denetlenemeyen kuramlar geliştirildi, ama
maalesef çok şey ifade etmiyorlar. Çünkü, örneğin “boson”ların
parçacıklar arasındaki değişimlerden meydana gelmesi, kuvvetlerin
varlığını az biraz bile açıklayamıyor…
Kuvvet parçacıkların alış-verişi, Feynman diyagram (şekil 14)
ile karakterize etmiştir; bunun için yapılan tanımlamalar bir
anlaşmaya dayanır. O yüzden de gerçeklerden uzak olduğu için, şu
soru karanlıkta bırakmıştır: Alış veriş etmiş bir parçacık başka
parçacıkları çekip ve itmeye nasıl teşvik edebilir?

Şekil 14
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Tasarlı enerji Heisenberg’in iyi fikirlerindendi. Bu fikre göre,
mikro uzayın aktif olması için hesap olarak bilindiğinden daha fazla
bir enerji potansiyeli mevcuttur. Bizim de kanaatimiz zaten öyle
değil miydi? Buna göre ölçülen bir enerjinin momentumu bütün
enerjinin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Sadece ölçülen
momentumu hesaba katınca, bizim eski benzetmeye göre, boksörün
boşa giden savurmaları hesapta eksiktir. O savurmalar, yani
ölçülmeyen momentumlar gerçek anlamda boşa gitmiyor ya; onlar
sadece bizim aygıtlarımıza gizli kalıyor.
Altı farklı kozmik kuvvet tanınmaktadır ve bunların hiçbiri de
merkezkaça benzeyen asılsız bir kuvvet (etkili ama etkisi
gözükmeyen ivmeli hareket) değildir. Örneğin merkezkaç kuvveti,
atalet kuvveti ve de Coriolis kuvveti asılsız kuvvetlerden sayılır.
Sıraylaaltı kuvvete değinelim:
1) ÇEKİM KUVVETİ (GRAVİTASYON)
Gezegenleri yörüngede tutar ve de ağırlığın oluşmasına sebep
olur. Onun taneciksel etkisine “graviton” denir.
2) ELEKTRİK (elektromanyetiksel karşılıklı etkileşim)
Artı veya eksi yüklenmiş maddelere etki eder. Ayrıca manyetik
alan oluşturur ve atomları da molekül şeklinde bağlar. Onun
taneciksel etkisine “foton” denir.
3) HAFİF KUVVET tip I (artı ya da eksi yüklerin akımıyla
gerçekleşen hafif karşılıklı etkileşim). Bu elemanter taneciklerini
değiştirebilir. Mesela protonlara bir sihir yapılmışgibi nötrona
çevirir. Buradaki karşılıklı etkileşimi sağlayan tanecikler “W+” ve
“W”diye kullanılır.
4) HAFİF KUVVET tip II (nötr akımlı hafif karşılıklı etkileşim)
Henüz doğada bulunamamıştır. Ancak yüksek enerji fiziğinde
beklenmedik şeyler görülmüştür. Bunu da “W° parçacığı” diye ifade
edilir.
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5) GÜÇLÜ ÇEKİRDEK KUVVETİ (güçlü karşılıklı etkileşim)
Atom çekirdeğini bir arada tutar. Bu etkileşimi sağlayan
parçacıklara da “meson”denmiştir.
6) RENK KUVVETİ (kromodinamik karşılıklı etkileşim)
Spekülasyon yapılarak fikir edinmiş bir kuvvet. Bu kuvvet,
kuarkslardan oluşan protonların dağılmasını önlediği söylenir.
Karşılıklı etkileşimden dolayı, kuarksların tespit edilebilmesini
önleyen, o zahmetli yapıştırıcıya “gluon”denmiştir.
Saydığımız
son
kuvvette
herhalde
hafiften
bir
gülümsemişinizdir, çünkü itirazsız tuhaftır. Şimdiye kadar neler
oldu? Fizikçiler bir anda nereye vardı ve neden? Yüksek enerji
fiziğinin hızlandırıcılarında sayısı gittikçe artan parçacıklar bularak
bunları, atomu oluşturan parçacıklardır diye bir düzene koymaya
çalışılması, demin saydığımız parçacıklara sebep olmuştur. Önce
teoride bulunan parçacıklar kısa bir zaman sonra sis tüpünde izleri
gözlemlenerek tespit edilebilmiştir. Görünüşe bakılırsa fizikçiler
bugüne kadar aranan parçacıkları atomdan çıkarmadıklarını, bunları
sadece hızlandırıcıda yarattıklarını farkında değiller.
Kendimiz, momentumlarla ilgisi olan, kararsız alan oluşturan bir
momentum karşılaşması (karşılaşma e!) bulmuştuk. Düşünülebilecek
her türlü karşılaşmanın mümkün olduğunu anlamıştık. Atomun kütle
ağırlığını kat kat geçebilecek parçacıklar yaratılmıştır. Ancak
bununla beraber karışıklık da ortaya çıkmıştır, ama haksız yere.
Çünkü bunların atomlarla ilgisi ve aslı yok.
Fizikçilerin yürüttükleri garip bir oyundur bu ve bu bize,
insanların düşünceleri tıkandığı yerde ne kadar oyalandıklarını
açıkça gösterir. İnsanlar, bilimsel geçmişi incelerse, yeni buluşları ve
çözümleri eskilerle karşılaştırdıkları zaman, bunların öyle kolay
çürütülemediklerini görür. Herhalde insanoğlunun tavırlarından biri
olmalı.
İşte kuarksların bulunuşu, demin anlattığımız gibi, insanoğlunun
tavrına uyar. Doğal olarak bir gün gelir de hızlandırıcıda kuarksların
özelliklerine uyan tanecikleri bulurlar…
Bize, gezegenlerin yörüngesiyle ilgili problemler yaşayan
astronomları hatırlatabilir. Bazı sabit fikirlere tutundukları için,
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örneğin Aristo’nun yörüngeler için merkezcil hareketi şart koşması
gibi, Ptolemeus da, dünyanın etrafında yörünge çizen gök cisimler
tasarlamıştır ve bu da astronominin nesillerce aynı yerde saymasına
sebep olmuştur. Kopernikus, gezegenlerin düşünülen yörüngelerde
düzensiz hareket ettiklerini fark etmesine rağmen, eski fikirlere
katılmak
zorunda
kalıyordu.
Ptolemeus’un
kuramı
sayesindegezegenlerin dairesel hareketleri hesaplanabiliyordu;
gerçekte ise bu kuram yanlış idi. Kepler, seneler süren bir çabanın
ardından, yanlış kuramı ortadan kaldırdı. İsteyenler yine de bu eski
ve yanlış kurama kolay bir şekilde tekrar ulaşabilir, çünkü dünyadan
bakıldığında gök cisimlerin dönüşü sürekli tekrarlanmaktadır. O
halde yanılmamak elde olmayan bir şey. Benzer bir olay da yüksek
enerji fiziğinde yaşanmaktadır. Burada dabulunan çeşitli
parçacıkların önemi kalmıyor ve bu yüzden de o parçacıkları daha
ayrıntılı tartışmayacağız. Dünyamız, fizikçilerin tasarladıkları kadar
karmaşık değildir.
Bütün kuvvetler bulunan parçacıklarla anlatılamıyor. Ayrıca
kütle çekimi bu metotlarla da ama hiç tasarlanamıyor ve gravitonlar
da hiç bir işe yaramıyor. Aslında en kolayından yer çekimi
açıklanabilmeli! Belki de sadece yanlış yargıya dayanarak büyük bir
gizem olarak kaldı...
Sırı çözmek için sizinle tramvayda gidiyoruz. Başlangıçta
tramvay boş, ama gittikçe yolcu sayısı artar ve sonunda büyük bir
kalabalık oluşur. Hoşumuza gitmeyebilir, ama gittikçe daha fazla
insan bize yapışacak ve bunun gücü de artacak. Durumu tanımıyor
olsaydık, o zaman insanları üstümüze çeken bir kuvvet şart koşardık!
İşte bu şekilde insan kolaylıkla yanılabilir. İnsanları kendimize doğru
iten, tramvayda kalabalıktan meydana gelen itişmedir...
Perpignan’lı fizikçi Dr. Pages’in düşüncesine göre de kütle
çekimi aslında cisimlere uygulanan bir tür basınçtan meydana
gelmektedir. Newton’un denkleminde: “Ön işareti de değiştirdikten
sonra her şey önceki gibi kalır.” gibi demesiyle, meslektaşları
kahkaha atarak onunla alay etmişlerdi. Fakat Newton bile benzer
fikirler yürütmesine karşın problemin çözümü ona fazla karmaşık
geldi. En eski basınç-kütle çekim kuramı Georges Louis de Sage’ya
(1747/1756) kadar dayanıyor ve o bayın yaptığı hata da bugüne
kadar bulunamamış olan gravitonlarla açıklama getirmeye çalışmış
olmasıdır. René Descartes’ (1644) ve Lord Kelvin’in (1867) esir
çevrim teorisi bir basınç teorisidir. Ancak o kadar karmaşıktı ki,
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kimse teoriyi anlayamadı. Quirino Majorana (1871-1957)
anlatılanlara göre kütle çekiminin basınç teorisini ispatlamış, ama
onun şaşırtıcı deneye kimse dikkatini vermemiştir.
Fizikçi Mach’ın da buna benzer fikirleri olmuştur. O, etrafa
yayılmış kütlelerin birbirine etki veya direnç uyguladıklarını
inanmaktaydı ve Einstein da bunu ciddi bir şekilde tartışmıştır. Ama
Einstein bu tür fikirleri kabul etmeyip yer çekimini atalet
kuvvetlerini bir asılsız bir kuvvet olarak ortaya koydu. Fazla bir
açıklık getirememişti; kullandığı artı ve eksi işaretiyle hesap
yapabilme avantajını getirmişti. Einstein gerçekten de “kütle, mekanı
eğriltir” varsayımı ile bir bakıma gerçeğin ayna görüntüsüne rast
gelir, fakat aslına rastlayamadan. O da diğer fizikçiler gibi, kütle
merkezini hesaplarında kullandı (bu arada kütleyi değiştirenin enerji
ve momentum olduğunu aldırış etmiyor). Gravitasyonun istisnasız
etrafta duran kütlelerden (alanlardan) oluştuğunu sonra açık bir
şekilde anlayacağız.
Bir protona ait momentumun mekana yayılması, proton salınımı
şeklindeki bir dirence çarpıncaya kadar sürdüğünü biliyoruz. Bunu
düşüncemizde şekillendirmek herhalde zor değildir. Tüm alanların
birbirine giriştiğini ve evrende bir çeşit örgü oluşturduklarını bilmek,
bir diğer yararlı düşüncedir. Bu prensip tüm küresel alanlar için
geçerlidir. Gök cisimleri de elbette küresel alanlardır. Çünkü bunlar
protonlardan ibarettir ve elektromanyetik salınımların bileşkesi
devasa alanlar oluşturmaktadır. Daha önce de formüle ettiğimiz gibi,
madde kendisini engellediği için basınç altındadır. Duyularımız bunu
fark edemez, ama gerçekte bu halen devam eder. Her alan evrenin
ufuklarına kadar gider ve başka alanlarla da temastadır. Tramvaydaki
gibi, kuvvet meydana gelir. Şu cümleyle toplayabiliriz:
HER MADDE BAŞKA MADDEYİ İTER!
Bu, yeryüzünde şimdiye kadar yapılan varsayımların tam
tersidir. Ve ilk etapta çılgınca gelebilir, ama bu böyle ise iyi bir
işarettir. Wolfgang Pauli’nin anlattığı dersin ardından Bohr’un ayağa
kalkarak söylediği şu sözleri anımsayalım: “ Oldukça çılgın bir teori
olduğu konusunda hemfikiriz. Fakat bizi bundan ayıran tek bir soru
kaldı: Yeterince çılgın mı?”
Bu çılgın fikrin şaşırtıcı sonuçlar getireceğini göreceğiz. Kütle
çekimine karşın maddenin ek bir niteliği de, maddenin
varolmasından itici bir kuvvetin oluşmasıdır. Bu sebeple bu kuram
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daha mantıklı geliyor ve filozofları da tatmin edebilecek şeklindedir.
Hiç bir şey uydurup eklememize gerek yoktu; her şeye karşın mekan,
zaman ve enerji evrenin çalışması için yeterlidir.
Bu, kendisini açıklayan prensibe itme prensibi deriz. Varoluş
temel prensibin ta kendisidir. Çünkü tek ve asıl kuvvet bu itici
kuvvettir. Diğer kuvvetler bu itici kuvvetten ibarettir. Ve itme
kuvvetin arkasında da, her şeyin arkasında olduğu gibi, T.A.O.
vardır!
Kozmosu küresel alanlarla dolu düşünürsek ve bunlardan birini
gözlemek için ayırırsak, o zaman şu soru ile karşılaşırız: “Bunlardan
hangisi diğerine daha büyük kuvvet uygulamaktadır; ayırdığımız
alan mı, yoksa onun etrafındaki alanlar mı?” Sorunun cevabı
kendiliğinden çözülüyor: Elbette bir alan etrafındaki alanlardan
güzelce sıkıştırılıyor! Bu basınç tüm etraftan, yani uzaydan
kaynaklandığı için buna ‚uzay basıncı’ deriz. Uzay basıncına karşılık
veren maddenin oluşturduğu basınca da ‚öz basınç’ deriz. Buradan
gök cisimlerin neden küresel olduğu anlaşılır: Basınç maddeyi her
yönden sıkıştırıyor. Maddenin oluşturduğu belirli miktardaki basınç,
uzay basıncı ile birleşir. Belirli miktar alanın yoğunluğuna bağlıdır
ve bileşkeden sonra ortaya çıkan gravitasyondur. Burada hep
basınçtan bahsettik. Aslında fizikte bu tanımlama doğru değildir,
çünkü basınçtan ziyade bir itmeyi kastediyoruz. Biz bu şekilde bir
gravitasyon-basınç-teorisi değil de, bir gravitasyon-itme-teorisi
geliştiriyoruz! Uzay basıncı demek uzay itmesi demekten sözcük
vebiraz daha yakından bakacağız.
Uzay basıncının bütün protonları olabildiğince birbirine
sıkıştırma gibi bir eğilimi vardır. Küresel alanlar birbirlerine karşı
öyle bir kuvvet uygularlar ki, bu kuvvet uzay basıncından daha
güçlüdür.
Bu kuvvet bildiğimiz şeydir: elektrik. Protonlar hep aynı şekilde
titriyor. Sonuçta her bir protonun etrafında mekan polarize olmuştur
ve bu da itici etkiyi arttırır. Uzay basıncı doğrudan ve kolayca
protonları sıkıştıramıyor. Elektrik ile alanların itişmesinden dolayı,
protonların daha fazla sıkışmasına izin verilmiyor. Bu, serimizdeki
ikinci kuvvettir ve alanlar arasında en baskın olanıdır. baskınıdır.
Artı ve eksi yüklerin geçtiği yerde gravitasyonun önemi kalmadığını
fizikçiler uzun zamandır anlamıştır.
Hidrojen bulutsuları, gravitasyonun etkisiyle yoğun bir küme
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oluşturup gök cisimleri oluşturduklarını, birçok benzer model ile
aynısı anlatılmaktadır. Bu oldukça inanılmaz bir şey! Gaz halindeki
hidrojen, yani protonlar, her yöne doğru dağılmak ister. Alanları,
kozmosun alanına karşın ufacık kalır. Pervaneyi hatırlayalım;
pervanenin içinden ufak alanların (cisimlerin) geçebilme şansı daha
yüksek idi. Genel olarak bu alanlar için geçerlidir, çünkü karşılaşan
iki büyüklüğün çarpımı direncin miktarını belirler.
Sonra daha ayrıntılı bir şekilde gravitasyonu ve uzay basıncıyla
ilgili
gravitasyonun
unsurlarını
inceleyeceksek
de,
şimdidengravitasyonun nereden geldiğini bir kaç cümle ile
aydınlatabildik. Bundan önce elektriği keşfetmiştik. Şimdi de
küçümsenmemesi gereken bir kuvvet daha var; neredeyse
kendiliğinden açıklanan bir kuvvet. Aklımızda bir tür cetvel
canlandıralım. Bu cetvel, uzay basıncı ile öz basıncın arasında etki
görüyor (Şekil 15).

Şekil 15

Fazla düşünmeden biliriz ki bu cetvel basıncın altında
eğrilecektir. Uzay cetveli alanın etrafına bükmektedir. Uzayın
geometrik çaplarını tanımıyor olsaydık, o zaman burada yeni bir
kuvvet ile karşı karşıya olduğumuzu düşünürdük. Buna göre de
ismini “Eğriltme Kuvveti” dememiz doğru olur. Cetvel kendisini
salarak eğriltme kuvvetin etkisine göre şekil alsaydı, o zaman o alanı
çevreleyecek şekilde bükülürdü. Eziyet çektirdiğimiz cetvel elastik
ise, dolayısıyla düz kalmaya eğilimi var ise, o zaman cetvelin
ucundaki basınç ile uzay basıncı, küresel alandaki ve cetvelin
ortasındaki öz basıncı aşardı ve cetvel küresel alana doğru hareket
etmeye başlardı. Sıkıştırılmış cetvel için en ideal konum alan
merkezi olur. Ancak alan engellemeseydi cetvel sakin durabileceği
bir yere geçerdi. Küresel alana ne kadar yaklaşırsa, o kadar da
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eğriltme kuvvetinin artacağını hepimiz kolayca kabul edebiliriz
herhalde. Bu da şu anlama gelir: Eğriltme kuvvetin boyutları alanın
eğriltişine orantılıdır.
Aslında ne bulmuş oluyoruz? Cevap: Titreşen alanlar, küresel
bir şekilde yer aldıkları için sahiden mekan eğriltilmektedir! Alanlar,
mekanın etrafına doğru bükülmektedir. Acaba Einstein buna ne
derdi?
İki proton karşılaşırsa ne olur? Birbirlerini iterler. Ya onları
sıkıştırırsak, o zaman ne olur? O zaman eğriltme kuvveti etkisini
göstermeye başlar. Bu da şu anlama gelir: Her bir proton diğerini
kendi etrafına bükmeye çalışır. Şunu gerçekten doğru anlamamız
gerekir: Protonlar elbette hiç bir şey için çalışmıyor, sadece uzay
basıncı protonları birbirinin etrafına eğriltiyor... Ne demek
istendiğini ve içeriklerini de artık gayet iyi bildiğimiz için, anlatırken
farklı deyimlerle kendimizi fazla yormamıza artık gerek kalmıyor.
Protonların başka çaresi olmadığı için, bir araya sıkışarak yeni bir
bileşke alan oluştururlar.
Anlamakta yanlışlık olmasın diye biraz daha ayrıntılara önem
verelim: Alanlar, T.A.O.’dan öylece geçmez; alanlar titreşimlerini
yayarak ilerler! Alanları meydana getiren, elektromanyetik
momentumlardır. Momentumlar kuvvet atışları olduğundan ya
birbirlerine direnç gösterirler, ya da birbirlerine yol verirler. Proton
alanlarını bu yüzden tam olarak gölde birbirine girişen dairesel
dalgalara benzetemeyiz, çünkü dalgalar asla birbirini itmezler! Böyle
bir kurgu ile momentumlardan gelen kuvvet uygulamalarını
açıklayamayız. Ama titreşim alanlarla uğraştığımız için, bu
kuramımız çelişkisizdir. Çünkü momentumlar birbirlerine
girişmeden itişir. İşte burada o ufak ama önemli farkı anlatmış olduk.
Ossilasyon ve titreşim halindeki küresel alanlar sırf T.A.O. da
yayılmalarına rağmen, sanki başka bir kuvvet varmış gibi görünür!
Eğriltme kuvveti diye adlandırdığımız bu birleştirme gücü
sadece proton alanların bir özelliğidir. Parçacık fiziği tarafından
postulat edilmiş “güçlü kuvvet”e eşittir, yani bizim kuvvetler
dizisindeki beşinci şık. Bunlar, itme prensibi ile mekanın
geometrisinden doğan mantıksal sonuçlardır. Sahiden güçlükarşılıklı
değişim etrafındaki “kütleden” kaynaklanır; uzay basıncı olmadan da
çalışmaz. Güçlü karşılıklı değişim, protonun kütle çekimiyle
kesinlikle açıklanamaz, çünkü protonun çekim gücü zayıf kalırdı!
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Şekil 16

Bilinen teoriye göre protonlar artı yüklüdür, ama o zaman
birbirlerinden uzaklaşmaları gerekirdi... Gerçekte protonları ayırmak
güçtür, çünkü onların alanları yeni bir bileşik alan oluşturmaktadır.
Alanları ayırmak gerekir, ancak uygulamada bu imkansız bir olaydır.
O halde bir atom çekirdeğindeki protonlar yan yana dizili değiller.
Bunun yerine protonlar birbirine girişerek birleşmiş alanlarla
kenetlenmiş olurlar (ayrıntıları daha sonra). Bu yüzden eğriltme
kuvveti (güçlü karşılıklı değişim) ile elektrik kuvvetin (uzay basıncı
eksi eğriltme etkisi) arasındaki bağlantı, karmaşık cebir işlemi
yapmadan geometrik olarak gösterilmiştir (şekil 16).
Ortak bir merkezden eğriltmenin en etkin yerine kadar birbirine
dokunan iki büyük çember alan çizilirse, o zaman izdüşüm
düzlemindeki (1) doğruların kesişme açısına orantılı olarak kuvvet
de değişir. Alanların merkezinde eğriltme kuvveti uzay basıncıyla
birebirdir ve orada ikisini ve de elektrik kuvvetini 1 sayısıyla
denkleştirirsek, örneğin açı 130 derece ise, o zaman etki eden kuvvet
130 kat fazla olur. Sahiden güçlü karşılıklı etkileşim, elektrikten 130
kere daha fazladır. Buna karşı merkezcil gravitasyonun şiddeti 10-42
civarındadır. Hafif karşılıklı etkileşim, elektriği on kat
değiştirmektedir.
Bu karşılıklı etkileşimi hemen anlayabiliriz: Bir proton ile bir
nötronun birleşebilmesi için daha az bir kuvvete ihtiyaç duyulur,
çünkü elektriksel itme yanında hafif kalıyor. O zaman aralarındaki
fark için yeni kısa etkili bir kuvvet sorumlu olmalıdır. Bu sanal
kuvvet, hafif karşılıklı etkileşim Tip I ile özdeştir. Bu durumda
nötron nötr kalamaz. Çünkü proton titreşimlerinin bir kısmı protonun
kendisine geri geçer, sanki bir W+ (veya W-) karşı tarafa geçmiştir.
Aynı şekilde iki nötron ile yaparsak, o zaman yine bir kuvvet farkı
oluşur ve buna göre de bir kuvvet daha bulmamız şart olur; o da hafif
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karşılıklı etkileşim olan Tip II’dir. Hafif karşılıklı etkileşim Tip II ise
nötr W° ile değişir, çünkü nötronda bir farklılaşma olmamıştır.
Buradan görüyoruz ki, farklı alanlar farklı kuvvetler meydana getirir!
İki alan birleşirse, o zaman polarize edilmiş alanlar mı, yoksa
nötronlar mı sorusu önemli olur. Proton alanı ile nötron alanı aslında
birbirine çok benzer, yalnız onların mekan polarizasyonu farklıdır.8
Duruma göre farklı ve karşılıklı değişimler hareket eder. Fakat bütün
oyun tek bir idarenin altındadır; o da itme prensibidir!
Renk kuvveti (kromodinamik karşılıklı değişim) diye
adlandırılan altıncı kuvvet bir hipotezdir ve doğada görülmemiştir.
Protonun içinde ne kuarks vardır ne de gluon; ama düşünülebilecek
her türde sayısız titreşimlerden oluşan salınım alanları
vardır...Taneciklerle dolu bir deniz gibi, çünkü her türde parçacık
üretilebilir. Parçacığın bize hangi büyüklükte, ağırlıkta, elektrik
yükünde ve hangi spin ile veya ne kadar zaman gözükeceğini, etrafın
karşılaşma koşullarına ve de enerji büyüklüklerine bağlıdır.
Ve böylece yeryüzündeki fizikçiler madde fırlatıp kırmaya ve
bundan doğan momentum alanlarını özdeşleştirmeye devam
edeceklerdir. Kuarks henüz bulunamadı; bu da renk kuvveti
kuramına engel olmaktadır! Fakat bir gün, hızlandırıcıdan çıkan ürün
fizikçilerin tasarladıklarına uyacaktır ve işte o zaman: “Yaşasın!
Kuarksı bulduk!” diye bağıracaklar.
Renk kuvveti üzerine kurulu hipotez, o zaman da mecbur
salıverilecektir...9
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7 Elektron
Uzay basınç, öz basınç ve elektrik belli oranlarda birbirine etki
eder; aralarındaki gelişmeyi belirleyen bir dengeye varır. İyi bir
denge sadece anorganik süreçlerde bulunur. Dengeye varamaması
organik yapının meydana gelip gelişmesine sebep olduğunu sonraki
bölümlerde izah edeceğiz.
Yakın mesafelerde eğriltme kuvveti daha baskındır ve sonuçta
bu sürecin geleceği için geçerlidir. Eğriltme kuvvetin büyüklüğü
alanların birbirine olan boy farkına bağlıdır (kim kimi büker?).
Elektriksel itme yani mekanın polarizasyonu, eğriltmenin en büyük
rakibidir. İki protonun bir atom oluşturacak kadar birbirine
yaklaşması ender bir olaydır, o yüzden böyle bir durum ile
karşılaşınca şaşırmamak lazım. Nötron, protonların salınımlarına
katılabildiği için her defasında bu işte tesirini gösterir. Buna karşın
iki protonun tam olarak birbirine benzemesi lazım ki aralarındaki
harmoni devam edebilsin. Bir de protonlar araları gevşek bağlı bir
bileşim olarak bulunur; su molekülü buna bir örnektir. Bir üçlü
kombinasyonu da (H3) olabilir.
Protonlar ve nötronlar sadece dirençlere ne kadar izin verirse o
kadar yaklaşabilirler, yani direncin eğriltme kuvvetiyle dengeleşmesi
anlamına gelir. Bu olayın gerçekleşmesinden önce eğriltme kuvvetin,
etki alanının dışındaki itme aşılması gerekir. Buna ihtiyaç duyulan
enerji, alanların hareketinden veya etrafındaki basınç gelir. Eğriltme
kuvveti etkisini göstermeye başladığı noktaya “eşik” diyeceğiz. Bu,
fizikçilerin Coulomb-Wall’ı terimi ile özdeştir ve tüm alanların
arasında vardır. Örneğin gök cisimlerin arasında da bulunur ve buna
ait eşiğe de “Roche” sınırı denir. Eşik, alanın her bir momentumu
için fazla bir önem taşımamaktadır; elektron alanları eşiğin üstünden
zıplayıp geçmektedir. Çünkü protonun alanı spontane bir şekilde
kurulmuyor, bunun yerine bir bakıma zaman farkı vardır ve fırsatını
bulup elektron alanını atlatabilir. Bu etkiyi gözleyen fizikçiler
şaşırmışlardır ve bu olaya “Tunneleffekt (Tünel tesiri)” demişlerdir.
Tünel tesiri, kuantum mekaniğin karmaşık formüllerle
gösterilmektedir; aslında onun var oluşunun temel sebebini anlamak
kolaydır. Tünel tesiri, elektronların bir salınım olayı olduğunu ve
atomun dış kısmında tanecik gibi gözüktüklerini en belirgin ispatı
olduğu ifade edilmektedir. Işıkta da benzer şekilde etkiler vardır;
anlatacak olursak: Işık tanecikleri, yani fotonlar, gerçekten tanecik
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olarak yorumlanırsa, o zaman bu taneciklerin yapmaması gereken
şeyleri durmadan yapmaktadırlar.
Eşik, maddenin oluşunda ve bitişinde orkestradaki ilk kemanı
çalar. Küresel alanların süreçlerinde önce eşik aşılması gerekir. Bu
hangi enerjilerin ortaya çıkabileceğini belirler ve bu enerjiler de
‚taneciklerin’ arasındaki eşiğin boyutlarını ve büyüklüklerini belirler.
Maddeyi oluşturan her bir tanecik veya da her bir parçacık
aslında nesnel olmayan bir şeydir; madde olarak yorumladığımız,
küresel alanların hareketinden ve aralarındaki etkileşiminden
kaynaklanır. Bir protonun etrafında polarize edilmiş mekan veya
başka ‚yüklü bir tanecik’ böyle bir mekanı ‚elektrik alanı’ diye
tanımlamıştık (sağ ya da sol). Spin ise belli mekansal yönler
alabildiğinden buna mono pol (tek kutuplu) da deriz. Madde ve anti
madde asla birbirini bütünleştirmez, bunun yerine aralarında bir eşik
bulunmadığından birbirini söndürürler. Birbiriyle karşılaşan karşıt
kutuplu veya polarize edilmiş taneciklerin her sürecinde eşik
bulunması şart değildir.
Öyleyse bulduklarımızla bir atomu nasıl tanımlayabiliriz?
Bugüne kadar atom üzerine yapılmış olan tasarımlara karşın şimdi
atom ne bir çekirdeğe sahip ne de bir kabuğa. Sadece titreşen küresel
bir alan mevcut; ideal durumda küresel halde yayılır. Her tür
çekirdeğin belirlenmesi için kullanılacak olan metotlara göre ortaya
çıkar. Bu hepdirencin ve ölçülen alanın bir sonucudur. Bir alfa
taneciği (daha sonra tanıyacağız) belli başlı konumlarda dirence
maruz kaldığında konumunu kendisi belirler. İşte bu noktada
yörüngeden saptırılabilinir. Rutherford bunun sayesinde atom
çekirdeğinin boyutlarını bulmuştur; aslında sadece yoğun miktarda
enerjinin bulunduğu konumu tespit etmiş oldu10. Atom kabuğu bir
ölçü alanı tarafından direnç görürse algılanabilir vetanımlanmış olur.
Madde, enerji seviyesine göre atom büyüklüğü kazanır. Karşılıklı
olarak birbirine girişip büyüklüklerini belirlerler; denge oluştuktan
sonra da büyüklükleri belirlenmiş olur. Momentumların büyüklüğü
de alanların arasındaki mesafeyi belirler. Harmonik momentumlar
kendine has kaldıklarından hep belli başlı mesafeler bulunabilir
(dalga boyu, frekans). Birbirini kovalayan momentumlar,ilk başlarda
en az iki momentumun gerektiğini tarif etmiştik, fizikçilerin
‚elektron’ ya da ‚elektron dalgaları’ dedikleri tanecikten başka bir
şey değildir. Gerçek dalga olmamalarına rağmen momentumlar, bir
kırbacın ‚atma’sı gibi hızla ilerlediğinden elektron dalgaları veya
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elektron kelimesini kullanmaya devam edeceğiz.
Elektron dalgası ilk etapta kendi küresel alanı oluşturur ve diğer
elverişli yapılar da buna devam eder. Çok güçlü bir enerji kuantumu
olduğundan bunun için, üstelik de çok hafif, tanecik diye
düşünmekherhalde çok çekici gelmiştir. Kısa bir süre sonra bu
taneciğin nerdeyse bir boyuta sahip olmadığını ve yapılan deneylerle
elektronun bir ancak dalgasal bir hareketten ibaret olabileceğini
göstermiştir. Işıktada olduğu gibi, elektronun da ikilem gösterdiği
kanaatine varılmıştır. Fakat ikisi de yanlıştır! Ne esas bir dalgadır, ne
de bir taneciktir. Elektronun belli bir yük taşıyıcısı olmadığı da
kendiliğinden anlaşılır11. Ancak mekanın polarize olabilmesiyle
gereksiz tahminlere götürebilecek özellikler de getirmektedir ve
getirmiştir de.
Elektronun atoma sabit bir yapı şeklinde bağlı olduğunu,
postulat yapılmasına rağmen, ardından değişikliğe uğratarak
elektronun atomdan kolayca ayrılabildiği belirlenmiştir. Bunu kor
metalleri dumanlaştırarak, ışıkla yerinden oynatarak ve enerji
seviyelerini tünelleme aşamalarıyla yaparlar… Ayrılan her elektron
çarptığı yerden başkalarını çıkarır (ikincil elektronlar).
Anlattığımızbu durum raks eden momentumlar gibi izah edilebilir.
Polarizasyon ve elektron dalgası bir arada olduğundan elektron
dalgaları belli polarizasyona uyar (manyetik alan). Manyetik alanları
daha yakından incelediğimizde anlatılanları daha iyi pekiştireceğiz.
Her bir elektron dalgası teorik olarak ya sol ya da sağ spine
sahiptir. Fakat tüm protonlar aynı tarzı yakaladıkları gibi, elektron
momentumları da aynı yönde salınım yapar. Zıt yönde salınım yapan
bir elektron ise bir anti elektrondur, yani bir pozitrondur. Küresel
alana bağlı kalmayan ve elektron dalgaları üreten çeşitli momentum
gelişimleri, prensipte bu da olur, istisnasız aynı anda bir pozitron
üretir. Çünkü bildiğimiz gibi, sol ve sağ sarmallar ancak eş zamanlı
meydana gelebilir. Bu tür gelişimler doğada nadirdir, en baskın şekli
kozmik ışınlarda bulunur, ama hızlandırıcılarda sık görülür. Elektron
dalgaları için de bilinen karşılaşma koşulları aynen geçerlidir. Bir
elektron bir pozitrona rastlarsa, bu durumda momentumların
zamansal farkına bağlı ya e) ya da c) seçeneği geçerlidir. İlk
seçenekte kararsız bir tanecik oluşur ve bu tanecik istenilen her tür
özelliğe sahip olur; ne kadar enerji sarf edileceğine bağlıdır. Bu
türden olan ve atoma benzeyen taneciğe pozitronyum denir. Suni
üretilen disharmonik (uyumsuz) küresel alanlar, protonlardan daha
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masif görünür; ancak bir saniyenin kesiri kadar varlığını gösterir.
Çoğunlukla c) tipindeki karşılaşma olur; değişme anlamındadır.
Momentumlar birbirini söndürür, ama enerjileri birdenbire
kaybolmaz. Karşılaşma yerinden itibaren az veya çok itmelerle (spin
olmadan) düz bir şekilde ışınlama yapar. Bu tür enerji atmalar için
bir isim bile vardır: Nötrino12. Enerji dolanım yollarında kaybolmak
üzere ise bu tür atmaların yolunu izler. Teorik olarak başka
momentumları bozabilirsiniz veya alanları dolaylı yollardan,
etkileyerek, salınım haline getirebilirsiniz, ama ufacık boyutlara
sahip olmalı (yarıçapı 10-44 cm civarında). Böylelikle bir direnç
kendisini göstermektedir. Bu yüzden nötrinolar yer küremizin
içinden sanki bir hiçmiş gibi geçmektedir. 109 nötrinodan tek bir
tanesi başka bir taneciğin alanına çarpar sonra onunla tepkileşir ya da
tahrip eder.
Her bir momentumun gelişimi ister istemez doğrusal
momentumlar meydana getirdiğinden uzay şeklen nötrinolarla
doludur. Zarar vermeden gövdemizin içinden akar geçerler. Aynı
şekilde ölçü aygıtlarımızı da etkilemeden geçerler ve en iyi ihtimalde
dolaylı yoldan tespit edilebilirler. Başlıca ama bu tür ya da benzer
türden momentumlar maddeyi çevreleyen alanı yapılaştırır ve
bununla beraber kütle çekim etkisini geliştirir.
Diğer momentum şekilleri gibi nötrinolar da elektron dalgaları
meydana getirebilir, çünkü karşılaşma diğer yönde de etkisini
gösterebilir. Bu tür elektron dalgaları normal elektrondan daha
enerjiktir, o zaman bunlar ağır elektronlardandır (miyonlar) ve öyle
elektronlardan da bir atom oluşabilir. Bu da diğer atomlara karşındev
bir enerji birikintisidir. Bu tür alana da “miyonik atom” denir.
Elektronlarla meydana gelebilecek tüm imkanları saymak
gerçekten güç ister. Tüm tanecikler dönüşebilme imkanına sahiptir
ve bu koşul fizikçileri yormaktadır. Aslında bu koşullar kolay
anlaşılabilinir. Sadece tanecik karakterini ile dalga karakterini
geçersiz kılmak gerekir ve tasarladığımız şekildeki momentum
alanlarını göz önünde bulundurmak gerekir.
Nötrino momentumları her zaman dümdüz gitmez, bazen spin
de atarlar. Bu şekilde nötrino ufak bir elektron gibidir ve bu böyle
isebir anti nötrino da var düşünülebilir. O zaman üç tür nötrino vardır
ve bunlardan biri tamamen nötr olmalıdır (Kitap yazıldığı sırada bu
durum bilim dünyası tarafından henüz bilinmemekteydi. Nötrino
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çeşitlerin bulunması fizikçi Frederick Reines’e 1995 yılında Nobel
ödülünü kazandırmıştır).Tüm taneciklerin simetrik özdeşlerini
aramak da işkence gibidir...
Nötrinolar, ayrımlaşma veya füzyon gelişmelerinde spontane
oluştururlar. Atomda ise nötrinolar, diğer birçok tanecikler gibi “yapı
taşı” olarak bulunmazlar; atomda sadece elektron ablaları bulunur.
Bunlardan bilhassa hidrojen çekirdeği böyledir, çünkü atomun
çekirdeği ile kabuğu ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmek
gerekiyor. Burada bunu vurgulamak gerekir. Proton ve elektron
birbirini bütünleyen bir yapıtlardır. Bu yapıtların “çıplak” olması
veya bir elektron içermesi farklı mekansal polarizasyona bağlıdır;
koşullar uygun ise bir “iyon” ürer.
De Broglie (İlk olarak mı?) tanecikleri madde dalgaları olarak
tanımlamıştır ve atomu da bir tür bükme avlusuna benzetmiştir.
Taneciklerin parametrelerini dalga üzerine uygulamakta zorluk
çekmekteydi. Gerçek bir dalgada faz hızı dalga hızına sabit bir
orantıdadır. Elektron dalgalarında ise faz hızı ışık hızından yüksek
görünüyordu. Yalnız rölatif bir bakış taneciğe uygun bir hız
göstermekteydi. Bu tür problemler bizim bakış açımızla
kendiliğinden ortadan kalkar. Çünkü zamansal farkla art arda gelen
bir dizi momentumda faz hızı diye bir şey yoktur. Bizim de ilk
bakışta ancak birbirini bozmayan frekanslar vardır; aksi durumda
birbirini söndürürler ve girişimleri sıfır ile sonuçlandırır. O halde
harmonik bir dizi kendisini ayakta tutabilmeli. İşte bu sebeple
elektron dalgaları belli başlı kapalı yörüngelerde yer alırlar; bu da
Bohr’un saydığı kuantum şartlarından biridir. Demin anlatılanlar
tamamıyla tanecik kuramına zıt düşer, ama yanıltıcı terimlerin
tanecik tasarımında kullanılmaması daha uzun zaman isteyebilir
(Modern fizikçiler ‚tanecik’ kelimesini hiçbir zaman gerçek manada
kullanmadıklarını belirtselerde).
Şimdi nötron hakkında bir kaç şey daha vurgulayalım.
Nötronlar, nabız gibi atan bir evrende adeta sakin adalarmış gibi
davranırlar. Bunlar ‚hiç’ ve ‚var’ın belirtileridir, hem de ciddi bir
anlamda! Bir yandan protonlara ayakta durabilmeleri için aracılık
yaparlar, diğer yandan da en güzel proton birliğini hafiften
çarptıklarında disharmonik hale getirirler. Nötron az salınım halinde
olduğu için fevkalade bir girişim ve geçişim imkanına sahiptir. Fakat
düşük yapısı onu ayakta tuttuğu için biraz daha az kararlıdır. Sadece
atomların içerisinde nötron sayısı sınırlıdır, çünkü atom, protonlar
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tarafından bir arada tutuluyor. Bir nötron izole edilirse, o zaman
salınıma geçer. Fizikçiler bu olayda nötronun, proton ve elektrona
ayrıştığını söyler; diğer yandan ama anti nötron yoktur. O halde
fizikçilerin ümit ettikleri “her maddenin bir simetrisi vardır”
sözlerini unutmak gerekir...
Mikro kozmosun nasıl olduğunu bize şekil 17 göstermeye
çalışır. Atomlar salınım halinde olan mekanlar olarak gösterilmiştir;
elektron dalgaları da bunların içinden geçer. Nerdeyse denilebilinir
ki: Burada elektronlar görünmüyor, ama onun yerine yapraklar,
huniler ve trompetler var gibi… Bu şekiller farklı uyarılmalardan
meydana gelir. Önümüzdeki bölümlerde farklı salınımların
maddenin tarzını nasıl belirleyip yönlendirdiklerini göreceğiz.

Şekil 17
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8 Oyunlar
Artık evrenin önümüze serdiği momentumların oyunlarını
anlayabilecek kadar bilgiye sahibiz. İnsanoğlunun gelişerekbugünkü
teknolojiye ulaşabilmesi en çok göze çarpan unsurlardan elektrik ile
manyetik alanlara borçludur. Görünüşe göre iki fenomenin var
olmasına karşın bütün olaylarda takip edilmesi gereken tek bir oyun
vardır ve bu oyun maddenin ta kendisidir, çünkü elektromanyetiksel
bir üründür.
Yüklü bir küre yüzeyinde protonlar gibi, elektronlar da
harmonik şekilde dengeli salınımların gerçekleştiği üç boyutlu bir
alan oluşturur. Bunun sonucunda polarize edilmiş bir mekan ortaya
çıkar ve doğru ifade etmek gerekirse buna ‘elektrostatik’ alan demek
gerekir. Çünkü konumunu değiştirmeden yerinde kalmaktadır. Böyle
bir alana bir de yakından bakalım (şekil 18).

Şekil 18

Mekana, özel ve polarize edilir bir düzen getiren tanıdığımız
‘sarmallar’ karşımıza çıkmaktadır. Bu sarmallar iki doğrultuda
bileşirler. Biri düz ok işaretleriyle simgelediğimiz her yana doğru
akan ‘radyal’ bileşenler görülür, diğeri ise yüzeysel yanlara doğru
‘teğet şekilde’ akan bileşenlerdir. Teğet akanlar çember dairelerle
sembolize edilmiştir. Her iki bileşen birbirine dik durur.
Elektromanyetik dalgalar kavramını ve bileşenlerini daha önce izah
etmiştik. Buna göre düz yayılanlara elektrik alan, sarmal şekilde
yayılanlara da manyetik alan olarak ayıralım.
Alanlar adeta iç içedir, fakat hiç bir zaman aynı anda
etkinliklerini göstermezler. Yine de bir elektromanyetik alanla karşı
karşıyayız diyebiliriz. Bu alanla birkaç deney yapalım: Doğal yoldan
alanı rotasyona (kendi ekseni etrafında dönme) sokalım. Elektrik
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alanı simgeleyen oklar birdenbire silinmeye başlar ve daha önceki
çemberler karışımı oklarla beraber yayılarak yeni şekil almaya başlar
(şekil 19) .

Şekil 19

Bu resim manyetik alandagörmeye alışık olduğumuz görüntüyü
vermektedir ve şekildeki dolanımlar manyetik alan için tipiktir.
Manyetik alanın etkisini biliyoruz ve hepimiz bunun varlığını küçük
molekül gibi mıknatıslar’la öğrenmiştik. Belki manyetik alanın
elektron spinlerden meydana geldiğini okulda öğrenmişsinizdir,
fakat bu konuda tam aydınlanmış olduğunuzu sanmıyoruz. Bundan
sonra bu değişecek. Deneyimizi biraz daha ilerletelim ve yüklü
kürenin dönmesini sağlayalım, yani bir çember şeklindeki
yörüngesinde hareketini sağlamış olalım. Bu hareketi yorumlarsak, o
zaman aşağıdaki resme benzer bir durum oluşacağını görürüz (şekil
20).

Şekil 20

Şekil 21
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Oklar yine birbirlerine karışırlar ve birbirlerini tamamen
söndürdükleri görülür. Küreyi simgeleyen çemberlerin içinde
söndürme olayı gerçekleşir. Çemberin dışında ise önceki yapı durur.
Ortaya yine bir mıknatıs çıkar; hepimizin bildiği demir mıknatıs gibi.
Şimdi de bir küre yerine telden yapılı bir çember kullanabiliriz ve
elektromanyetik dalganın‚ bununla birlikte mekanın polarizasyonu
da, çember boyu yayıldığını görürüz. Anlattığımız bu örnek ilk defa
1820 de fizikçi Oersted tarafından bulunmuştur. Fizikçi, bir teli
dörtgen şekline sokarak içinden doğru akım geçirir ve pusulayı
kullanarak bir manyetik alan tespit eder; elektrik akımı telin
etrafında dolanarak geçmesi sonucunda manyetik bir alanın meydana
geldiğini anlar(şekil 21).
Buraya kadar elektrik yükün sağ veya sol
tanımlı polarize edilmiş mekandan başka bir
şey
olmadığını
öğrenmiş
olduk.
Bu
polarizasyon, elektron momentumları iletken
boyunca düz bir şekilde ilerlerse, yük ile eş de
ilerler ve yeni bir polarizasyon meydana gelir;
iletken boyu da gelişir. Elbette meydana gelen
polarizasyon bir spine de sahiptir. Buna göre
iki çeşit polarizasyon bulunabilir: Birincisi
doğrudan iletkenden uzaklaşmaya çalışır,
ikincisi ise iletkenin yolunu takip eder. İlki
elektrik alan, ikincisi ise manyetik alandır ve
iletkene dikey duran polarizasyon, yüklerin
hareket
etmediği
iki
telin
arasında,
karşılaştırma modelimizdeki gibi direnç
Şekil 21a

oluşturur. Yüklerin hareket ettiği iki telin

arasında, şekil 21a’da gösterildiği gibi, yeni bir yapı ortaya çıkar. Bu
yeni yapı da aynı spine sahiptir ve aşağıdaki ikinci şekil gibi
dolanımlı bileşik hareketi oluşturur.

Şekil 22
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Bu duruma göre aynı yönde akım geçiren iki iletken tel aynı
yönde salınım halindedirler (şekil 22). Şekildeki spinlerin salınımları
birbirlerinin yolundan çekildiklerini ve eş salınım gösterdiklerini
görürüz. Fakat bu ‘direnç’ anlamına gelmez. İletkenler ‘uzay
basıncı’ndan dolayı birbirine doğru bastırılırlar; bizim algılamamıza
göre teller birbirini çeker. Uzay basıncı eş salınımlı iki iletken
teliolduğu gibi kaplayabildiğinden tellerin etrafında dolanımlı ortak
bir manyetik alan oluşur.

Şekil 23

Diğer şekilde olsaydı zıt yönde akım meydana gelirdi (şekil 23).
Arada bulunan spinler birbirinin yolunu keserler ve direnç meydana
getirirler. Sonuç: Tespitimize göre teller birbirini iter, çünkü mevcut
olan itme gücü uzay basıncını aşabilecek kadar güçlenir. Şekil 23a
durumu bu kez farklı bir perspektiften göstermektedir.
Yan yana duran iletken makaralar birbirini çeker ve bu ortak bir
manyetik alan oluşturur. Bu sebeple alan makaranın bir ucundan
girer diğer ucundan da çıkar (şekil 24).

Şekil 23a

Şekil 24
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Şekil 25

Sonuçta yine demir mıknatısa benzer bir manyetik alan oluşmuş
olur ve tam bu sebepten demir mıknatısın manyetik alanına hareketli
‘yüklerin’ sebep olduğunu ileri sürmek gerekir. Demir mıknatısta
yüzeysel elektron momentumları etkindir. Bunlar akımlarıyla
mıknatıs çubuğunu sıra halinde düzenlerler ve mekanı polarize
ederler (şekil 25).

Şekil 26

Şekil 26 mıknatıs çubuğundaki kuvvet çizgilerin bir uçtan girip
diğer uçtan nasıl çıktıklarını gösterir. Şekil 27’deki gibi kutuba dikey
bakılırsa, o zaman polarizasyonun bir kutuptan diğer kutuba nasıl
aktığını, şekil 21a’yı hatırlayın, gözlerimizin önüne gelir13.

Şekil 27

Polarizasyon kapalı bir dolaşım oluşturur. Şimdi iki kutbun
davranış şeklini de anlayabilecek durumdayız. Bunlar kuzey veya
güney kutupları değil, sol ve sağ salınımlı mekanlardır vekarşılaşma
şıklarımızdan biri yine uygulanır: Sol ve sağ yönlü spinlerin
meydana getirdikleri eş salınım çekime, karşılaşma durumu
girişmedir, sebep olur ki söz gelimi şöyledir: Zıt kutuplar birbirini
çeker. Zıt yönlü salınımlar, eşit polarizasyonların karşılaşması,
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dirence sebep olurlar.
“Eş kutuplar birbirini iter” gibi ifadeleri okulda ezberlerken
arkasında hangi gerçek sebeplerin bulunduğunu henüz bilmiyorduk.

Şekil 28

İki zıt yönlü kutuplardaki dolaşımın nasıl gerçekleştiğini şekil
28 bize göstermektedir. Oluşan zahiri çekim kuvveti doğrudan
‚uzaydan’ gelir. Bir mıknatısı çevirirsek bir anda zıt yönlü salınımlar
birbirine rastlar ve kutupların birbirini itmesi uzayın etki kuvvetin
atlatılmasına sebep olur. Demin bahsettiğimiz olayı aklımızda
şekillendirebiliriz ve isterseniz iki mıknatıs elinize alıp
deneyebilirsiniz de. Deneyinizde olup bitenler önceden görmediğiniz
biçimi anlaşılır hale getirecektir. Bundan sonra oyunun bizleri
nerelere kadar götüreceğini herhalde tahmin edebilirsiniz: Manyetik
alanlarla gravitasyon ya artar ya da azalır. Manyetik alanla ilgili
gravitasyonun özelliklerini sonra “Atalet” ve “Çekim” bölümünde
inceleyeceğiz.
İçinden elektriğin akmadığı bir iletkeni manyetik polarize
edilmiş bir mekana getirirsek acaba ne olur? İletkenin içinde elektron
dalgaları normalde karma karışık şekilde yayılır. Elektriksel spin ve
manyetik spin resimdeki dişli çark gibi birbirine bağlantılıdır. İletken
önceden nötr müydü? Elektron dalgaları belli bir yön seçmediği için
manyetik spinin düzenine uyduralım. Elektron dalgaları
polarizasyona ister istemez ayak uydurmak zorunda kalarak belli bir
yön alırlar. Böyle bir duruma da “yük” denir. Şimdi yük gerçek
anlamda nedir bilmiş olduk. Bir iletken telini manyetik alanın içinde
hareket ettirme sonucunda ne olur sorusunu cevaplandırmak için
fazla hayal gücüne ihtiyaç yok (şekil 29).

Şekil 29: Spinlerin birbirine olan bağlantıları
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İletken teli manyetik alanlı sarmalların içinden geçirirsek
elektron dalgaların sarmalları iletken boyu hareket kazanır. Yük
hareket ediyor demektir ve yükün hareketi “elektrik” olarak
nitelendirilir. Bu oluşan elektriğin iletkenden geçmesine de
“indüksiyon” denir.
İletken teli hareket etmezse, o zaman manyetik alanın sarmalları
iletkeni akıp geçer ve elektron dalgalarını yönlendirir. Yine
polarizasyonun dişli çarkı müdahale eder ve elektronları ileri iter.
Bunlar ‘kendi’ atomlarını beraberinde sürükleyerek tel boyunca
hareket kazanır. Bu hareketi sağlayan etken kuvvete “Lorentz
kuvveti” denir. İletken telin hareketini arttırabiliriz. Bunu sağlamak
için manyetik alanın spinleriyle direnç gösterebilecek kadar telden
geçen bir akım şiddeti gerekir. Bu olay indüksiyonun tam tersidir:
Hareket akımı meydana getirir, akımı da hareket meydana getirir…

Şekil 30

Şekil 31

Elektrikli motor daha bulunmamış olunsaydı, o zaman şimdi biz
bulmuş olurduk. Akımın yönü hareketin yönünü belirlemesi mekan
spinin ve elektron spinin birbirine bağlantılı olduğunun bir
göstergesidir. Şekil 30 bu bağlantıları gösterir.
Buna göre manyetik alana zıt yönlü elektrik içeren dikdörtgen
tel değdirirsek, o zaman telden bir mekanik momentum geçer (şekil
31). Çünkü zıt yönde hareketi sağlayan kuvvetler meydana gelir.
Dikdörtgen teli de mıknatısın kutuplarını itip çeken bir manyetik
alan oluşturur.
Spinlerin oluşturduğu mekan polarizasyonları ve aralarındaki
bağlantılarla maddenin yapısını belirleyen elektrik ile manyetik
alanlar hakkında daha derin ve gerçek bilgilere varıldığını umarız.
Elektron dalgaları her şeye sebep oluyor. Bütün itme ve çekme
güçlerin kaynağı doğrudan itme prensibidir. Birbirini çeken iki
mıknatıs aslında bize kozmosun gücünü gösterir ve daha belirgin bir
şekilde şunu ortaya koyar: Tüm maddeler birbirini iter!
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Şimdiden bu varsayım bir basıncın, daha doğrusu bir itmenin,
kütle çekimine uğrayanları eski haliyle bırakmadığını gösterir.
Dahası, önceleri yeni kuvvetlerin varsayımı ile açıklanan
problemlere çözüm getirir ve o fazladan bulunan kuvvetleri çürütür.
Uydurulmuş kuvvetlere daha gerek duyulmaz. Pozitif-negatif ve de
kuzey kutbu ve güney kutbu gibi kavramlarla da uğraşmamıza gerek
kalmaz. Tarif edilen polarizasyon etkileri kendiliğinden ve mantıksal
olarak hep tek bir prensipten ortaya çıkıyor.
Her tür madde az çok mıknatıs haline getirilebilir. Bazı
elementler, prensipte hepsi, manyetik etki altında kalınca bir
manyetik alan oluşturur. Tek şart elektron dalgaların atomik
boyutlarda az dirençle karşılaşmasıdır. Kendi manyetik alanın spini
daima indüksiyonla meydana gelen manyetik alanın spini ile zıt
yönlüdür. Bu sebeple her defasında itme meydana gelmektedir, ama
bu olay topyekun bir olaymış gibi belirgin olmaz. Buna iyi bir örnek
diamıknatısm denen durumdur ve örnek olarak ‘bizmut elementini’
sayabiliriz. En etkili olan, çekme ve itme şekilde, paramıknatısmdır
ve etkisini belirleyen elektriksel olan manyetik spinlerin tam
bağlantılarıdır.
Demir, nikel, kobalt ve de ender topraklardan gadolinyum,
dysprosyum ve erbiyum gibi elementler, belli alaşım türleri olarak
geniş çapta ve sürekli manyetik alana uyarlar. Onlar
ferromanyetiklerdir (yüksek mıknatıs gücüne sahip). Ne kadar az
veya güçlü bir şekilde elektron dalgaların alanla aynı yönü
alacaklarını elementlerin atom yapısına bağlıdır. Her doğrulanma
dağınık salınımların etkisindedir. Örneğin ısı veya mekanik
sarsıntıda bozulur. Tüm ferromanyetik maddeler kristal yapıdadır,
yani baştan düzen içerirler. Okul derslerinde öğrendiğimiz moleküler
mıknatıslar tamamen uydurulmuştur ve aslında doğada bulunmayan
şeylerdir.
Elektron dalgaların aynı yöne akmalarına, elementte sabit bir
şekilde kalabilirse, remanens veya remanensli mıknatısm denir.
Mıknatısmın başka oyunları vardır. Her biri aynı temel sebebe
tabidir: Polarize olmuş mekan, bununla beraber polarize T.A.O.,
elektrostatikte bulunan fenomenlerle kolayca açıklanabilir. Bu
yüzden bunlarla biraz daha ilgileneceğiz.
Toparlayalım: Yük dediğimiz polarize edilmiş mekandır ve eşit
yükler birbirini iter. Zıt karşılıklı polarizasyon ise çekime sebep olur.
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Her çeşit enerji akımı, örneğin kapalı elektrik akım sisteminde,
birbirine uyan salınımlar bir araya gelirse, o zaman bu mümkün olur.
Bu adeta salınımların bir araya gelme olayıdır ve salınımların suni
yoldan eklenmesiyle de başarmak mümkündür. Ama önce şekil 23
ve şekil 33’e bir bakalım.

Şekil 32

Şekil 33

Polarize (yüklü) olmuş bir kürenin üzerine iki ince gümüş levha
bağlanırsa, o zaman bunlar da aynı polarizasyona geçer. Sonuç:
levhalar birbirini iter. Şekil 32’nin gösterdiği gibi, sebebini de artık
biliyoruz.
Bir pil karşılıklı zıt salınımlar üretir: artı = sağ ve eksi = sol.
Bölünen bir elektrik akımında levhalar son polarizasyonu tutar ve zıt
yüklü kalırlar (şekil 33). Sonuç: Görünüşe göre levhalar birbirini
çekmek ister. Aslında çevre, uzay basıncı ve/veya farklı alanlar
onları birbirine iter. Devam edersek pilin kendisinde de sağ ve sol
yönlü salınımlar meydana geldiğini görürüz ve levhalar birbirine
temas ettiğinde elektrik akımında süreklilik oluşur.
Şimdi öyle elementler vardır ki, çok özel atom yapılıdırlar.
Onlar ancak belli polarizasyonla muhatap olurlar. Ya ‚sağ’ ya da
‚sol’ ile. Bu türdeki iki element birleştirilirse bir salınım yönü tercih
edilir ve bundan dolayı da elektrik tek bir yönde akar.
Buna göre spin mevcut salınıma uyması gerekir yoksa direnç
oluşur (şekil 34).
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Şekil 34

Bu kendiliğinden anlaşılır belki, ama yine de bir diyotun çalışma
prensibini demin tarif ettiğimiz şekilde bahsetmiş olalım.
Sağ ve sol, sol ve sağ şeklinde üç farklı kat halinde sıra
düzenlenip şekil 35’in gösterdiği yöntemde iki ayrı elektrik akımı
geçirilirse, o zaman 2 numaralı akım L-sektöründen geçemez.
Geçebilmesi için 1 numaralı akım L-sektöründeki elementin sol
yönlü salınımını kısmen bozması veya daha baskın bir sağ salınımla
örtmesi gerekir.

Şekil 35

Bu tür bozmalar modülleştirilmiş olabilir, yani güçleri
değiştirilmiş olabilir. L-elementli köprünün sayesinde, köprü öyle bir
incelikte yapılmıştır ki R1’den gelen salınımlar sınırını aşabilir,
R2’den geçen akım modülasyon ile ayakta tutulur. Elektrik ataletsiz
yönlendirilir ve istenirse daha şiddetli bir akım devreye verilerek 1
numaralı elektrik dolaşımından güçlü olması sağlanabilir. Daha önce
bulunmasaydı, bu yoldan bir yükselteç (amplifikatör) bulmuş
olurduk. Tek yöne izin veren elementlerin karışımına ‘yarı iletken
madde’ denir. Metallere karşın, bunların elektron dalgaları rastgele
bir salınım halinde olabilir. Yarı iletken maddelerde elektron
dalgaları sadece belirli mekanlarda yer alabilirler (Fizikçiler bu tür
mekana ‚çukur’ der). Buradan da salınım yönü belirlenir.
Fakat biz statik bir elektrikten bahsetmek istiyoruz. Kürenin
mekansal polarizasyonu göz önünde bulundurursak (şekil 36), o
zaman polarizasyonun spinleri birbirini engellediklerini görürüz.
Salınım için ne kadar mekan mevcut ise o kadar da engelleme olayı
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azalır. Sağ resimdeki ufak kürede olduğu gibi.

Şekil 36

Şekil 37

Şekil 36’daki iki küre eşit yüklü ise bu durumda ufak olanın
elektrostatik tesiri daha büyüktür, yani alanı daha güçlüdür. Armut
şeklindeki gövdesi (şekil 37) belirli eğrilti noktasında en yüksek alan
kuvvetini oluşturur. Bundan dolayı ufak ve sivri uçlarda yüksek
gerilim meydana gelebilir. Moleküllerde ve atomlarda ufacık
oluşmalar için elektrostatik tesirlerin önemli olduğunu anladığımız
vakit, neden o ufacık kürelerde beklenildiğinden daha büyük bir
etkinlik kendisini gösterdiğini hemen anlayabiliriz.
Ters durumda ise elektrostatik yükü atmosferden çekmek
isteyince aynı sebeplerden dolayı tercih bu defa sivri bir uca düşer.
Örneğin bir yıldırımsavar.
Yüksüz bir küre elektrostatik alana sürülürse, o zaman küre
polarizasyona ayak uydurur (şekil 38). Bu şu demek olur: Eğer alan
sağ salınımlı ise, o zaman alana yönelik taraf sol salınıma geçer. Bu,
sağ sarmala küreden bakıldığında elbette sol sarmal olarak yer almış
olduğundan kaynaklanır. Kürenin arka yüzeyindeki sarmallar sağ
yönlü sarmal olarak devam eder.

Şekil 38

Bu da şu demek: Küre ‚pozitif’ ve ‚negatif’ yüklere ayrılır.
Elverişli bir potansiyel zaten kürenin üstünde vardır ve bunu"
influens” (ayırıcı tesir) diye belirtiriz. Olayı sezmek kolay, çünkü bu
durumda başka bir şeyin olması mümkün değil. Gözümüzde iki
küreyi canlandıralım ve bunları influens haline getirdikten sonra
alandan çıkaralım. Fark ettiğimiz gibi gerçekten de zıt yüklüdürler.
Hayatı oluşturan moleküllerin spin programları kullandıklarını
keşfedebilirsek, işte o zaman tüm bu gelişmeler bizim için daha da
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büyük bir önem taşıyacak...
Mekanın elektriksel salınımı muhafaza edilebilir (Elektrik
salınımın korunak depolanabilinmesi). İki zıt yönde salınımlı levha
elektrik kaynağından uzaklaştırıldıktan sonra da salınımını korur,
çünkü akıp kaybolamaz; bir nevi depolar (şekil 39).

Şekil 39

Konserve edilmiş potansiyel devrenin kapatılmasıyla serbest
kalır. Kondansatör bu kadar basit bir şekilde çalışır ve kondansatör
levhaların salınımları arasına bir nevi yalıtkan madde sürersek bunu
tutabiliriz. Yalıtkan salınımların akmasını sağlamaz, fakat
polarizasyonu kondansatörden uzaklaşamayacak biçimde kendi
yapısına uygular. Yalıtkanı uzaklaştırdığımızda yalıtkan salınımlarını
geri bırakır ve kondansatör yükünü değiştirmeden tutar. Oyunu iyi
beceren yalıtkanlara da “dielektrika” denir. Dielektrikaların
yüzeyinde salınımlar devam eder, fakat kondansatörün levhaları
olmadan salınımlarını koruyamazlar. Kondansatör levhalarındaki eşit
spinlerin karşılaşma durumu ‘direnci’ oluşturup (şekil 29’daki gibi)
bir yükün yüklenemeyeceğini herhalde vurgulamaya gerek yoktur.
Tüm elektron dalgalar elementten elemente göre farklı
miktarlarda bir yön doğrultusunda manyetikleştirilebilir. Daha önce
vurguladığımız gibi burada da madde ile ilgili olan tabiatın
elektromanyetikliliğidir. Elektromanyetik kelimesi türetildiğinde
bunun bilimde nerelere kadar uzanacağını daha önceden kim
bilebilirdi ki. Işık ve ısı elektron dalgaların düzenini etkileyebilir. Bu
sebeple, örneğin selen ışıkta iletkene dönüşür ya da ısıl öğede ısı
elektrik akımına dönüşür.
Isıl öğe basit bir cihazdır: İki metal, biri sol diğeri ise sağ yön
salınımlı, birbirine kaynak edilir. İkisinden biri ısıtılarak salınım
dengesinden, denge sağlayan diğer metali, çıkarmak yeterlidir.
Birdenbire devrede elektriğin akımı ölçülür. Bu yoldan çıkan denge
yine sağlanmış olunur veya en azından aranılır. İşte burada da
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mekanın polarize olma oyunlarını görebilmekteyiz. Çünkü bunlar,
atomların tesir alanlarından diğer nesne ve alanlarla olan karşılaşma
durumlarına kadar uzanırlar...
Birçok kristalin yapıtı sağ ve sol salınımlı atomlardan
(iyonlardan) oluşmaktadır. Bunlar evvelden polarize olmuş şekilde
salınım yaparlar. Kristalin içinde bulunan yükleri açığa çıkarmak
için kristali sadece sıkıştırmak veya yamultmak gerekir. İçteki
polarizasyon dış yüzeye çıkabilir ve elektrik akımı için kullanılabilir
olur. Bu fenomene “piezoelektrik etki” denir. Kristal, ısı ile
yamultulursa, boyutları farklı genleşir, buna da “püroelektrik” denir.
Elektronlar, maddenin sabit yapı taşları olduklarını düşünmek
doğru olur mu? Gördüğümüz kadarıyla elektronlarla istediğimiz her
şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir metal parçasındaki
elektronları çok hızlı çevirerek çıkarabiliriz (şekil 40).

Şekil 40

Elektron parçacıkları ışık dalgasına benzer bir özellik taşır. Ama
buna daha sonraki rölativite teorisi üzerine yazılı bölümde
değineceğiz.
Buraya kadar elektrik üzerine birçok şey öğrenebildik. Tüm
elektromanyetik kuvvetlerin oluşmasının temel sebebi polarize
olmuş mekanlarda bulunduğundandır. Mekanın temel sebepleri de
atomun yapıt taşını oluşturan elektron dalgalarında bulunduğunu
anlamış olduk. Maddesel gelişimlerdeki elektrostatik kuvvetlerdeki
tesirin önemini de anlamış, manyetik alanlardaki oluşumların
faaliyetlerini de incelemiş olduk.
Her rotasyon yapan veya harekette bulunan yük bir manyetik
momentum üretir. Böylelikle rotasyon yapan her proton kendisine
has bir manyetik alana sahiptir. Nötronlar proton birliklerinden, çok
miktarda bulunur ve dışlanırlar. Her defasında beraberinde salınım
da getirirler. Tamamıyla nötr olan bir nötron sadece teoride bulunur.
Deneylerde nötronlar rotasyon halindeyseler neredeyse her defasında
manyetik bir ‘dipola’ sahip oldukları gözlenir. Bu arada, rotasyon
halinde olan küresel bir alanı (tanecik) spin kelimesi ile tanımlarız.
Kitabın “Hidrojen” bölümünde maddelerin oyunları hakkında
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daha fazlasını öğrenmek için devam etmeden önce, buraya kadar
anlatılanlar hakkında biraz daha düşünüp yorum yapalım ve bunun
için şekil 41’deki resmi inceleyelim: 1.200.000 kat büyütülmüş
atomik alanlar gösterilmektedir (Maddelerin, göldeki dalga
oyunları).
Resimdeki her bir ışık noktası bir atoma eşittir. Desen, platinden
yapılı bir iğne ucundaki alt mikroskobik kadar ufak kristal köşesinin
buharlaşmasından meydana gelmiştir.

Şekil 41
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9 Hidrojen
İlk önce atomun yapısını anlatarak özelliklerini en basit
yöntemle öğrenmiş olduk. Buna göre atom protondan ibarettir, yani
küresel bir alandır ve etrafındaki mekana bir strüktür (şekil, yapı)
kazandırır. Ayrıca polarize edici özelliğe sahip olduğundan fizik
dünyasında ‘yük’ diye tanımlanır. Polarizasyonun cinsine göre ya
‘negatif’ (sol) ya da ‘pozitif’ (sağ) yüklü olur ve söz konusu olan
aslen negatif veya pozitif iyonlardır. Atom karışık (düzensiz)
polarize olabildiğinden kendisini sanki ‘nötr’müş gibi de gösterir.
Hidrojen ise daha özel bir duruma sahiptir. Bu atom, ağırlıklı olarak
elementlerin oyununda iyon olarak karşımıza çıkar.
Hidrojenin atomları gaz şeklinde olmasının sebebi birbirini
sertçe itmelerinden kaynaklanır. Bu gaz ancak yüksek basınç ve aynı
zamanda enerjinin çekilmesiyle (soğutma işlemi) katılaşabilir. Bu
mümkündür, çünkü atomun elektromanyetik salınım hali ışınlama
veya ‘ısı’nın soğurmasıyla etkilenebilir.
Hidrojen atomun evrensel anlamı hakkında kimya ve fizik
kitaplarından birçok bilgi edinebiliriz… Diğer atomlarda olduğu gibi
hidrojen de karşılaştığı elektromanyetiksel enformasyonları veya
başka enerji halleri ışığın soğurulmasıyla veya ışınlamayla
farklılaştırılır, değişir. Hidrojen atomu sade bir yapıya sahip
olduğundan araştırmalarda önem kazanmıştır. Elektrik arkından
gelen emisyonları incelerken spektrumda (tayfta) alışılmışın dışında
ilginç bir yasa bulunmuştur. Bu yasaya uygun olarak Niels Bohr bir
atom modeli geliştirmiştir. Bu model hesaplamalarda üstün başarı
sağlıyordu, ama sonradan atomun tamamen kuantum kabuğuna ya da
orbital teorisine uymadığı anlaşılmıştır.
Bohr, kuantum teorisini hidrojen atomundaki ışık oluşumuyla
açıklamıştı. Işık oluşum fenomeni acaba tek bir hidrojen atomundan
gelen elektron dalgaları ile yorumlanabilir mi? Hidrojen atomu
(proton) elbette dünyanın hiç bir yerinde tek başına bulunamaz ve de
düşünülemez. Varlığı her zaman başka atomlara bağlıdır ve onların
sayesinde ayakta kalır; daha çok başka hidrojen atomların
sayesinde...
Hidrojen atomuna bu defa daha yakından bakalım (şekil 10).
Tam olarak tanımlanacak olursa, o zaman tam bir küre olduğu
söylenemez. Halbuki buraya kadar hep kürelerden bahsetmiştik.
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Hidrojen atomun alanından anlık bir kesit çizelim. Fark ettiğiniz gibi
iki momentumun alanı asimetrik dolandıklarını görürüz. Taraflardan
birinde iseler, o zaman diğer tarafta matriksten (T.A.O.) başka bir
şey bulunamaz. Tekrar vantilatördeki çarkı düşünelim. İkinci bir
çarkı ilk çarkla örtüşecek şekilde çalıştırmak istersek, o zaman
yaprakların birbirine dokunmamasını sağlamamız gerekir.
Çarklareşit hızda dönmeli ki birbirini engellemeden işlevini görsün
(şekil 42).

Şekil 42

İki çarkın paylaştıkları alana “örtüşme integrali” denir. İki
hidrojen atomu bir arada durarak bileşik bir salınım görüntüleyebilir.
Oluşan elektron dalgaların harmonisi bu olaydan etkilenmez. Bazı
durumlarda aşırı soğutma örtüşme integralini o kadar çok arttırır ki
birçok alanlar tek alana (dev atom) dönüşebilir (Bose-EinsteinKondensat).
Bileşik salınım alanı iki atom arasında basit bir bağ
oluşturmasına “kovalent bağı” denir. Kovalent bağı, elektron
dalgaların yeni bileşik yapının etrafına dolanmalarına sebep
olmaktadır. Ancak kovalent bağı pek güçlü değildir; uzay basıncı
tarafından (çevrenin basıncı) bir arada tutulur. Bu durumda iki
protonun tam bir birlik oluşturmaları söz konusu olamaz. Çünkü
eğriltme kuvveti zayıf kalır ve içinde bulunan iki atom sanki yan
yana durabilen iki dostmuş gibi davranırlar. Hidrojen genellikle bu
sebepten hep çift olarak bulunur. Böyle bir çift atoma “hidrojen
molekülü” denir (H2). Bağı tutan kuvvete, merkezcil kütle
çekiminden fazla ve eğriltme kuvvetinden az olması, “Van-derWaals kuvveti” denmiştir. Van-der-Waals kuvveti bugüne kadar
geçerli kılınmış teoriler yüzünden gravitasyon ile açıklanamamıştır
(birbirine benzemelerine rağmen). Ancak o da uzay basıncın
getirdiği bir neticesidir. Doğrusu, iki alandan bir ‘bağ’ oluşmaz.
Bundan ziyade iki alan yeni bir ortak alan oluşturur; bağlama kuvveti
diye bir şey söz konusu olmaması gerekirdi.
Ortak bir momentum alanın tasarımı şekil 43 bize
göstermektedir. Hidrojen molekülü yaklaşık olarak şekildeki gibidir
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(iki boyutlu izdüşümü). Birbirine ne kadar miktarda girişeceklerini
salınım gücü (enerji) belirler. Sisteme ne kadar çok enerji katılırsa,
atomlar o kadar çok birbirinden uzaklaşır.

Şekil 43

Düşünülebilecek başka bir yol da birden çok hidrojen atomların
bir araya gelmesidir. Hidrojen atomları bu durumda, suda olduğu
gibi, zincirleme (clusters) oluştururlar. Fakat böyle bir şeyin
olamayacağını, sonradan göreceğimiz gibi, mekanı nasıl
kullandıklarına bağlı sebebi bulunur. Bunun için önce hidrojen
molekülün tasarımında ufak bir düzeltme yapacağız. Karşı karşıya
duran iki alan daima birbirini itme prensibini uygular. Alanların
örtüştüğü konum hariç geriye kalan ne kadar alan varsa itilir ve
itilmekten eğrilir. Ayrıca her iki alan birbirini biraz gölgeler. Gölge
niteliği dediğimiz uzay basıncın doğru yoldan ulaşamadığı yerdir.
Alanlar gölgeye doğru yayılması hidrojen molekülün en son
görünüm şekli yaklaşık olarak şekil 44’deki gibi olmalıdır.

Şekil 44

Karşılıklı basınç uygulaması molekülü bir topuz ya da bir halter
şekline getirir Aynı sebepten yalnız duran bir hidrojen atomu da aynı
şekli alabilir; bu onun çevresine bağlıdır). Çevre önemli derecede
hidrojen molekülün şeklini belirler, çünkü çoğunlukla yalnız
değillerdir. Ve mekan mümkün olduğu kadar doldurulmaya çalışılır.
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Öz basınç ve uzay basıncı (çevre basıncı) arasında dengeleşemeden
şekil 45’e benzer bir görüntü meydana gelir.

Şekil 45

Dünya ve ay gibi diğer gök cisimler de analojik (aynı ama farklı
verilerle) bir süreçte bulunur. Ay basbayağı armut şeklindeymiş gibi
eğridir ve adeta dünyanın gölgesi gibidir. Buna karşın dünya
yumurta (eliptik) şeklindedir ve ayın etkisi yeryüzündeki deniz
yüzeyinin dalgalanmasına ve in-çık oluşmasına sebep olur
diyebiliriz. Fakat aslı şudur: Ayın ‘kütle çekim kuvveti’ değil,
dünyanın uzay basıncına karşılık vermesi ve ayın gölge
düşürmesinden dolayı deniz yüzeyi inip çıkar (şekil 46).

Şekil 46

Yalnız duran bir hidrojen atomunun ışık üretebilmesi için büyük
boyutlara sahip olması gerekir14. Çünkü ışığın dalga boyu bir atomun
boyutlarını bir hayli geçer ve atoma sığmaz. Bir hidrojen molekülün
gönderdiği dalga boyutları yaklaşık bir hidrojen atomu
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boyutlarındadır. Her bir enerji aktarımı elektron momentumların
kuantumlaşmasından ileri gelirse, bu durumda kuantum ölçektir, o
zaman bu iki alan arasında kuantumlu mesafelerin olması şarttır.
Böylece molekülün boyut oranları gölgenin tesiriyle belirli yasalara
göre değiştiğini tespit ederiz. Halter şeklindeki çift alanın yüzey
boyutları, yani oranları da kuantum mesafesi dahilinde değişir.
Karşılaşabileceğimiz durum ve şekillerin izdüşümleri şekil
47’de görülmektedir. Çizimler kuantumlu mesafeleri düşünülerekten
hazırlanmıştır ve gösterilen alan uzay basıncın gölgesinin
tesirindedir. Şimdi de şaşırtıcı olay şudur: Ortaya çıkan çizgilerin
birbirine olan oranı Balmer’in ‘hidrojenin spektrumu’ için ileri
sürdüğü Balmer serisi ile eşdeğerdedir! Kendi tasarımızdaki oranları
daha iyi gösterebilmek için büyütüp ünlü Balmer serisi ile
karşılaştıralım: Aralıklar aynı oranda! Bu hidrojenin dalga boyları
hidrojen molekülü ile ilgili olmalıdır. Sanabilirsiniz ki hidrojen
molekülü elektrik arkın etkisinde ayrılabilir. Fakat hidrojen
atomların birbirine düşürdükleri gölgeler belirli dalga boyların
meydana gelmesinin devamını sağlamaktadır. Atomun etrafındaki
elektron momentumun zaman aralıklı yeni momentumlar
oluşturduğunu görülmektedir. Bu yeni momentumların periyodik
geliş gidişleri moleküldeki yüzeyi mekansal farklılaşmadaki
frekansla eş değerdedir (şekil 1 ve 2). Demin anlattığımız bu olayı
geometrik metotlar kullanarak kolaylıkla gösterebiliriz. Işığın gerçek
bir dalga olmadığını, ama bunun yerine periyodik momentumlardan
oluştuğunu gözden çıkarmamak lazım.
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H2

Işık Dalgası

Oluşmuş
kuantumlu
mesafelerdeki
gölgenin
izdüşümü!

Şekil 47

Büyütülmüş
izdüşüm
Molekülün
alın tarafı
ışığın dalga
boyunu
belirler

Balmer
Serisi

Molekülün boyutlarını aşan bir ışık ‘dalga boyunu’ (3) meydana
getirir. Demin getirdiğimiz açıklama Bohr’un ileri sürdüğü
‘elektronların orbitaldan orbitala zıplama’ fikrinden daha tatmin
edicidir. Orbitaldan orbitala atlama fikrinde zaten bir estetik hatası
bulunur; o da elektrodinamiğe aykırı olmasıdır. Üstelik gezegenlerde
olduğu gibi, atomlarda yörünge işi işlemez. Çünkü yörüngedeki bir
elektron fazla zaman kaybetmeden birkaç nanosaniye içinde atom
çekirdeğine çekilerek karışırdı ve bilim dünyası bunun böyle
olmadığını artık biliyor. Elektronun çekirdeğe düşmesinin sebebi bir
taneciğin sürekli ışınlama yaparak enerji kaybetmesinden ileri gelir.
Atomlar arasındaki mesafe birdenbire ölçekli olarak değişmesi
engellenemeyen örtüşme integrallerin dengeleşmesinden ileri gelir.
Sadece belli miktarda gönderilen veya alınan enerjiler tarafından
uyarılırlar. Anlaşılan, kuantum fiziği kesinlikle bir illüzyon
(yanılsama) değildir!
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Kimyasal özellikleri ve yapısı hidrojene benzer olan
elementlerin benzer spektrumları olacağını şimdiden kestirilebiliriz.
O halde Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, lantan ve fransyum
elementlerinde de Balmer serisi bulunur. Saydığımız elementlerin
atom kabuğunda teorik olarak tek bir elektron düşünülür.
Buraya kadar şunları kaydettik: İki (veya daha fazla) alan
arasındaki mesafenin belirli oranlarda değişmesi, itme prensibine
uygun olarak, alanların boyutları da kuantumlu olarak değişmesine
sebep olur. Bununla birlikte atom boyutlarındaki farklılaşma
(gönderilen momentumlar) frekans ve dalga boyunda da olmasına
sebep olur. Bağlantılar apaçık ortada ve kolay anlaşılır: Atom
alanları enerji yoğunluğuna göre uzay basıncını (çevre basıncı,
basınç ya da başka alanların baskın olması) kısmen gölgelendirirler
(uzay basıncına engel olurlar) ve öz basınç ile (itme) tekrar
dengeleştirilirler.
Hidrojenin yardımıyla bulduğumuz uzay basıncındaki gölgelerin
düşebilme olayı ve tesirleri, ileride makro kozmos ile ilgili şaşırtıcı
buluşlara da yol açacaktır. Ve astronomide bugüne kadar henüz
çözülememiş bir probleme de çözüm getirecektir.

Eski atom modeli
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10 Işık
Altın sarısı rengindeki bir buğday tarlasının rüzgardan eğildiğini
hayal edelim… Bu bölümde buğday tarlasının işi ne diyebilirsiniz.
‘Genel Alan Kuramı’ kavramı için abartmış olmaz mıyız? Hiçte
değil! Çünkü bir buğday tarlasını aklımızda canlandırıp düşünmek
bize, alanların ve momentumların T.A.O.’daki yayılmaları hakkında
önemli tanımların yapılmasını ve bunları daha iyi kavramamızı
sağlayacaktır. Domino taşları prensibini biliyor olmalısınız;
T.A.O.’daki momentumun iletilmesi domino taşları şemasına göre
çalışır. Bunun dışında da biliriz ki ‘domino taşları’ (zerrecikler),
T.A.O.’da A’dan B’ye doğru hareket etmezler. Bunun yerine sadece
enerji enformasyonu iletilir. Söz konusu olan domino taşların hızı
değildir. Halbuki enformasyonun dalgasal şekilde yayılabilmesi için
belli bir hıza ihtiyaç duyar. Buna göre hareket eden bir ‘şey’ değildir
ve nesnesel bir şey uzayda ‘gerçekte’ harekette bulunmaz. Esas
hareket, mantıksal açıklanamaz ve felsefi yönden de böylesi daha
uygundur.

Şekil 47a

Domino taşları prensibini saman çöplerini kullanarak
uygulayabiliriz. Saman çöpleri birbirine çarpıp yerlerini terk
etmeden enformasyon aktarabilirler. Buğday tarlası yapı şekliyle
T.A.O.’un matriksine denktir. Yani tarlayı bir kısmından tutup
çekebilsek havanın direnci bir rüzgar gibi samanı yatırabilir.
Yassılaşan yerler bir yol açılmış gibi görünür. Buna benzer durumu
bir girdap da oluşturur. Girdap tarlanın içinde dönerek yer yer eser,
ama iki farklı durumda da hava yerinden oynamaz. Gerçekte hareket
eden tarladır. Diğer bir durum ise girdabın hareket etmesidir;
ilerleyebilir ya da hava akımıyla tarlanın içinde uzayarak veya
kısalarak yol alabilir. Bu iki duruma karşın tarla yine de yerinde
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durur! Bizim için daha önemli olan ikinci durumdur. Çünkü T.A.O.
,ne derseniz deyin, hareket etmez, o sadece içerisinde
enformasyonların yayılmasını (bilgilerin iletilmesi) ya da enerjinin
aktarılmasını sağlar. Momentum alanları (saman tarlasındaki girdap
gibi), T.A.O.’da tamamen yer değiştirebilirler ve bu momentum
alanların içinde olan alanlar da titreşim halinde olabilirler. Bu alanlar
sadece kendi etki doğrultularında, dişli çark ve kurma çarkı ile
sembolize etmiştik, birbirine bağlıdır. T.A.O.’da hareket ederek,
birbirine geçebilirler veya ‘savaşabilirler’ de. Hatta girişerek birbirini
güçlendirilebilirler veya birbirini söndürülebilirler… T.A.O., saman
tarlasının fırtınada yerinden kıpırdamadığı gibi hep sabit durur.
Artık öğrendiğimiz gibi protonun momentumu bir nesne gibi
T.A.O.’un içinden geçmez. Daha çok girdabın buğday tarlasının
içinden geçmesi gibi hareket eder! Bu şaşırtıcı ve çok inanılmaz bir
saptama. Bu şu anlamına gelir: Fırlatılan bir taş bilindiği gibi
ilerlemez. Bunun yerine matriksin içinden bir nabzın atması gibi
çarparak ilerler! Proton olsun veya taş olsun; alan, mekanın
‘zerreciklerinden’ titreşerek geçer. Taş bir yığın atom düzenin
salınım görüntüsüdür ve bu salınım zerreciklerin içinden durmadan
endüksiyon (tesir) göstererek yeni oluşan salınımlarla ilerler;
elektromanyetik dalganın yeni dalgalar yaratması gibidir... Taş adeta
evrenin alanından ışınlanarak (beam) geçer. Bu her alan için
geçerlidir!15 Benzer bir örnekte Ferrari arabasını kullanan bir
hovardanın alanda ışınlanarak ilerlemesidir. 220 kilometre hız yapsa
da aslında hareket eden bir şey yoktur. Sadece bir enformasyon
(bilgi) alanı Ferrari artı sürücü görüntüsüyle ilerler. Kısacası evrende
bütün nesneler hareket eder; atomdan tutun dev galaksiye kadar her
şey. Hareket eden sadece alanın görülen veya algılanan bölümü
değil, daha çok alanı oluşturan tümüdür. Titreşim veya salınıma
geçen her şey beraber hareket eder! Gerçekten gelişen olayı
kavramak çok önemlidir. Kitapta bulunan “Atalet”, “Kütle Çekimi”
ve “Görelilik” bölümlerinde bu konuyu tekrar ele alacağız.
Şu an okuduğunuz bölümde konu olarak sadece ‘ışık’ hakkında
bilgi alacağız. Alışkın olduğumuz elektromanyetiğin çizgisel
gösterimi, elektrik ve manyetik alanların birbirine dik olarak
bağlantılı olduklarını gösterir, ama yanıltabilir de; çünkü bunun bir
tür dalgasal salınım olduğu izlemini uyandırabilir. Her bir alan ardı
ardına
düşen
bağımsız
momentumlardan
oluştuğunu,
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momentumların birbirine bağımsız olmasından dolayı hem dalga
hem de tanecik karakteri kazandırdığını artık tanıyor ve biliyoruz.
Işık, hem haber hem de kuryedir (haberi ileten). Adeta tüm
alanlarda meydana gelebilir ve de emilebilir. Burada tek şart
frekansların uyuşmasıdır. Bu sebeple her atom sadece belli ışıklar
yakalayıp enerjisini emebilir. Genel olarak yakalanan ışıkların dalga
boyları atomların ürettikleri dalga boyların aynısıdır. Işık en
çokelektronlarla etkide ve tepkide bulunur. Herhalde elektron
üzerine olan teoriler ışık üzerine olan teorilere yol açmıştır. Ancak
foton bir kuruntudur. Bizim bakış açımızla fotoelektrik olayını daha
farklı anlayabileceğiz (Bu buluş Einstein’a Nobel ödülünü
kazandırmıştır) Dalga boyu ve frekans gibi kavramları usule uygun
kullanacağız, çünkü gerçek dalgaya olan fark çoğu fenomenlerde
önemsenmeyecek kadar azdır. Sadece fazlar birbirine bağlantılı
olduğu halde, anlamsız sonuçlar çıksa da, fark önemli olur. Örneğin
uzun dalga kısa dalgadan hızlı ilerliyor olsaydı, o zaman ışık hızı
rengine göre değişirdi, ama bunun böyle olmadığını biliriz.
Bir sıra ışık momentumu (sarmalın yerine) bir sıra yuvarlak
karton levhalarından geçirilmiş iplik şeklinde düşünebiliriz (şekil
48).

Şekil 48

Karton levhanın yoğunluğu ışığın karakterini belirler. Bu şu
demek: Rengini x-ışınları, gama ışınları yoksa radyo dalgaları mı
belirler? Bunu hep birlikte göreceğiz. Basit karton levha modelini
kullanarak deneyimizi gerçekleştirelim. Burma hareketi şeklinde
levhayı çevirdiğimizde bir sıra alan dilimleri (dalgada atmalar)
oluştuğunu görürüz. Burma şeklindeki atmalar birdenbire
momentumun hareket yönündeki eksen etrafında döner. İlerleme ışık
hızıyla olduğu için burma hareketi, diğeribir zahiri harekettir, ışık
hızını aşması gerekir ki yetişebilsin, çünkü burma hareketi dolanımlı
yoldan gider.
Işığın momentumları, ilk başta olduğu gibi, istisnasız karşılaşma
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kuralına uymaları gerekir. Güçlü ışık momentumlarından (gama
ışınları), T.A.O. bölümündeki gibi, ‘tanecikler’ oluşabilir. Karton
levha modelimizle incelemek istediğimiz kırınma ve kırılma
fenomenleridir (Işık dalgaların karşılaştığı bazı engelleri dolanarak
geçmesi kırınmadır ve ışığın bir ortamdan diğer bir ortama geçerken
yön değiştirmesi ise kırılmadır).
Işık hızının evrensel kaideleri yoktur; momentumun yayıldığı
ortama bağlıdır.16 T.A.O.’un adeta sakin olduğu mekanlarda yani
vakumda hız, matriksin verilerine bağlıdır. Madde ortamında
momentum, atomların titreşimlerinden dolayı direnç görür ve
yavaşlamasına sebep olur. Momentum tek yönden direnç ile
karşılaşırsa, o zaman sadece o taraftan yavaşlatılır. Aslında ortamın
dışında bir momentum frenlenemediğinden hızı sabit kalır. Sonuçta
momentum yön değiştirir; şekil 49 gibi

Şekil 49

O halde ışık köşelere veya ufak cisimlere rastlarsa kırınım
geçirir. Karton levhalar ne kadar sık ise, momentumlar art arda
gelerek dalga boyu bu sebeple çok küçük olursa, o kadar da çok
kırınım olur. Aynı zamanda faz farkı da oluşur; momentumlar
örtüşür ve girişim yapar. Kırınım geçirmiş ışığın girişim şekilleri bir
ekranda görüntülenebilir. Görüntüde izlenebilen kırınım çemberleri
(şekil 50) her bir rengin ne kadar farklı miktarda kırınım geçirdiğini
gayet net bir şekilde gösterir.

Şekil 50
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Işığın kırılması da kolay anlaşılır: Bir dizi momentum frenleyen
bir ortama düşerse, o zaman karton levhaların sadece bir kısmı
frenlenir. Bu arada geçebilen kısım da aynı hızla devam eder ve
diğer kısmı geçer. Işık, anlaşılan yine yön değiştirir (şekil 51).
Yönün değişmesi karton levhanın ne kadar zamanda frenleneceğine
bağlıdır. Karton levhasından ne kadar çok kullanırsak ışık o kadar
kırılma geçirir (açısı değişir). Kırmızı ışığın momentumları mor
ışığın momentumlarına karşın birbirine daha az olarak art arda
gelirler. Bu sebeple kırmızı ışık, mor ışıktan daha az kırılır. Kırılım
miktarı ortama has bir ölçüdür ve ışık ortama girerken kırılma
geçirir, çıkarken ise eğrilme gösterir.

Şekil 51

Işık diğer ortama geçerken neden yavaşladığını anlatmak kolay:
Atomların alanları çoğunlukla ışık momentumlara karşı salınım
yapar. Işık hızına sahip olmasına rağmen az bir miktar geriye itilir.
Kısa dalgalı ışık daha sık geriye atılır. Farklı dalga boylarında
olanlar ise farklı yönde prizmadan ayrılır (ayrılma olayı). Elde edilen
görüntü spektrum (tayf) olarak bilinir (şekil 52).

Şekil 52

Elbette farklı yönde de bir süreç düşünülebilir: Işık ile aynı
yönde salınım yapan bir atom alanı yetişebildiği yere kadar ışık
momentumunu da ileriye doğru taşır. Bu sürece anormal ayrılma
denir. Kısa dalgalı ışığın kırılma indisi uzun dalgalı ışıktan daha
azdır. Bazı maddeler öyle bir özelliğe sahip ki, salınım yaptıklarında
ışığın emilmesine sebep olur ve enerji kısmen atom alanına geçer.

95

Buna tipik bir örnek ‘katı fuchsin’dir (kızıl sentetik boya). Işığın
fuchsin ortamında hızlanması Einstein’ın özel görelilik kuramına
aykırı gözükür; fizik branşındaki öğrencilere özellikle sorulan ve pek
sevilen bir imtihan sorusudur. Asıl mesele ışık gerçek bir dalga
olarak yorumlanırsa ortaya çıkar, çünkü faz hızı frekansa orantılı
olarak bağlıdır. Bizim görüşümüze göre böyle bir bağlantı her zaman
şart değildir. Fakat bilmece bununla yeterince cevaplanmış değil,
çünkü ışık parıltısı ışık hızını aşıyor gözükür. Bu durumda bir
yanılma vardır: Işık hızı aşılamaz yasası saklı kalır. İletilen
momentum bir ikincil momentumudur ve ikincil momentum atom
alanını meydana getirir.
Bir momentum bir atom alanına rastlarsa ilerlediği yönde
‘taşınılabilir’ ve adeta bir ‘kestirme’den geçer gibi olur. Demek ki
burma şeklinde ilerleyen ışık parıltısı o anda biraz öne doğru çekilir.
Çekilme ufak olabilir, ama bir yığın atomdan geçerse etkisi ölçülür
derecede büyür. Fizikte bu tür fenomene “faz atlaması” denir. Alanın
dışına çıkan momentumlar alana girenlerle farklılaştığından üzerine
modülasyon yapılmış bilgi kısmen kaybedilir, ama temel hali belli
kalır.
Fuchsin’in içinde iletilen momentumlar, giren ve çıkan
momentumların kısmen farklılaşmasından dolayı, sadece kısmen
temel bilgi aktarırlar. Demek ki renk bilgileri aktarılır. Işıktan daha
hızlı bir şey olmalı. T.A.O.’daki momentum atmaların burma
hareketini bir yana bırakırsak, o zaman bu ‘enformasyondur’.
Işık, madde aktarımı olmadan bir enerji aktarımı anlamında ise,
o zaman enerji aktarımı olmadan bir enformasyonun aktırılması
düşünmek mümkündür ve bu düşünce veya imkan özel görelilik
kuramına etkisi olmaz.
Köln’den Profesör Günter Nimtz’in ve Berkeley’den Raymond
Chiao’un da gösterdiği gibi, tünel efektinde (tesir, olay) ışığın hızı
bilinen tanımlanmış olan ışık hızını aşar. Tünel efektini keşfeden
bilimciler: “Bu tür iddialar bugünkü fizik dünyasına uymaz ve öyle
saçmalıklar üzerinde tartışmaya da gelinmez!” gibi sert eleştiriler
dinlemek zorunda kalmışlardı. Bu sıralar ışık hızının limiti epey
tartışılmaktadır. Işık hızı ötesi diye bir kavram nasıl olsa
anlamsızdır! Daha önce de söylendiği gibi, ışığın hızı geçtiği ortama
bağlıdır ve teorik olarak vakumda (boşluk) postulat edilmiş en
yüksek değere sahiptir. Fakat mutlak bir vakum hiç bir yerde yoktur!
Bunun ötesinde de rölatif bir ışık hızı ötesi düşünülebilir; bunu
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yakında göreceğiz…
Işık ortamdan çıkarken kırılma o kadar çoktur ki ortama geri
düşer. Buna tam yansıma denir (şekil 53).

Şekil 53

Şekil 54

Tam yansıma olayında momentumun bir kısmı ortamın dışına
çıkar ve tek taraflı hızlanıp frenleyici ortama (geriye doğru) yön alır.
Yansıma düzeyi aşması elektronun tünel efektine benzer. Örneğin bu
tür bir prizma çifte dürbünde bulunur. Prizmalar ışığı adeta kenarı
eğer; bir benzer de ışık telleridir.
Modelimizdeki o güzelim yuvarlak karton levhaları çatlayabilir
de; şekil 54 göstermektedir. Yansıtan düzleme vuran ışık önce karton
levhanın tek tarafını kopararak belli bir açıda bükülür ve birdenbire
burma hareketin ikinci tarafını da kaybeder. Sonuç: Momentum artık
tek bir düzlemde gelir-gider. Böyle bir momentumu ‘polarize’ diye
tanımlamıştık. Momentum örneğin sık dokulu bir kristali geçerken
de iki tarafını da harcayabilir.
Maddeye polarize edilmiş ışık polarize edilmemiş ışıktan biraz
farklı tesir edebilir; soğurma ve yansıtma koşulları değişir. Normal
ışık, metallerden biraz daha fazla soğurur. Bu yüzden ince metallerde
düzeni bozar gibi bir tesiri vardır. Bir çiftçi tırpanını hiç bir zaman
ay ışığında bırakmaz, çünkü körelir (Ay ışığı yansıtılmış ışıktır ve bu
sebeple de polarize olmuştur). Ay ışığı tıraş bıçaklarını da köreltir ve
genel olarak ta kimyasal tepkileri değişikliğe uğratır. Orta çağın
alşimistleri (simyacı, kimya ile uğraşan) deneylerini ay ışığında
yapmadıysalar, o zaman bu sadece mistik (gizemli) sebeplerden
kaynaklanmamaktaydı.
Kör tıraş bıçağı bir piramidin içinde bırakıldığında tekrar keskin
hale dönüştükleri masal veya hayal değildir. Biliriz ki, her madde
mekanın içinde, polarize mekanda da, uzanır ve başka alanlara tesiri
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vardır. Mekanın piramit şeklinde ışınlaması sivri metal yapıları
değiştirir ve daha çok sivrileştirir. Böylece her geometrik şekilli bir
cisim belli bir iç mekana sahiptir ve olağandışı fonksiyonlar kazanır
(örneğin bira; köşeli bir fıçıda bozulur).
İtme prensibi ile birçok bilimciler tarafından olumsuz kılınan
parapsikolojideki fenomenler açıklanabilir, fakat bu ayrı bir kitap
yazacak kadar konu içerir. Burada anlatılmak istenen şudur: Işık
mistik özelliklere sahip değildir ve ışığın yaptığı oyunlar iyi
anlaşılabilir.
Gama ışınları ve radyo dalgaları aynı kurallara uyar. Kırınım ve
kırılma ancak farklı koşullar altında oluşur. Elbette elektron dalgaları
ışık dalgaları gibi açıklanabilir. Kırılma, yansıma ve kırınım olayları
bu durumda çoğunlukla elektrik veya manyetik alanlarda gerçekleşir.
Çünkü elektron dalgaları genel olarak ışık dalgalarından daha
yavaştır. Elektronlar pratik olarak ‘yoğunlaştırılmış ışıklardır’, çünkü
momentumlardan bileşiktirler (şekil 10 ve şekil 11’i tekrar bir
düşünelim). Elektron dalgalarını ileriki bölümlerde tekrar ele
alacağız, ama o zamana kadar fotoelektrik olayını yakından
inceleyeceğiz ve rölativite teorisini konu eden bölümde de ışık hızını
sorgulayacağız. Şekil 55’de gösterilmiş olan kırınım çemberleri bir
demet elektronların kristalden geçmesiyle oluşmuştur. Şekil 50 ile
olan benzerliğe dikkat edin.
Maddenin zengin çeşitlere sahip olmasının sebeplerini
öğrenmenin zamanı geldi artık. Maddenin zengin çeşitleri
oluşabilmesi için bir yaratıcının irrasyonel (akıl dışı) yerden
müdahalesi gerekmediğini anlatacağız…

Şekil 55
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11 Helyum
Uzay basıncı ve eğriltme kuvveti çevre alanlarından meydana
geldiğinden garip bir husus içerir: Etrafımızdaki kozmos silinse tüm
zahiri çekim kuvvetler yok olurdu ve bizler bu durumda bir kaosa
geri dönerdik veya vakuma karışırdık. Dolayısıyla yeniden bir uzay
meydana gelebilir. Uzay etrafımızdan hiç bir zaman yok olmayarak
itme basıncından dolayı genleşir, mantıksal olarak, itmeden meydana
gelen basınç gittikçe azalır. Madde bu sebepten dolayı genel olarak
ayrışır ve ümit edelim ki, uzayın görünüş şekli ayakta durabilmesi
için yeterince dengeyi meydana getiren yeni bir madde oluşur (Fred
Hoyle bunu aynı şekilde evren üzerine kurduğu “Steady-State”
teorisinde postulat yapmıştır).
Hızlandırıcılarda gama ışınlarından madde oluşturma çalışmaları
sonucunda ‘mezon’ parçacıkları oluşmuştur; en azından buna
inanmaktadırlar. Herhangi bir ışınlama ayarından tesadüfen bir
protonun çıkması için yüz bin sene beklemek mümkün
olmadığından, sağlanabilen en yüksek enerjilerle madde oluşturmaya
çalışılmaktadır. İlerleyen zamanlarda masraf etmeye ve uğraşmaya
devam ederlerse, o zaman mutlaka bir gün bir proton oluşturmaya
başarırlar. Fakat hızlandırıcılar çok masraflıdır ve belki de anlamsız
kalmaktadır. Bu yüzden birkaç hızlandırıcı kapatılmıştır ve birkaçı
da bitirilememektedir.
Dünyanın oluşumu için büyük bir patlama hipotezine ihtiyaç
duymadığımızdan, proton oluşumuna sebep olan ve bilimde şart
koşulan yüksek ısılara da gerek kalmaz. Isı genel olarak zaten pek
önemli değildir. Bundan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Güneşte
sadece protonlar füzyon (birleştirme, kaynaşma) edilemiyor. Bunun
dışında da proton oluşmaktadır ve bu oluşum çok ender bir olaydır.
Aşağı yukarı her bin yılda bir bir proton oluşursa genleşen uzayın
proton ihtiyacı karşılanmış olur. Evet, tek bir proton yeterlidir!
Uzayın tüm maddeleri bir araya gelinceye kadar çok uzun bir süreç
geçmiş olmalı... Uzay, tanrısal yeni yıl roketinin külü olmadığına
göre, uzay sonsuzluğun bir ürünüdür! Protonların bir araya gelip yeni
elementler oluşturması buna göre daha çok ender bir olaydır. Ama
böyle bir proses (süreç) ancak birçok proton belli koşullar altında
mevcut ise başlar. Ender füzyon çeşitleri zamanla az bulunan üst
düzeyden elementler meydana getirir.
Daha önceden anlattığımız gibi, uzay basıncı önce belli bir eşik
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enerjisi aşılmalıdır ki iki alan sıkıca bir araya gelerek eğriltme
kuvveti tarafından kaynaştırılabilsin. İtme gücünü aştıktan sonra
birdenbire iki alan bir yay kuvvetinin etkisi altındaymış gibi birbirine
girişirler ve yeni birleşik bir alan oluştururlar; bu yeni alan küresel
bir şekil almaya çalışır. Fakat bunu sadece belirli enerji dağılım
koşulları altında başarabilir. Bu sebeple atomlar veya ‘atom
çekirdekleri’ sadece ideal durumlarda tam bir küredirler ve
çoğunlukla armut, yumurta ya da halter şeklindedirler. Yer fıstığı
şeklinde olan alanlar da meydana gelebilir.17 Direncin (itme)
eğriltme kuvvetine (zahiri çekim) olan oranı atomun boyutlarını
belirler; her yeni oluşan alanda yeni kuvvetler ilişkisi kurulur. Böyle
önemli bir tepkime hakkında hüküm verebilmek için alan yüzeyini
bir kriter olarak görmek lazım (kıstas, ölçüt), çünkü alanın yüzeyi bir
nevi direnç kılıfıdır.
Tek başına iki proton, yüzeylerin altında belli bir enerji
yoğunluğu saklar. Bu saklı enerji kaynaşma durumunda çift hacimli
yeni bir alan oluşturur. Bu gelişmede yüzey, önceki duruma göre,
eski yüzeylerin toplamına göre daha küçüktür. Kıyaslanırsa, uzay
basıncı daha ufak yüzeyin üstüne daha az etki edebilir. Buna karşın
yüzeyin iç kısmında çift kat enerjili bir hacim etkinliğini göstermeye
çalışır ve sistemin dengelenmesi için bu hacim ya da bir başka
deyişle ‘küresel alan’ birdenbire şişer. Şişme o kadar kuvvetlidir ki,
şiştiğinde her bir yana güçlü elektromanyetik ışınlar dağılmaya
başlar ve enerji atımı çevresinde gizli kalmaz. Bu olayın gelişmesine
üst düzeyde “füzyon enerjisi” olarak nitelendirilir! Bu süreçte hem
iki proton ortaklaşarak enerji dışa vurur, hem de uzay basıncı tesirini
göstermiş olur.
Bu yeni toplu alanın direnç kılıfını kıyaslayacak olursak, o
zamanufaktır diyebiliriz; kürenin geometrisine bağlı. Kısacası: Yeni
oluşan alanın kütlesi kaynaşmadan önce iki kütlenin toplamından
daha ufaktır. Ama bu durum neredeyse kendiliğinden anlaşılır. Bu
sürecin açıklanmasıyla kütle noksanlığına bir açıklama getirmiş
olduk.
Konuya bağıntılı olarak kütlelerin nasıl ölçüldüğünü de bilelim.
Kütleyi ölçmek için geliştirilmiş olan cihaza “kütle spektrum
metresi” denmiştir. Ölçülecek atomlar önce elektriksel bir alandan
ardından da bir manyetik alandan geçirilir. Akıllıca tasarlanmış bir
saptırma metoduyla atomlar arasındaki hız farkı (kanal ışınları)
sıfırlanır, çünkü sadece belli bir hıza sahip olan atomlar elektrik
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alanını aşabilir. Manyetik alanda uygulanan saptırma kütleyi
belirlemek için kullanılır. Ataleti ne kadar büyükse o kadar az sapar.
Buradan anlaşılan şudur: Kaynaşmadan oluşan yüzeyin yeni
boyutları tamamen yükün büyüklüğüne tesiri vardır. O halde yeni
bileşik manyetik alanda biraz fazla sapar. Buradan kütlesinin daha az
çıktığı anlaşılır. Kütle dediğimiz şeyin aslında nesnesel değil,
gerçekte soyut bir şey olduğunu unutmamak gerekir. Az yüklü
nötronlar manyetik alanın içinde pek tepki göstermedikleri için,
protonlardan biraz daha ağır gelirler. Ama aslında nötronlar ile
protonlar eşit ağırlıktadır!
Alan enerjisinin dörtte biri iki alanın kaynaşmasından açığa
çıkar. Çünkü kaynaşmadan sonra alanların yüzey toplamı yaklaşık
aynı oranda küçülmüştür. Kütlenin noksanlaşması açığa çıkan
enerjiye denktir. Bu fenomenin teknik kullanımı için bir engel vardır.
Bu engel şudur: Enerji alanının çoğu itme eşiğini atlatmak için
kullanılır ve sonucunda daha az enerji kalır. Ama bu zorluğu
atlatmak için bu işin bir püf noktası vardır. Bu püf nokta güneşte
görülebilir. Buna göre proton alanının zaman ve mekanın bir ürünü
olduğunu biliriz. O halde alanın her noktasında bir an bulunur ki o an
o noktada alan mevcut değildir. Olasılıkların çerçevesinde o an alana
başka bir alan yaklaşmışsa ve bu durumda kendisi o an mevcut
değilse, o zaman bir tür tünel efekti ortaya çıkabilir. Yani böyle bir
hidrojen çifti birbirine tam olarak geçerse, o zaman gerçekten bileşik
bir alan meydana gelir. Doğada bu tür bileşik bir alan bulunur, ismi
de “döteryumdur”. Hidrojendeki gibi bir çift oluşturur ve bu şekilde
adını döteryum (D2) olarak almıştır. Döteryum buna göre iki
protondan oluşur. Fakat yan yana değil, iç içedirler ve böylece yüzde
yüz bir örtüşme integrali oluştururlar (Vantilatör çarkı birdenbire iki
kanatlı hale gelir!).
Döteryumu başka bir alana yükleterek tünel efekti ile
yutturabilirsek, yine enerji kazancı ve kütle noksanlığı ve “trityum”
diye yeni bir birleşik alan elde ederiz. Bu yeni alanın simetrik bir
salınım yapmadığı düşünülebilir. Ayrıca bir harmoniyi ayakta tutmak
çok zordur. Sonuçta salınım yapmadığından kısa bir süre sonra
dağılır. Üçüncü vantilatör yaprağı düzeni bozar. Çıkarıldığı anda
salınımını kaybeder; geriye bir nötron kalır. Trityum (bir helyum
izotopu) bunlardan dolayı radyoaktiftir (ışın etkin) ve
zamanladöteryuma ayrışır. Döteryum da uzun süre dayanmaz ve yine
hidrojene dönüşebilir. Tüm süreçlerde uzay basıncı ile öz basınç
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sürekli dengelenir. Birbirinden ayrılan alanlar yeniden büyür ama
uzay basıncı tarafından belli boyutlara sıkıştırılır (alanın yüzeyinde
basılacak daha fazla noktalar vardır) ve bir anda tekrardan enerji
saçılır.
Sayılan füzyon süreçlerini aynı şekilde devam ettirebiliriz. İki
döteryum, dört hidrojen atomu veya iki trityum alanı çarpıştırılırsa
dört proton içeren yeni bir bileşik alanı oluşabilir. Buna mümkündür,
çünkü momentumlar aynı mekanda bulunmazlar. Diyelim ki ikisi
önde ve diğer ikisi de arkada. Birbirini bozmadan alanı
doldurabilirler. Dört yapraklı vantilatör çarkının cinsi ‘helyumdur’
ve bu dünyamızın ana yapı taşından başka bir şey değildir.

Şekil 56

Şekil 57

Şekil 58

Şekil 56 iki protonun bir döteryumla bütünleşmesini sembolize
eder. Salınım alanının çiftleşmesi (Helyum) şekil 57’de
gösterilmiştir.
Gelişebilen
olaylar
kağıdın
düzleminde
şekillendirilmişlerdir, fakat gelişen olaylar üç boyutlu olarak
düşünülürse çok daha iyi bir sonuç alınabilir. Bunun için
momentumların yörüngeleri üç boyutlu olarak düşününüz; şekil 58
bunu göstermeye çalışır. Şekilde görüldüğü gibi momentumların
hareket yönü hep aynıdır.
Alan sıkıca momentumlarla doludur ve maksimum enerji
yoğunluğu içerir. Diğer bir momentumun daha fazla tünelleşmesi
mümkün değildir. Bunların ötesinde de momentumlar alanın bir ya
da daha fazla yerinde yuvarlak dairesel salınımlar yaptıklarını
görürüz (1). Böyle karakteristik duruma alanlarda en az bir kez veya
daha çok rastlanır. Bu salınımdan bir atomun bağlama gücü belirlenir
ve oluşan bağlama gücüne de “valens” denir. Salınımlar mekanın ve
zamanın ürünü olduğu için, atomun bütün polarizasyonundan
bağımsız olarak, ya bir sol ya da bir sağ polarizasyon meydana
getirebilir. İlerde bu konuya tekrar değineceğiz.
Alanın enerji yoğunluğu alanın yüzey büyüklüğü ile her zaman
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ters orantılıdır. Ona göre de boyutları ve birbirine olan mesafeleri
değişir. Bir gram hidrojen atomu 10 cm3lük bir hacme sahipse, o
zaman bir gram helyum o hacmin dört katını değil, yaklaşık 27 cm3
ister. Buradan bir temel kural doğar: Bir atom ne kadar enerji
kazanırsa o kadar da ufalır. Eğer iki eşit kuvvetin karşılaştığı yerde
iki atomun sınırını belirlediğini düşünürsek durum hemen anlaşılır.
Bu uzay basıncı için de geçerlidir; uzay basıncı her alanın mekanını
belirler. Bir helyum atomunun başka helyum atomlarının içinde ya
da demir atomlarının içinde olması, farklı boyutlara sahip olmasına
sebep olur...
Düşünüldüğü gibi helyum bir yığın doğa olayları içerir.
Fizikçiler bu kadar yoğun bir alana “alfa taneciği” der. Tanecikler
teorisine göre helyum iki proton, iki nötron ve iki elektrondan oluşur.
Anlaşılacağı gibi helyum atomunu oluşturan parçacıkları çıkarmak
imkansızdır. Çünkü gerçekte helyumun içinde o parçacıklar yoktur.
Bu sebepten dolayı bir helyum atomunu parçalamak imkansızdır.
Başka tür taneciklerle helyum atomunu çakıştırma, sonucunda bir
dizi çarpışmalar meydana gelir. Fakat bir alfa taneciği bir alfa
taneciği olarak kalır. Hatta yüksek enerjili gama ışınları bile adeta
alfa taneciğinden geri yansır... Helyum bu sebeplerden dolayı bir dizi
gururlu atomlar dizisinin ilkidir: Soy gazları. Aynı türün diğer
öğeleri çok nadir ve istemsiz başka atomlarla ve moleküllerle bir
araya gelirler. Birleşmenin gerçekleşmesi hidrojen atomundaki gibi
kolay olmaz. Helyum atomunun sırf döteryum ve trityum üzerinden
meydana gelir diye bir kesinlik yoktur. Dört protonun
karşılaşmasından helyum meydana gelebilir. Dört ‘bozanın’ bir araya
gelerek bir harmonik salınım oluşturmaları mutlaka çok ender bir
olaydır, fakat imkansız da değildir.
Dünyayı meydana getiren ana yapı taşının oluşumu için
birbirinden farklı yol vardır ve helyumun kozmostaki en sık bulunan
ikinci element olması hiç şaşırtıcı değildir. Aslında helyum en sık
bulunandır. Çünkü atomlar helyum, hidrojen, döteryum, nötrondan
ve farklı kombinasyonlarla oluşur ve tüm atomların kaderi er yada
geç yine bu temel elementlere ayrışmaktır. Bu temel elementlere
“primer element” (birincil element) diyelim. Primer elementlerin
yeni elementlere kaynaşması kolay bir bilmece oyunudur…
İki helyum alanı eğriltme kuvvetlerinin etkinliklerini
göstermeye başladıkları noktaya kadar eşiklerini aşarsa, o zaman
bileşik bir alan oluşturmak için biraz birbirine girişebilirler.
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Saniyenin yarısı kadar zaman içerisinde yine ayrılırlar. Bu
kuvvetlerin ilişkisi iyi değildir. Üç helyum alanı bir araya gelirse
durum hemen değişir. Oluşan üçlü, uzay basıncı tarafından çok farklı
dizilebilir. Her bir alan diğerlerinin ‘Langrange’ (cismin kuvvetler
tarafından zorla tutulduğu konum) noktasındadır ve bu yüzden de
böyle derin bir bağa sıkça rastlanır. Karbon canlı alemleri meydana
getiren en önemli atomdur.
Karbon atomunun yapı şeklini şöyle canlandırabiliriz: Üç
helyum alanı, üç alfa taneciği limonları bir araya sıkıştırıldığında
yarıkların oluşmasına benzer bir şekilde birbiri ile sıkışırlar (Şekil
59). Kılıflar gelişi güzel bir enerji bölgesini işaretler. Çünkü atomun
alan bölgesi aslında görünmez. O halde bir karbon atomunun yapısı
basittir. Elementlerin içinden en asimetrik olanıdır. Fakat bu
sebepten dolayı birçok şekle girebilir ve farklı şekiller de
oluşturabilir.

Şekil 59

Şekil 59a

Dolayısıyla helyum alanının değişik kombinasyonlarından başka
elementler de elde edilir. Dört alfa taneciğinin bileşimi oksijendir
(16O). Beşli alfa tanecik yine asimetrik alandır ve neonu (20Ne)
oluşturur. Bu sebepten neon da soy gazlarındandır. Altılı alfa tanecik
ise magnezyumu (24Mg) meydana getirir. Yedilisi silisyumu (28Si);
sekizlisi kükürtü (32S); onlusu kalsiyumu (40Ca); onüçlüsü kromu
(52Cr) ve ondörtlüsü de demiri (56Fe) meydana getirir.
Az önce saydığımız elementlerin evrende en sık bulunan
maddeler olması bizi şaşırtır mı? Görünüşe bakılırsa yaratılışları bir
mesele değil... Onbir bileşik helyum alanı bir ‘skandyum izotopu’
olabilir. Onikilisi ‘titan’ı meydana getirir; o da çok bulunan
elementlerdendir.
Helyum alanlarını nasıl işlediysek aynı şekilde döteryum
alanlarını da işleyebiliriz. Ama döteryum alanları o kadar kararlı
değildir ve farklı maddelerin oluşumunda büyük bir olasılıkla rolü
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yoktur. Çoğunlukla atom türleri proton ve helyum gibi primer
alanlardan meydana gelir ve nötronlarda bileşimleri kolaylaşır. Bu
şemaya göre her bir elementin bir kristalografisini çıkartabiliriz,
fakat bunları burada göstermek gereksizdir. Kısacası 1500’e yakın
kombinasyonu vardır ve bunların yüzde 75’i kararsızdır. Ayrıca er ya
da geç kararlı nükleonlara dönüşürler.
Çift numaralı atom tartısı olan atomlar ( 20Ne veya 32S ) özellikle
kararlıdır ve bizim açımızdan çok sık bulunması gerekir; gerçekten
de bu böyledir. Bu tür atomlar çok dayanıklıdır ve en az on kat daha
fazla tek numaralı atom tartısı olan nükleonlardan sık bulunurlar.
Buatomların primer alanlardan oluştuğunu gösteren bir delildir. O
halde tüm elementler helyum ve hidrojenden ibarettir. Çift numaralı
atom tartısı ağırlıklı olarak alfa tanecikleri tarafından belirlenir ( 4
proton= 2 proton ve 2 nötron). Sonradan proton ve nötron da eklenir.
Bunlar atomun kararlılığını biraz zayıflatır. Bu sebeple tek numaralı
atom tartısı olan elementler ağırlıklı olarak kararsız olup pek uzun
dayanmazlar. Bir tek hafif elementler bir istisna oluşturur. Bunlar: (2
x 3=) 6Li; (2 x 5=) 10B ve (2 x 7=) 14N gibi elementlerdir. Hidrojen
molekülü de 2H tek numaralı bir atom tartısına (2 x 1)sahiptir ve
birbirinden ayrılabilir.
162 atom türü kesin olarak helyum ve hidrojen çiftlerinden
meydana gelmiştir; döteryumdan değil. Çok fazla primer alanların ve
nötronların olması bileşimi bozar. Bozulma öyle bir derecede olur ki,
özellikle ağır olan atomlar, radyoaktif olma eğilimi gösterir. İlerde
bu eğilimi yakından inceleyeceğiz. Hidrojen atomlarının molekül
oluşturması sık sık asimetrik atomlarla bağ oluşturur ve bir yere
eklenme imkanı yüksektir. Özellikle kendi aralarında çok iyi
bağlanabilirler. Simetrik olup olmadıklarını anlamak kolaydır.
Çünkü ne kadar çok primer alanı bir araya gelirse, yapı o kadar çok
simetrik görünmeye çalışır. Simetrik olmayanlar ve molekül bağları
ağırlıklı olan azot (14N) gibi tek numaralı ve çok hafif elementlere de
rastlanır. Karbon da asimetrikliği yüzünden kendi türüyle
bağlanmayı sever. Aynı şekilde oksijen de bu üç atom molekülü
ozonu (O3) oluşturur. Genellersek: Her elementten egzotik çeşit
oluşabilir, çünkü doğanın evrensel bir ‘normu’ (kaidesi) yoktur.18
Atomların tercih ettiği durum bağ kurmaktır ve bu
engellenemez. Bildiğimiz gibi sebebi mekanın yapısıdır ve salınım
(elektrik) özelliğine sahip olmasıdır. ‘Atomu’ oluşturan nitelikler
primer alanların düzenlenmesinde aranır.
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12 Birleşme
Maddenin oluşumu hakkında kolay yoldan olumlu fikirler
edindik. Edindiğimiz bilgileri bir toparlayalım: Gama ve Röntgen
ışınlarından (T.A.O.’daki bozma momentumları) oluşan bir kaos ile
ilk momentum alanları meydana gelmiştir. Bu ışınların
momentumları sayesinde adeta yer ve konum değiştirmeden bir çok
küresel ve primer alanlar meydana getirmişlerdir. Küresel alanlar
birbirlerini iterek yer (mekan) kazanmaya çalışmıştır. Hatta
birbirlerini imha etmeye çalışmışlardır ve bu şekilde adeta
standartlaşmış primer alanlar oluşmaya başlamıştır. Enerji
harcamaksızın sadece tünel efekti ile bugünkü helyum meydana
gelmiştir. Hareket enerjisi ve rastlantılar helyum alanlarında daha
yüksek elementlere yol açmıştır; farklı birleşmeler meydana
gelmiştir. Bunların dışında daha önemli bir sürecin olması gerekirdi:
Karşılıklı itmeler sonucu oluşan basınç ile çok miktarda dev
bölgelere ve yıldız olarak tanıdığımız enerji merkezlere yol açmıştır.
Bu tür oluşumlar ancak daha önce ağır elementler meydana gelmiş
ise mümkün olabilir; ağır elementler uzay basıncını hidrojenden daha
fazla hisseder. Galaksiler oluşmadan önce yıldızların var olması
gerekir. Bu da şu demektir: Yıldızlar birbirlerini itmeye başladıktan
sonra galaksiler oluşmaya başlamıştır.106
Daha yüksek elementlerin gelişmesi yıldızların içinde devamını
bulmuştur. Süreç içersinde ilk başta helyum ile hidrojenden ibaret
çeşitli kombinezonlar meydana gelmiştir. Bu kozmik birleştirme
oyunu periyodik cetvelin ilk 26 elementini meydana getirmiştir:
hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, fluor,
neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt,
klor, argon, potasyum, kalsiyum, skandiyum, titan, vanadyum, krom,
mangan ve demir; belkikobalt ve nikel de…
Saydığımız elementlerden yaklaşık yarısı uzayın maddesel
varlığının toplamını oluşturur. Daha sonra, artık iyi anlaşılmış
süreçlerden yararlanarak, yıldızların içinde en ağır elementler
oluşmuştur. Bunlar uzayda serpilmiş baharat gibidirler, çünkü sayısı
yok denilecek kadar azdır.
Bilimciler tüm elementleri benzerlik yöntemiyle periyodik
cetvele yerleştirmiştir. Periyodik cetvel toplam 109 elementi kapsar.
Periyodik cetveli yanlış anlamayalım, çünkü harmoni hakkında hiç
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bir şey ifade vermez. Aslında periyodik cetvel karışıklık içinde
kurulmuştur ve sırf yapı taşları önceden sınıflandırıldığı için şimdiki
halini almıştır. Buna göre dört yapı taşı nasıl ve nerede oluşursa
oluşsun, hep toplam olarak bir oksijen atomu oluşturur.
Periyodik cetvelin düzeni insanlar oluşturmuştur. İzotop, izomer
ve izobarlar (hava raporundaki eşit basınçları simgeleyen çizgilerle
karıştırmadan) periyodik cetvelindeki düzene sığmayacak kadar
çoktur. Her atomun ara şekilleri bulunur ve kimyasal tepkimelerin
yardımıyla bunlar periyodik cetvelde belirtilir.
Araştırmacılar atomların farklı kimyasal özelliklerini
açıklayabilmek için bir dizi teoriler geliştirmiştir. Böylelikle
elektronu ufak bir ‘bağ kurma aracı’ olarak göstermiştir ve
elektronun dizilişi için belli mekanları ön görmüştür. Protonun bir
elektron dalgasına, temelde iki T.A.O. momentumundan ibaret,
helyumun da iki elektron dalgasına sahip olduğunu dikkate alırsak
(şekil 58) , o zaman yürüttüğümüz fikirlerin tam üstüne bastık
demektir. Ayrıca kuantum mekanik bağlantıları cebir işlemiyle iyi
çözülmektedir. Kuantum mekanik sadece tesirleri incelediğini
gözden kaçırmamak gerekir ve temel nedenleri aydınlatamaz.
Gerçekleri tam yansıtmadığını şu, örnekle açıklayabiliriz: Bir futbol
maçını izlerken sadece topun hareketi izlenirse, o zaman ne
oyuncular görülür ne de oyunun kuralları anlaşılır. Topun hareket
izlenimi tamdır ve doğrudur, ancak topu hareket ettiren temel
nedenlerini açıklamak zordur… Bunun ötesinde kuantum mekanik
kuantum sistemlerini, kuantum sistemleri ile ölçmektedir. Bu da göz
yanılması ve gerçekler arasında objektif bir ayırım yapmakta zorlar.
Günümüzde geçerli atom modelleri (dalga veya tanecik
modelleri) sadece ampirik ölçülen tesirlerden üretilmiştir ve bu
yüzden asıl gerçekleri yansıtamaz. Bizim tasarımımıza göre olan
primer alanların bileşimi gerçekte işleyen, dayanaklı veya tutunacak
bir şey değildir. Daha çok bir toplam alanı betimler. Momentumların
akımını içeren böyle bir toplu alan gerçek sınırları belli etmez ve
prensipte evrenin toplu alanındaakar gider...
Atomun iç yapısını oluşturan unsurları röntgen ışınlarıyla
göstermeye çalışmak başarısız olmuştur. Atomlar kesiksiz bir
röntgen spektrumuna sahip iken, hacme veya erime ısısına karşın
daha iyonizedir, potansiyel farkına ve optik spektruma (tayf) karşın
hiç periyodik durum göstermemektedir. Elektronların iç yapısı
hakkında yürütülen fikirlerin hepsi fiktif olur (itibari). Elektron
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dalgalarına sebep olan temel momentumların aslında alanın
ortasından her yana doğru radyal şekilde yayıldığını da biliriz.
Aslında yüksek elementlerin çekirdeği salınımlarla örülüdür. Hatta
uygun şartlarda yüksek enerji veya çok hareketlilik içeren küresel
mekanın kısmıdır.
Elektron dalgaları proton kavramını da gizler ve bu yüzden sanal
protonların sayısı ile teorik elektronların sayısı arasında bir bağlantı
vardır. Fakat protonun pozitif ve elektronun negatif olması tamamen
uydurmadır. Maddenin bundan dolayı bize nötr geldiğini daha önce
de vurgulamıştık. Aslında atomlar birbirini hep dengelemeye çalışır
ve enerji yoğunlukları birbirine kafa tuttukları için bir noktaya kadar
girişir. Bu dengeyi herhangi bir yöntemle bozarsak derhal nötr
olmaktan çıkar. Atomlar sisteminde birkaç atomu bozmak yeterlidir;
ister sistemden çıkararak veya sarsarak. Bozma eğelemek, sürtmek,
vurmak, asit dökmek, ışık etkisi, veya ısı ve basınç uygulama ile,
aklımıza gelen başka nice manipülasyonlarla gerçekleştirilebilir.
Sonuçta dengeleşme önlendiği zaman bundan enerji elde edilir. Bu
enerji ışın şeklinde olabilir ya da elektrik akımı olarak. Elektriksel
nötr atom teorik bir yapıttır ve maddesel gelişmelerin oyuncuları da
iyonlardır.
Birçok elementin enerji miktarları birbirinden farklıdır. Ayrıca
mekansal yapıtların elektriksel ve manyetik momentumları da
farklıdır. O halde her tür atom önceden bir programa sahiptir. Bu
program diğer atomlara karşı nasıl davranılacağını belirler.
Kimyagerler bu programlar için bazı teoriler geliştirmiştir. Şimdi
bunları biraz inceleyelim.
Atomlar arasındaki bağ çeşidini öğrendik: Hidrojen atomun bağı
kovalent bağıdır. Ancak ‘bağ’ kavramı yanıltabilir. Atomları
bağlayan kuvvetlerin olduğunu ve bu kuvvetlerin atoma mahsus bir
şey olduğu düşüncesine kapılmak mümkün. Buna mahsus olduğu
düşüncesi teorilerde çelişkilere yol açar. Kuantum mekanik bu
konuda pek ilerleyemedi. Kuantum mekaniğe göre ‘hibrit bağları’ ya
da ‘çift bağ’ oluşabilir. Hibrit bağ aslında sabit duramaz ve çift
bağlar birbirini dışlar. Karmaşık moleküllerde atomların gerçek
halleri hakkında henüz tam bir fikir yoktur ve onları bir arada tutanın
ne olduğu hakkında da hiçbir bilgi yoktur...
Burada tekrar vurgulamak gerek: Bağların kuvvetleri uzay
basıncından türer ve bu da kuvvetlerin doğrudan kozmostan geldiğini
gösterir. Bu sebeple bağ atomlar tarafından oluşturulmuyor; tersine
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atomlar böyle bir duruma az veya çok başarıyla engel olur! Başka bir
deyişle: Bir bağ mekana gereksinim duyduğundan oluşur ve
çevredeki atomlar veya alanlar, kozmos da bir alandır, mekanı
doldurmak ister. Bu şekilde alana basınç yani uzay basıncı uygular.
Bağ sürekli mi, geçici mi veya hiç bağ oluşacak mı gibi sorulara
cevap vermek zordur. Bu alanların hallerine bağlı olan bir şeydir.
Hidrojendeki momentumlar birbirine yol verdikleri için bağlanmayı
sever; örtüşme integralleri en sık görülendir.
Uzay basıncı ile eğriltme kuvveti arasındaki oyun, daha önce de
belirttiğimiz gibi, Van der Waals kuvvetinde geri yansır. Van der
Waals kuvveti bugüne kadar ancak hipotezlerle açıklamak
mümkündü. Hipotezlerle her kovalent (veya elektrostatik) bağ çok
gizemli bir şey olması gerekiyordu. İki elektronun beraber salınım
yapması, hiçte fena bir düşünce değil, elbette elektronlara ait
atomların neden bir arada kaldıklarını ya da neden gerekli olduğu
fikrini hiç bir şekilde açıklamaz. İyonik bağ her zaman kolay
anlaşılmıştır, çünkü bu bağda elektriksel çekim sorumluydu;
evvelden bu çekim bir sır idiyse de.
Bit atomda salınımlar aynı yönlüyse, o zaman yeni salınımla
örtüşebilirler. Fizikçi Jean Baptiste Fourier ilk olarak salınımların
örtüştüğüne dair bir prensip keşfetmişti. Şekil 60’a bir bakalım:

Şekil 60

Bir cisim aynı anda iki harmonik salınım geçiriyorsa ve ikisi de
aynı frekansta ve aynı yöndeyse, o zaman bundan oluşan yine aynı
frekanslı ve tek başına bir harmonik salınımdır. Fakat genliği ve fazı
öncekilerin genliği ilefaz farkına bağlıdır. Aynı frekansta olup fakat
farklı yönde olan iki salınımın örtüşmesi, yuvarlak ve doğrusal
dolanma yapan elips şeklinde bir salınım meydana getirir.
Aşağıdaki sağ şekil bizim için önemli olan bir süreç
göstermiştir. Fourier salınımı kuantum mekanikte de önemli bir rol
üstlenir. Özetle şunu diyebiliriz: Bir atomun üst yüzeyinde yepyeni
salınımlar meydana gelir. Bunlar burma şeklinde sağ veya sol yönlü
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salınımlardır ve bunları oluşturan momentumların yönüne ve faz
farkına göre değişirler. Bu yeni salınımlar atomdan ileriye doğru
akın eder; içerdiği mekansal polarizasyon gibi. İsterseniz demin
bahsettiğimiz gelişimi ve şekillenmeleri aşağıda gösterilen
Chladni’nin Ses Figürlerine benzetebiliriz. Chladni Ses Figürleri ses
titreşimin etkisi altında olan bir demir levhanın üstündeki kumda
oluşur.

Şekil 60a: Chladni Ses Figürleri

Öyle görünüyor ki, atomun etrafında oluşan ve dolanım yapan
salınımlar girişimleriyle yeni ve çok çeşitli olabilen yapılar oluşur.
Yeni yapıların şekilleri her bir atom türü için çok karakteristiktir. Bu
sebeple de sağ yönlü salınımlarda sol yönlü polarizasyon bulunabilir
ve bu tür atomlar anti madde olarak sayılmaz. Burada ‘esas’
salınımlarla uğraşmadığımızı tekrar belirtmemiz gerekir. Yapılar
sadece elektron momentumların oluşturduğu girişimlerin bir
ürünüdür ve bir atom sisteminin bölgesinde meydana gelir. Örneğin
iyonize olmuş gazlarda veya katı maddelerde. Anlatımızın
devamında bunun daha doğru anlaşılması için hep “Fourier Salınımı”
diyeceğiz.
Fourier salınımların oluşabildiği yerler belirli ve sınırlıdır;
sayısını kimyasal değerler belirler. Tecrübemize göre bir oksijen
atomun yüzeyinde Fourier salınımların oluşması için tam iki yer
bulunması gerek. Bunlardan birini şekil 61 betimler ve şekil 61a’daki
salınım görüntüsü de ‘atom kabuğundaki’ çembersel polarizasyonu
betimler.
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Şekil 61

Şekil 61a

İlk bölümlerde geliştirdiğimiz bağlanma bölgelerin salınım
polarizasyonu için karşılaşma kaideleri sınırlama olmaksızın
geçerlidir. Hidrojenin sol ve oksijenin sağ salınım geçirdiğini
belirlersek, o zaman bunların arasında itme olmaz; en azından
Fourier salınımların oluştuğu yerlerde itme olmaz. Neticede oksijen
ve hidrojen atomları nerede karşılaşırlarsa karşılaşsınlar iki mıknatıs
kutbun birbirini çekmesi gibi birbirlerini çeker görünürler.. Buna
“Atomların birbirine afinite olmasıdır!” deriz
Bu şekilde birleşmiş iki atom yeni bir molekül oluşturur ve
atomlar birbirinin şeklini değiştirirler. Molekül öz basınç ve uzay
basıncın etkisi altında kalarak küresel şekil alır ve yüzeyi
atomlardaki yüzeylerin toplamından ufak olur; daha önce öğrenmiş
olduğumuz etki ile. Bu durumda enerjilerin ortaya çıkması daha az
bir miktardadır. Tünel efektinde ise daha fazlaydı (nükleer enerji).
Fakat bu birleşme enerjisini küçümsememek lazım. Çünkü kuvvetin
kaynağı uzay basıncıdır, yani kozmosun ta kendisinden!
Hidrojen ile oksijen birbirine zıt yönde salınım yapar. Birbirine
rastladıklarında patlama gibi olur. Oksijenle hidrojenin birbirine olan
bağlanma sevgisinden evrendeki en önemli molekül meydana gelir:
su!
Su, evrenin en önemli temel maddesidir. Galaksilerin
oluşumundan çok önce su olmuş olmalı. Buz halinde evrende gezer
ve birçok gök cisimleri (kuyruklu yıldızlar) bu maddeden ibarettir.
Hidrojen ile oksijenin birbirine olan aşkı birleştikten sonra da
tam bitmez. Clusters denilen bir sıra su molekülü bağlanmaya devam
eder ve bu bağlanma neticesinde bildiğimiz sıvının (su) oluşmasına
ve akar hale gelmesine sebep olmuştur
Oksijen başka atomları da çok beğenir ve gittiği yerlerde
bağlanmayı da sever; su hoşlandığı yüzeylere dağılarak tutunur. Yine
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moleküllerden oluşan ve sudan hoşlanmayan yüzeyler de vardır. İşte
bu türdeki gelişimler her zaman elektrik ve Fourier salınımları
arasındaki oyundan kaynaklanır. Her şeyden önce çok önemli bir
oyundur, çünkü su olmasaydı veya su seçici olmasaydı, o zaman
hayat ta olmazdı…
Oksijenin vedöteryumun birleşmesi de mümkündür. Bu molekül
‘ağır su’ diye belirtilir. Islak da olsa, sıvı da olsa,nötronlara karşı
mutlaka güçlü bir direnç gösterir. Bundan dolayı atom reaktöründe
nötron direnci olarak kullanılır.
Daha önce de öğrendiğimiz gibi, hidrojen gibi hafif ve zayıf
enerjili alanlar epey büyüktür; bir tarafı ‘pozitif’ polarizedir, diğer
tarafı ise ‘negatif’ polarizedir (şekil 62).

Şekil 62

Şekil 63

Suyun enerjisini çekersek (ısı düşürülürse hareketliliği de
azalır), o zaman cluster oluşumu artar ve hidrojen bağları arasındaki
itme güçlenir. Su titizce sağına ve soluna bağlanmaya dikkat eder;
neticesini şekil 63 gösterir. Sonuçta hidrojen atomların itişmesinden
önemli bir düzen oluşur; su bir kristal türüne dönüşerek bildiğimiz
buz haline gelir.
Buzun molekülü başkalaşım göstermediği halde genleşir.
Molekülleri ısı dalgalarıyla hareketlendirirsek hidrojen atomları
salınım haline geçer ve yerlerini birbiriyle paylaşırlar; sanki biri
gece, diğeri ise gündüz vardiyalı iki işçinin bir yatağı paylaşmaları
gibidir.. Hidrojen bağları zayıfladığında su tekrar sıvılaşarak hacmi
küçülür. Dört derece sıcaklıkta en az yeri kaplayarak en sık halde
durur.
Uzay basıncının etkisini serbest düşüş yapan bir su damlasında
gözleyebiliriz; etki sonucunda madde küre haline gelir(Şekil 64)19
Oluşan kürenin yüzey gerilimi20 öz basınç ile uzay basıncın
etkisinden meydana gelir. İtme prensibi ile çok kolay anlaşılır ve bu
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yoldan giderek soyut kavramlarla uğraşmamıza da gerek yoktur.
Örneğin ‘iş’ kavramı (bir su molekülü yüzeyinden çıkarmak için sarf
edilen iş) soyut kalır. Çünkü bu ne durumu izah eder, ne de küresel
şeklin oluşumunu açıklar.
Sıvıların önümüze serdiği kuvvetleri ve birbirine olan oranları
her tür maddede söz konusudur. Kozmik basınçtan kuvvetler
oluşarak etki ve tepkiler meydana gelir ve kozmik basınç da ister
istemez evrenin var olmasından kaynaklanır...
Demin bahsettiğimiz buz, maddenin önemli bir yapı özelliğini
daha açıklamak için yeni bir konum getirir…
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13 Kristaller
Bağlar hakkındaki sorulara en kolay ve en güzel yanıtlar
kristallerden alınabilir. Kristaller mekansal geometrik bir düzene
göre kurulu atomlardan oluşur. Tipik bir dipol bağa sahip olan buz
kristali ile daha önce karşılaşmıştık. Hidrojen ve oksijenin dışında
fluorla da çok benzer bir şekilde bir araya dizilir (HF).
Birbirine sadece elektrostatik bağlanmış atomlardaki durum
daha basittir. Elektrostatik bağlanmış atomlar eş yüklü olmayan
iyonlarla düzenli bir örgü oluşturur. Buna iyi bir örnek olarak da tuzu
(NaCl) gösterebiliriz. Sodyum, hidrojen gibi sol salınımlıdır, klor ise
sağ salınımlıdır. Bu sebeple hidrojende ve oksijende olduğu gibi,
sodyum ile klor bağdaşabilir. Bunu seve seve yaparlar (şekil 65).

Şekil 65

Beklendiği gibi, sodyum (Atom No. 11) atomu düşük enerjili
olduğundan boyut bakımından klor (Atom No. 17) atomundan daha
büyüktür. Birçok NaCl molekülleri otomatikman birbirine yönlenir.
Böylece her bir Na atomu, onu çeken Cl atomlarıyla ve de her bir Cl
atomu da Na atomlarıyla çevrelenir. Bağlayacı kuvvet ise elbet
çevrenin uyguladığı basınçtan ve polarizasyondan meydana gelir.
Her bir NaCl molekülü böyle davranmak zorundadır, başka bir çaresi
yoktur. Diyebiliriz ki, sodyum ile klor tuz oluşturmaya
programlanmıştır!
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Sodyumun ile klor birbirine düşkündür, aralarındaki bağ
sayesinde tuz dev bir moleküldür. Aynı benzerlikleri her tür tuzda
bulunur; örneğin lityum, fluor gibi…
Kovalent bağları da dikkatten çıkarılmaması gereken kristaller
oluşturur. Hep aynı türden atomlar birbirine bağlanarak düzenli bir
örgü yapısı oluşturabilirlerse, o zaman güzel bir kristal parçasıyla,
yani mücevher ile karşı karşıyayız demektir . Germanyum ve
silisyum gibi maddeler fazla hayal gücüne sahip olduğundan
mükemmel inşaat ustalarıdır. Fakat karbon yapıya katılırsa çok daha
ilginç bir yapı meydana gelir. Karbon birden çok atoma (en çok dört)
bağlanabiliyor. Bağlanma şekilleri farklı olabilir, fakat bağlardan
sadece bir tanesi en az yeri kaplar (şekil 66).

Şekil 66

Karbon sayesinde üç yüzeyli geometrik bir piramit (tetraeder)
meydana gelebilir (sağ şekil) ve bu yüzden oldukça sert ve sabit bir
yapıya sahiptir; yapıyı elmas olarak da tanırız. Bu mücevherin bu
kadar sert olmasına rağmen bağlanma enerjisi tuzunkisinden azdır,
çünkü hidrojen atomunda olduğu gibi, bu da ne de olsa bir kovalent
bağıdır. Atomlar oluşturdukları ‘çukurlarda’ birbirini tutar ve kristal
atomların az hareketli olması ve sıra halinde kayabilmesi de
bundandır. Karbon atomların düzeyli veya sıralı kayma özelliği
yumuşak olarak nitelendirilir ve bu özellik örneğin grafit taşında
bulunur. Karbonlar dünyasındaki tetraeder prensibi hem kolay
anlaşılır hem de hatalı model tasarımlara yol açmıştır (şekil 67).

Şekil 67
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Bu model bir yandan başarı sağlamıştır diğer bir yandan da
oldukça yeni zorluklar getirmiştir. Periyodik sisteme ve kuantum
mekaniğe göre karbon atomu sadece iki çeşit bileşim yoluna sahiptir.
Fakat karbonun üç hatta dört bileşke kurmaktan çekinmediği bilinir.
Karbonun kimyasal değerliği dört ise, o zaman karbonlar benzol
halkasını oluşturamaması gerekir. Çünkü bu altı karbondan oluşan
halka şeklinde bir bileşiktir. En az bir üçlü bağdan oluşan bir
karbonik yapı şekil 67’deki modele göre kararsız olmalı, çünkü
birbirini tutmamaları gerekir. Ancak bizim getirdiğimiz modele göre
çelişkisiz bir benzol halkası oluşabilir (şekil 68).

Şekil 68

Böyle bir benzol halkası başka atomların veya hidrojen
moleküllerin kendisine bağlanması için elverişlidir. Bu elverişli
koşulları sonraki konularda tekrar ele alacağız, çünkü o zaman
organik moleküllerden de bahsedeceğiz.
Modelimizin gerçekleri ne kadar doğru yansıttığını şekil 69’daki
benzol halkası üzerine yapılmış gama ışınları diyagramı
göstermektedir.
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Şekil 69

Çember şeklindeki çizgiler elektron dalgaların dağılımını çok
net göstermektedir. Alanların tümü tek bir alan altında toplandığı
görülür. Bu tasarımı Kekulé diye bir ilimci de yüz yıllar öncesi
keşfetmişti, fakat bu çizgilerin nasıl meydana geldiğini o zamanlar
anlaşılamamıştı. Bu sırrın çözümü gördüğünüz gibi bugüne kadar
bağ üzerine yapılı teorilerden çok daha basit.
Şimdi kristalleri tekrar ele alalım. Kristal çeşitleri 7 sisteme ve
32 sınıfa ayrılır. Bu da doğamızın cebir özelliklerinden tamamen
faydalanıyor demektir. Aklımıza gelebilecek her türden kristal
dünyanın her bir yanında bulunabilir. Kristallerin sağlam bir yapıya
sahip olduklarından etken olmaya çalışan momentumlardan pek
etkilenmemektedirler. Bu yüzden ışığı az emerek az çok saydam
olurlar. Bazı kristaller ise ancak kızıl ötesi veya mor ötesi
elektromanyetik dalgalarda saydam görünür. Benzer sebeplerden
dolayı düşük sıcaklıklarda ve çok saf kristallerde elektromanyetik
dalga iletilemez. Kristalin içinde istenilmeyen atomlar bulunduğunda
yarı iletkenler diye tabir ettiğimiz etkiler kendisini gösterir.
Şimdi de başka bir kristal hakkında tartışalım. Anlatacağımız
kristalin özelliği diğer kristaller kadar dayanıklı olmayışıdır. Bu
türdeki kristallerin atom dizimi örgü şeklindedir. Ancak bunun
düzenli oluşması için zorlayan bir etken yoktur. Atomlar sadece üst
üste dizilerek bir düzene girer ve uzay basıncı ile eğriltme kuvveti
tarafından bir arada tutuldukları gibi kolayca da ayrılabilirler. Bu
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türdeki kristal bildiğimiz metaldir.
Her çeşit element böyle bir metalik bağ oluşturabilir. Gazlar da
yüksek basınç altında metal halini alır. Hafif bir bağın içinde
elektron dalgaları birbirinin mekanı belirlemediği için birbirine bağlı
kalmayabilirler ve bu yüzden de metaller elektriği iyi iletir.
Fizikçiler, metaller için bir çeşit elektron gazı ile dolu olduğunu
söyler, ama diğer bir yandan bu farz edilen elektron gazın atom
modellerine zıt düşmesi garip bulunur. Anlaşılmayan nokta,
elektronların sabit değil de serbest olmasıdır ... Bu o kadar karmaşık
bir bilmeceye dönüşmüştür ki, bu defa da atomların kimyasal
özelliğini elektronların belirlediğini ileri sürülmüşlerdir... Çıkmazda
olan bu duruma karşın ancak bizim yeni bakış açımızla sağlıklı bir
yorum getirilebilir. Buna göre elektron bağlanmaz ve enerjinin
aktarılmasını atomun (alanların) ta kendisi sağlar (Enerji aktarımı
sağlayan atomların (alanların) salınımına elektron dalgası deriz).
Metalle birlikte var olabilen tüm bağ çeşitlerini görmüş olduk.
Gördüğümüz en basit bağ Van der Waals bağıdır ve bunu sağlayan
kuvvetler çevrenin uyguladığı uzay basıncından türer. Van der Waals
bağı maddenin dağılmasını önler, yani maddeyi (alanları) bir arada
tutar. Yakın çevrede eğriltme kuvveti de etken olur. Eğriltme kuvveti
sayesinde organik moleküller birbiriyle temas eder, fakat bu sırada
başka bağlar da meydana gelir; örneğin iyonik bağ (tuz gibi),
kovalent bağ (elmas) ya da dipol bağ (buz)…
Fizikçiler metal bağı bağ elektronlarla açıklamaya çalışırsa, bazı
teorilerde görülebilir, o zaman biraz grotesk (tuhaf, gülünç) olurlar.
Çünkü bir teoriyi yeniden gözden geçirip sağlam yanıtlar aramadan
bu teoriyi ne olursa olsun uygulamaya çalışırlar. Bağ elektronların
ortaklaşa bir orbital zaptetmesi bir yere kadar anlaşılabilir. Asıl
gerçek bundan uzakta değil. Bağ elektronlarını tersleyen bir fikrin
olamayacağını ancak birlikte fikir yürütmeyen biri düşünebilir.
Aslında Van der Waals kuvveti metallerde daha çok etkindir ve hafif
elementler arasında ise daha az olduğu kolay anlaşılır bir şeydir.
Uzay basıncın tesir gücü karşılaştığı enerji yoğunluğuna bağlıdır.
Uzay basıncı enerjiyi yoğun taşıyan metal atomlarına çok etki eder,
fakat hafif atomlara etkisi azdır (Bu yüzden bu atomlar daha ağır
kalır; tam sebebi daha sonra anlatılacak). Kuvvetlerin dengeleşmesi
(veya farklı olması) metalin kıvamını, akışkanlığını ve kararlığını
belirler. Dengeyi uzay basıncın lehine bozarsak, atomlar birbirini
daha sıkı bir arada tutmuş olur; örneğin ısının düşürülmesiyle.
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“Atalet”
bölümünde
T.A.O.’un
matriksi
atomları
sabitleştirebildiğini, dolayısıyla atomlar her tür değişimlere karşı
gelebildiğini göreceğiz. Bu işin ilginç yanı da bu olayın ışık hızına
bağlı olarak ataleti meydana getirmesidir. Öz basınç ile uzay basıncı
arasındaki etkileşim atom birliklerinde basit bir şekilde kalmaz.
Atomlara enerji yüklediğimizde bunlar çevrenin uyguladığı basınca
galip gelir. O halde metal yumuşar ve uzay basıncı galip gelmiştir
demektir (Bu durumda çok uzaktan ileri gelen uzay basıncı vardır
anlamını kazanır). Çünkü metal yüksek ısının etkisiyle korlaşmış
(genleşmiş) olur ve yüzeyine basınç uygulayabilecek daha çok alan
bulunur. Uzayın da galip gelmesi uzun sürmez, çünkü metal
sıvılaştığı zaman tekrar hafifler. O halde metal gaz durumuna geçer,
alan sayısız bireysel alanlara dönüşür ve atomlar kendi yolunu çizip
dağılmaya başlar. Diyebiliriz ki metalin atomları kozmosun
‘vantilatörünü’ kolayca aşar. Atomlar bu özgürlüğü hareket
etmelerinden bulur. Bu olayı “Atalet” bölümünde daha iyi
kavrayarak T.A.O. ile ilgi halini öğreneceğiz. Normalde bir metalin
atomları salınım halinde olsalar bile art arda dizilmiş görürüz (şekil
70 ve 70a).

Şekil 70

Şekil 70a: Silisyum atomları

Aynı şekilde metaller, kristaller ve moleküller uzay basıncının
etkisiyle bir arada tutulurlar, dahası tüm maddesel birikimler böyle
bir arada tutulur. Buna göre nesneler atomların birikimiyle meydana
gelmiş olan birer doğa yapıtlarıdır, ama bu bireysel birikim toplu bir
bütünsellik kazanır. Bir nesnenin atomları bir anda ayrışması
gerekirdi, eğer başka atomlar sınır içinde yer almasaydı.
Polarizasyonların oyunundan görebileceğimiz nedensellikler
doğar ve bunlardan da "doğa kanunları” türer. Doğa kanunları
kavramını yanlış anlamayalım, aslında böyle bir şey yoktur. Doğa
kanunları bilhassa insanoğlunun bir buluşudur ve gözlemin bir
sonucudur. Gözlemlerde dünya görüşlerinden ve farklı
düşüncelerden bağımsız yorumlar getirebilmek için yapılmıştır.
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T.A.O.’un prensibi de en alt zeminde böyle bir kanun meydana
getirmektir. Tıpkı potansiyeller, elektronlar, parçacıklar ve kuarkslar
gibi gözümüzle göremediğimiz bir şey oluşturmasıdır ve bunun
içinde tüm gerçeklerin en asıl olanı bulunur. T.A.O.’da zahiri kalan
doğa kanunları, nesnelerin mekansal veya elektriksel yaşamını
sınırlar ve nesneler aslında kendi halindedir, çünkü onları oluşturan
her bir atom kendi hareketini uygular. Bir küre yuvarlanmayı
gerçekleştirir ve bir küp sabit durur. O halde her tür atom kendi
halindedir.
Bu tür programların bazı sonuçlarını iyi tanırız: Tuz ve su.
Programların atom kılıfında neye yol açtığını moleküllerle biraz
deneyler yaparak izah edelim. Suya biraz tuz katalım. Sonuçta ne
olur? Sodyum sol salınımlıdır ve daha önceki konularda belirttiğimiz
gibi klor sağ salınımlıdır. Fizikçiler bunları “anyon” ve “katyon”
diye nitelendirir. Programlarına (değerliklerine) göre harekete
geçerler ve atomlar tepkileşir: Sodyum atomları sudaki oksijen
atomlarından hızlıca çevrelenir. Klor atomları ise hidrojen
atomlarıyla çevrelenir. Su molekülleri adeta birbirine karşı güç
durumda kalır, çünkü hidrojeni pek sevmezler. Birbirlerini iterlerken
klor ile sodyumu ayırırlar (şekil 71).

Şekil 71

“Tuz çözünür!” denir. Klor atomları hidrojen ile çevrelenmiştir
ve sodyum atomları da oksijen ile çevrelenmiştir...
Tüm tuz çeşitleri bizim yemek tuzu örneğindeki gibi anyon ve
katyonlara ayrışıp benzer bir program uygular. Atom kabuklarında
yazılı olan programlarla otomatik olarak uygulamaya geçer. Buradan
atomların birbirine olan çekiciliği veya iticiliği anlaşılır.
Her bir su molekülü kendi alanını sabit tutabilme çabasındadır
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(su molekülü iki oksijen ve bir hidrojenden oluşur) ve dışa doğru
nötrdür, yani elektrik iletecek durumda değildir. Çözülmüş iyonlarda
ise farklı bir gelişme görülür. Eski çiftlik hayatı sona ermiş gibi sağ
ya da sol salınıma bağlanmaya özenirler.
Şimdi çözeltiye elektrik verelim; bunun için sol salınımlı ve bir
sağ salınımlı metal çubuğunu suyun içine koyalım. Bizim şemamıza
göre derhal çekim ve de itim oyunları başlar. Klor atomları diğer
çubuğa ve sodyum atomları öteki çubuğa geçmeye çalışır. Onları
birbirinden ayırmış olan su moleküllerinden öç alır gibidirler. Klor,
hidrojeni yanında götürür, sodyum ise oksijeni zıt yönde götürür.
Buradan suyun parçalarına ayrıldığı saptanır. Sodyum bir çubukta
hidrojen atomları bırakır, klor ise oksijen atomlarını diğer çubuğa
bırakır. Aynı zamanda kendi polarizasyonlarını yanlarında getirmiş
olurlar. Bu da şu demektir: Metal çubuklar sanki kendi
polarizasyonunu sudan geçirerek bir enerji dolaşımı sağlamışlardır.
Böylece sıvı elektrik için geçirgen olmuştur. Geçirgen sıvılara
“elektrolit” denir. Taşıyıcı yük olarak bakır tuzları (ya da başka
tuzlardan) kullanılırsa bakır atomları katotta birikir. Bu yoldan da
yüzey bakır ile kaplanabilir. Kostik potas (KOH) elektrolit olarak
kullandığımızda potasyum taşıyıcı olarak etrafta dolanıp durur, fakat
kimseyle bileşmez. Fakat bu arada her ziyaret ettiği bir elektrolitin
programını değiştirir, ne de olsa katot ile anot arasında zıplayıp
durur.
Elektrolizdeki prosedürler atomların veya moleküllerin belirli
yön ve hareketlere uyduklarını belirgin bir şekilde gösterir. Canlı
organizmalardaki prosedürler de elektrolitlerdeki prosedüre çok
benzer. Organizmalarda moleküller aldıkları bir yol ve yön için
kararın kendi isteğimiş gibi görünür, fakat gerçekte bunların bir
seçme hakkı yoktur. İster istemez nasıl hareket edecekleri önceden
bellidir.
Elektriksel prosedürlerdeki moleküllerin, yolunu ve o yolun
sonunu (hedefin) belirlenmesine elektroforez denir.21 Demin
anlattığımız yöntem laboratuvarlarda karışımların ayrılmasında
kullanılır, fakat canlılarda sık görülen bir prosedür olduğunu
göreceğiz. Elektroliz büyük bir sahnenin yönetmenliğini yapar.
Sahneyi oluşturanlar canlı ve cansız maddesel oluşumlardır ve
bunların
hepsi
adeta
üzerlerine
yüklenen
programları
uygulamaktadır. Enterferans (girişim) resimlerinde de bu program
görülebilir. Bu program değişmez ve mutlaka çevrenin salınımına ve
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mekanın polarizasyonuna uyar…
Kolay yoldan bir elektriksel akım oluşturabiliriz. Bunun için bir
sol salınımlı bir de sağ salınımlı bir nesneyi çözeltinin içine koyarız.
Baştan itibaren tüm elementleri, özellikle metalleri sağ veya sol
salınımlı olarak derleyebiliriz, çünkü bunlar gerçekten de öyledir.

Şekil 72

Şekil 72’deki sol resmi bir inceleyelim. Sert bir çözücü sıvının
(asit) içindeki metal çubuğun aynı enformasyonları taşıyan metal
atomları sökülür ve metal çubuğun içindeki denge değişir (Çubuğun
ucu kaplanmamış olduğundan oradan atomlar sökülmez). İki uç
arasında hemen bir potansiyel farkı oluşur. Çözeltici sıvının ve
metalin bunu başarabilmesi “çözelti basıncı” özelliğine bağlı
olmasından kaynaklanır. Bu konuda her çeşit metal kendi özelliğine
sahiptir (karakteristik) ve ya sol ya da sağ salınım meydana getirir.
Çözelti basıncının yardımıyla metallerin polarizasyon eğilimini tespit
edebiliriz.
Fizikçiler bu tür özellikleri (karakteristikleri) bir potansiyel
sıralaması şeklinde not eder. Notlarda sağ ve sol yerine pek mantıklı
olmayan pozitif (artı) ve negatif (eksi) terimlerini kullanır.
Uyguladığımız deneyde çubuktan sökülmüş metal atomları
hemen zıt yönde salınım yapan metal çubuğuna yol alır. Böylece
diğer çubuğun salınımı enformasyon olarak diğer çubuğa aktarılır ve
bu da kullanılır bir potansiyel farkı olarak izlenebilir. Örneğin bir el
lambası yanar! Potansiyel farkı yaratabilmek için kullanılan
elementlere “galvanik elementler” denir. Her bir galvanik element
böyle bir prosedürde belli bir güçte elektriküretir; bazıları çok,
bazıları ise az. Elementler arasında bir potansiyel fark vardır ve bu
bir enerji akımına sebep olur. Bunun tek şartı dengeleşme prosedürü
için gerekli zemini sağlamamızdır; bunun yolları da çok!
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Şu da olabilirdi: İki element aynı salınımı yaparak birbirine
uymayabilirler. O zaman üçüncü ama zıt salınımlı bir element
aralarına getirilerek problem ortadan kalkar. Aralarında salınımı
ileten bir köprü oluşmuş olur ve dengeleşmenin sürecinde elektrik
akımı meydana gelir. Bu galvanizde kullanılan bir püf noktadır;
nikel-kadmiyum içeren pillerde de kullanılır. İki eş salınımlı
elemente köprü hizmeti veren asit (çözücü sıvı) de olabilir. O halde
asit zıt salınımlı olması gerekir. Püf nokta başka alanlarda da
yaygındır: Gövdemizdeki enzimler de bu püf noktadan faydalanıyor.
Enzimler kutup değişiminde aktiftir ve bu süreç için koenzimler
kullanırlar. Koenzimler sayesinde her tür bağa karşı çıkan
moleküllerle beraber olabiliyorlar. Koenzimler sitoplazmanın içinde
yüzer; bünyemiz tarafından üretilmez. Dolayısıyla mecburen
besinlerden ediniriz ve bu aslında vitaminden başka bir şey değildir.
Her vitamin koenzim fonksiyonu göstermez, fakat birçoğu bunu
sağlar.
Her tür atom, göstermeye çalıştığımız gibi, bir önceden
belirlenmişlik ve zorunluluk tanır. Atomlar arasında enerji yolu
önceden belirlenmiştir ve bu yolda ya açığa çıkar ya da saklanır. Bu
kadar hareketli olan ve çeşitlilik yaratan parçacıklar dünyasında bir
tür “önceden belirlenmiş” ile karşılaşmak elbette bizim için şaşırtıcı
olabilir. Ne varsa hareketlilik içindedir, fakat gelişi güzel değil. Belli
programlara göre kuruludur ve aksiyonlar nasıl oluşuyorsa öyle de
oluşturuluyor.
Maddenin enerjiyi nasıl kullandığını ve enerji alış verişini nasıl
yaptığını daha iyi anlayabilmek için bir arabanın akümülatörünü
inceleyelim (şekil 73; a’dan d’ye kadar):

Şekil 73a
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Şekil 73b

Şekil 73 c

Şekil 73d

Elektrik enerjisini saklayabilmek için sülfürik aside
dayanabilecek bir metal seçelim. Bunun için kurşun elverişli olur,
fakat onun yerine başka bir metal de seçebilirdik. İki kurşun
levhasını bir kabın içine dik yerleştirelim ve aralarını sulandırılmış
sülfürik asitle dolduralım. Akümülatör hazır! Asit, kurşun levhayı
kemirmeye başlar ve kemirilen yerde kurşun sülfat (PbSO4) oluşur.
Şimdi levhalara bir potansiyel fark getirelim. Böylece zıt yönlü
salınımlar oluşur. Çözülmüş kurşun atomları bu programı
uygulamaya başlar (şekil 73, b) ve zıt yönde salınımda olan diğer
levhaya yol alırlar. Sol salınımlı atomlar, sağ salınımlı oksijen
atomlarını kendilerine doğru çekip sağ salınımlı levhaya taşır ve
orada kurşun dioksit (PbO2) birikir. Yalnız kalan su molekülleri
kurşun tarafından terk edilmiş SO4 gruplarına toplanır. Yeni
topluluktan ortaya çıkan da saf sülfürik asittir H2SO4.
Birdenbire bir öncekinden daha fazla sülfürik asit vardır; buna
karşı su azalmıştır. Levhaların biri oksijen atomları taşıyor diğeri ise
taşımıyor. Oksijen atomları kurşunu ‘sağ yöne’ doğru programlıyor
ve saf kurşunu da sol yönlü polarize ediyor (şekil c). Sülfürik asidin
yüksek konsantrasyonu ne kadar enerjinin depolanabildiğinin bir
göstergesidir. O halde akümülatör dolmuş olur demektir…
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Levhalar arasında bir potansiyel fark oluştu ve levhalar zıt
yönde salınım halindedir (oksijen sağ yönlü, kurşun sol yönlü).
Levhaları iletkenle birbirine bağlarsak, o zaman uyumlu salınımdan
dolayı bir elektrik akımı meydana gelir. Bu elektrik akımın meydana
gelmesiyle sülfürik asit kopar ve derhal kurşunla bir araya gelir. Bu
arada yalnız kalmış olan su molekülleri oksijen atomları tarafından
yakalanır. Oksijen sağ salınımlı elektrottan ayrılmıştır, çünkü
levhalar arasındaki gerilim azalmıştır (şekil d).
Akümülatör elektrik sağladığında yeniden su ve kurşun sülfat
oluşur. Kurşun dioksit tüketildiğinde akümülatör boşalmış demektir
ve başlangıçtaki görüntüyü oluşturur (şekil a). Anlattığımız
akümülatör örneğinde en önemli husus şudur: Meydana gelen
reaksiyonlar daha evvelden belirlenmiştir, çünkü reaksiyonlara
katılan atomların salınımı süreci önceden belirler. Atomların ve
moleküllerin yönünü ve gidişatını belirleyen ancak polarizasyon ile
karşılaşma durumlarıdır.
Akümülatör örneği bize çok basit bir şekilde atomların
alacakları yolları ve hedeflerini tanıdıklarını gösterir. Bunun ötesinde
atomların zorunlu olarak yaptıklarıyla enerjiyi nasıl aktardıklarını ve
depoladıklarını da gösterir.
Demin saydığımız sebeplerden dolayı akümülatörle ilgilendik.
Buradan edindiğimiz bilgilerle canlı hücrelerdeki gelişimleri daha
rahat anlayabiliriz. Canlı hücrelerde de reaksiyonlar ve enerji
değişimleri bulunur. Akümülatörle kıyaslayacak olursak canlı
hücrelerdeki gelişimler bir bakıma çok daha komplekstir, fakat temel
sebepleri aynıdır: Atom programları ve elektrik akımının getirdiği art
arda gelen momentumlar.
Akıllıca davranırsak, akümülatörümüzü yüklenmiş vaziyette
oluştururuz. Levhaların yarısını kurşun dioksitle kaplanmış halde
hazır alırız. Yüklenmiş vaziyette bulunan bir akümülatör elde etmiş
oluruz ve süreçten geçirmeden hemen elektrik üretmiş olur. Sülfürik
asidin suya olan oranından sistemde ne kadar enerji kaldığı anlaşılır.
Oksijen, nikel-kadmiyum pilinde de bir polarizasyon kalabalığı
ve zıt yönlü bir polarizasyona sebep olur. Kullanılan elektrolit kostik
potastır (KOH) ve daha önce bahsettiğimiz gibi bu elektrolit
değişime uğramaz. Yüklenmiş vaziyette elektrolitler nikel(III)-oksit
ve kadmiyumdan ibarettir. Elektrik akımı sağlandığında kadmiyum
kadmiyum oksit’e ve nikel(III)-oksit de nikel(II)-oksit’e dönüşür. Pil
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yüklendiğinde reaksiyonlar zıt yönde gerçekleşir. Elektrolitin
içindeki kostik potasın OH molekülleri salınımı belirler. Bu
salınımlar anottan başlar ve katottan (H2O) olarak geri döner. Tüm
salınımlar mekanın içinde birbirine uyumludur ve bunlar çekimitim, birleştirme-ayrışma oluşturur. Biz bu basit prensibi her
kimyasal süreçte tekrar tekrar görebiliriz. Buraya kadar
anlattıklarımız cansızdan canlıların oluşumunda ve gelişmesinde en
başta yer aldığını gösterir... Canlı hayatın başlangıcı!
Bu konunun ayrıntılarına inmeden önce, gök cisim gibi dev
alanların davranışları nasıldır, bir düşünelim ve bilimin bu konuda
neler getirdiğini bir görelim.

Yanlış yargılara varılmasını sağlayan.bir görüntü: Merkezkaç kuvveti!
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14 Atalet
Bu bölümün içeriğini anlayabilmek için bir önceki bölümleri
kavramak çok önemli idi. “T.A.O.’un matriksi mutlak ve
hareketsizdir” ve yapısını oluşturan en basit şey varolan
zerreciklerdir ve bunlar titreşir, salınım yapar, fakat asla aralarında
yer değiştirmezler. Matriksin sabit ve mutlak oluşu buradan
kaynaklanır. Zerreciklerin titreşimi veya salınımı yönlere doğru
momentum aktarır. Matriks mutlak olduğundan momentumlar
dağılıp kaybolamaz (!) ve momentumlarla bir bilgi iletişimi (enerji,
ışık, kuvvet gibi) kurar. Elektromanyetik dalga bilgi iletişimlerinden
biridir. Bilgi iletişimin diğer bir türü de mekanın polarizasyonudur.
Bu oluşum momentumun nasıl aktığına bağlıdır ve bu yüzden
oluşumu ikincildir. Mekanın polarizasyonu ya bir elektrik ya da bir
manyetik alan oluşturur; polarizasyonun yönüne bağlıdır.
Elektromanyetik fenomenlerin arkasında hep polarizasyon olayları
vardır. Momentumların bir rotasyon hali yaratmaları atom alanlarına
sebep olur. Atom alanları, elektrik ve manyetik alanların yerinde
oynamasından meydana gelir. Atom alanı aslında sınır tanımaz, ama
başka atom alanlarla yer kavgası yaptığından atomlar hissedilir
duruma gelir; bir nevi dışa doğru direnç gösterir. Maddeler polarize
olmamış (düz, nötr) momentumlar da içerir ve bunlar itme alanını
(noytrino, graviton) oluşturur. Bu düz gidişli momentumlar evrende
ne var ne yok gibidir. Bu yüzden her şeye ulaşabilir, hatta çok uzak
mesafelere kadar iletişim kurarlar.
T.A.O.’un içinde hareket eden bir atom aslında göründüğü gibi
hareket etmez, aslında atomu oluşturan momentumlar matriksten
geçer. Aynı şekilde de bir elektromanyetik dalga matriksin içinde
ilerler. Başka bir değişle, atom üzerinde bulunan enformasyonları
matriksten geçirerek başka yerlere taşır. Ama asla ilerleyen dolu bir
gövde olarak düşünülemez, çünkü öyle olsaydı, o zaman serbest
salınım içinde bulunan momentumlar nasıl bir arada kalabilirdi ki?
Buna göre gerçek bir maddesel hareket yoktur. Ne atomlar ne de dev
atom birleşimleri matriksin (evren) içinden geçmez, ancak bir bilgi
akışı vardır. Bir taneciğin enformasyonlarını matriksin içindeki
akışını izleyebiliriz.
Bu bakış açısı bizi mutlaka şaşkınlığa uğratabilir ve bu bakış
açısı bize daha neler sergileyecek, izleyiniz! Cisimlerin
hareketleriyle ilgili dünyamız hakkında edindiğimiz tecrübelerle bu
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yeni bakış açısı hayal gücümüzü epey zorlayabilir. “Hiç” hakkında
da yeterince bilgi edinmiştik ve bunun enerji, mekan ve zamandan
ibaret olduğunu anladık. “Madde” diye tanımladığımız ki
günümüzün teorisine göre içinde ne kadar boş aralıklar olduğunu
biliriz, öyleyse titreşimli bir maddenin burada bile mümkün
olabileceğini anlamak lazım. Fakat atomlar salınımını matriksin
içinden aktarmadan farklı bir mekana geçiremez. Bu makul ve
mantıklı olan bir düşüncedir. Algımız başka boyutlara ermediği için
bir atomdaki salınımları hissedemeyiz; bu konuya ilerde tekrar
değineceğiz.
İtme alanını aklımızda bir canlandırmaya çalışalım: Bir cismin
etrafındaki alan aynı momentumlardan ibaret olup aynı zamanda
bunlar manyetik alanı da oluşturur, fakat bunlar bir polarizasyona
sahip değildir. Bir parçacıklar fizikçisinin aklı hemen noytrinoya
gider. Ona göre noytrinolar bir cisimden her yöne doğru yol alır.
Fena değil, gerçeğe yaklaşmış olur. Graviton da postulat yapabilir,
tek farkı çekici değil, itici bir kuvvet olması. Alanı oluşturan
titreşimler T.A.O.’da her zaman iticidir. Bizim gezegenler odağından
yol alan tanecikleri ve güneş rüzgarlarını düşünebiliriz ve bu akını
çok daha şeffaf hayal edersek, benzetmeyle olayı çok daha net
görerek anlayabiliriz.
Atomlardaki momentum alanların devamından alan oluşur.
Momentum alanların enerjisi ve boyutları ölçülemeyecek kadar
ufaktır, ama bu sayede başka alanların içinden rahatlıkla geçerler. Bu
yüzden gravitasyon, manyetik alanda olduğu gibi, pek sınırlanamaz.
Manyetik alan gravitasyonun bir neticesidir. Evren ise tüm alanların
itmesinden meydana gelmiş bir neticedir. Evrendeki tüm
‘maddelerin’ alanları bir itmeyse, öyleyse hepsinin toplamı da
uzayda belli bir gerilim yaratır (buna basınç demek doğru olmaz). Bu
gerilim cisimleri birbirinden uzaklaştırmaya bakar (uzayın
genleşmesi!). Bu gerilime giren bir cismin etrafına ister istemez
gravitasyon alanı sarılır. Uzaydan gelen itme basıncı cismi kısmen
geçer. Geçtiğinde ise cismin öz basıncıyla toplanır ve cisimden yol
alan basınç artar. Anlattıklarımızı bir çizimle gösterelim:
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Şekil 73a

Şekil 73b

Mesele ne kadar basit olsa da, resimlerle anlatmak hayli güç...
Şekil 73 a ve b: Uzaydan akın eden vektörler (oklar) cisimden
geçerken zayıflayarak çıkar. Vektörlerle işaret edilen uzay basıncı
aynı zamanda öz basıncı da sembolize eder, ama bu, yanında çok
hafif kalır. Uzay basıncının etkisinde kalan cismin içinden geçerek
akın eden uzay basıncını zayıflatır. Bu olaya “cisim gölge yaptı”
deriz. Bu yüzden gravitasyon etkisi cismin kütlesine bağlı değildir,
bundan ziyade cismin maddesel yoğunluğuna bağlıdır! Bu fikir
gerçekte onayını buluyor. Bu konuyla ilgili aklımızda bir deney
canlandıralım:
Yaşadığımız dünyanın ortasından boydan boya bir delik açılsa
ve bu deliğin içine bir taş bırakılsa 42 dakika sonra diğer taraftan
çıkar, ardından geri döner. Bu tur sürekli tekrarlanır ve sonuçta bir
salınım hareketi gerçekleştirmiş olur. Taşın gidişi ve dönüşü dünya
küremizin etrafında turlaması ile aynı sürer; yaklaşık 84 dakika
kadar. Aynı deneyi asteroit çemberinde yumruk kadar büyüklüğünde
olan bir asteroit taşıyla ve bir kum tanesiyle yapsak, o zaman aynı
sonucu elde ederiz. Tek şart asteroitin yoğunluğu dünyanın
yoğunluğuna (!) eşit olmasıdır (5.5 g/cm³) Bu da bir cismin
uyguladığı gravitasyonu ve düşme ivmesinin kütle miktarı ile
alakasız olduğunu gösterir.
Buraya kadar hazırladığımız esaslara dayanarak meseleye biraz
daha yaklaşalım: Galilei, bir cismin doğrusal ve değişmeyen
harekette bulunması için hiç bir güce ihtiyaç olmadığını ileri
sürmüştü. Galilei’a göre bir cisim ‘kendi kuvvetiyle’ doğrusal ve
değişmeyen bir harekette bulunur. Ardından şu postulatı yapmıştır:
Kendi halinde bırakılan bir cisim doğrusal ve hızını değiştirmeden
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hareket eder. Buna “Galilei’in atalet prensibi” denir. Fizik kitaplarını
böyle yazarak modern sağın bilimleri başlamıştır. Bu ama tuhaf bir
iddia, çünkü cisimlerin Galilei’nin anlattığı şekilde hareket etmesi
aslında hiç bir şeyi ifade etmez, sadece herkesin izleyebileceği bir
şeyi ortaya koyar.
Doğrusal hareket göreli bir kelime olduğunu (mekanın yapısı
bükme yapabildiği için) gözden çıkardığımız vakit, o zaman
Galilei’in bakış açısı doğru olmuş olur. Ama bu atalet prensibinin
arkasında ne var?
Her nesne bir ivmeye karşı koyma gücüne sahiptir, yani belli bir
direnç gösterebilir. Bu karşı koyma veya direnç gösterme gücünü
Newton kütlenin ataleti diye belirtmişti. Newton’un bu kurgusu hem
harika hem de aynı zamanda teleolojik22 idi, çünkü bu kurgu da hiç
bir şeyi ifade etmiyordu.
Fizikçilerden Mach, Hoyle ve Einstein, ataletin temel sebebi
nesnenin dışında aranması gerektiğini düşünüyorlardı. Ne de olsa
hareket eden cisme sanki bir direnç konmuş gibi gözüküyordu.
Cismin direnç sağlayan ortamda hareket ettiği görüşü ağır basıyordu.
Bu fikir bir bakıma doğrudur, çünkü T.A.O. matriksi çevredeki
maddelerin alanlarından oluşur ve içinden de momentumlar geçer.
Fakat ataletin temel sebepleri sadece cismin çevresiyle ilgili değildir.
Şekil 15’de açıkça görüldüğü gibi, bir cismin alanı bir öz basınç
üretir ve bu öz basınç çevrenin uyguladığı basınca (uzay basıncı)
karşı koyar. Protonların veya atomların alanları dev bir alan
oluştururlar. Sonuçta dev alan tüm alanların toplamıdır ve sonsuza
uzanır (şekil 74a).

Şekil 74a

Şekil 74b

Şekil 74c

Tüm alanların birbirine nasıl giriştiğini şekil 74b göstermeye
çalışır. Girişimleri hareket durumlarına bağlı olarak gerçekleşir.
Sanki lastik toplar birbirine sıkışıyormuş gibi, alanlarda da bir itim
meydana gelir. Bu itim her yöne doğrudur ve yabancı alanlara karşı
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gelir. Bilinen basınç-gravitasyon kuramlarına olan farkı burada işte!
Bu fark çok önemlidir, çünkü bugüne kadar ortaya konulan teoriler
kurguya dayanan gravitonlarla (cisimlerin arasında gezinen
tanecikler) bir açıklama getirilir (şekil 74c). Gravitonlar teorisine
göre, basınç her yerde aynı olması icap eder. İki cismin arasındaki
gravitonlar da birbirine sıkıştırılabilmesi için aradan kaçmaları
gerekir; bunlar birer problem oluşturur! Bu problemler için garip
açıklamalar getirilmiştir. Örneğin tanecikler akımı veya emme
teorileri gibi. Ama bu teorilerle daha fazla ilgilenmemize gerek yok,
çünkü o teoriler mantıksızdır ve neden bir ‘ağırlık merkezi’ diye bir
şey vardır sorusuna da cevap getiremezler.
Biz ise burada ‘saf’ olan alanlar kuramıyla ilgileniyoruz.
Maddenin sınırları bizim algılayabildiğimiz yerlere kadar uzanmaz,
bunun ötesinde devam eder. Dokunduğumuz her nesne biz daha
dokunmadan ‘bizim alanımızla’ temas içindedir. Gök cisimleri dahil
bütün maddeler alanlarıyla girişim yapar. Nesne ve boş mekanın
arasında farkı oluşturan çok spesifik olan enerji birimleridir.
Parmakla diğer bir nesnenin alanları birbirine yeterli direnç
sağladıkları noktadan itibaren birbirine dokunuyor olurlar. Ancak bu
noktada bir parmak parmak olmuş olur ve diğer nesne de nesne
olmuş olur. Duyularımız belli bir direnci hissetmeye ayarlıdır. Buna
rağmen alanlar sınırları da aşabilir ve dolaylı yollardan bir çeşit
yüksek frekanslı fotoğraf makinesiyle gösterilebilir hale getirilir.
Böyle bir fenomeni parapisikoloji kitaplarından öğrenmişizdir.
Aslında çok normal olan bir durumla karşı karşıyayızdır. Bir
yarasanın işitmemizin sınır ötesinde olan çağrısını başka ses üstü
akustikle örtüştürülüp duyulur hale getirilir. Akustik modülasyondan
ortaya çıkan duyulur ses, başka bir ses üstü akustiğin olduğunu bize
bildirir (bu yöntem yunus balığında başarıyla uygulanıyor). Şimdi
yüksek frekanslı bir elektrik alanıyla demin bahsettiğimiz
modülasyon yöntemiyle bir taneciğin alanını kısmen de olsa
görebiliriz. Bu yöntemin adı Kirlian-Fotografi23. Enerji seviyesi çok
yüksek olan gövdeler, örneğin organizmalar veya bir pilin kutupları
belirgin bir alan gösterir. O cisimlerin enerji seviyesi değişirse
Kirlian yöntemiyle hemen görülür hale gelir. Bu yöntemle
görüntülenmiş bir kağıt, alanın çevreye sonsuza dek yayıldığını
gösterir (şekil 75).
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Şekil 75

Şekil 75

Bir pusula ibresi, görülen sınırlara varmadan yaprağın alnını
algılar (şekil 76). Tüm tek alanlar, bütün bir alana toplanır, örneğin
şekil 77’deki üç yaprak gibi.
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Şekil 77

Resimde bir ‘U mıknatısın’ etrafını saran polarizasyonlu mekanı
çok net görülüyor. (şekil 78).

Şekil 78

Yukarıdaki resimde gördüğünüz alan organik yapıların
alanlarından daha belirgin olduğundan daha kolay ayırt edilebilir;
daha güçlü ve daha düzenlidir.
Genel olarak her atomun, her nesnenin, her cismin ve her
yıldızın etrafı böyle alanlarla sarılır, çünkü bu kendi varlığın
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mekansal devamıdır. Fizyolojik görülürün ötesindedir ve nur ya da
saçak gibi gizemli kelimelerle ilgisi yoktur. Bunu fark eden
parapisikologlar, bilimin bu olayları araştırması için teşvik
edememiştir. Bilim buna karşı duyarsız kalmıştır, şaşırılacak gibi de
değil, çünkü bilim kurduğu teorileriyle zaten bir açıklama getirecek
durumda değildi.
Vantilatörü hatırladığımız vakit, maddenin bir alan içerdiğini ve
bir enerjiye (hareket hali) denk olduğunu hemen anlarız. Newton’a
göre madde ataletin bir ürünüdür. Şu düşünce aklımıza gelir: Atalet,
uzay basıncın ve öz basıncın (bununla beraber cisimden akıp geçen
ve zayıflayan uzay basıncı) birbiriyle olan mücadelesinden dolayı
meydana gelen bir dirençtir.
Hareketsiz halde iken her cisim uzay basıncıyla dengededir.
Fakat cismin rahatını bozduğumuz an ne olur ? Şekil 79’a bir bakın.

Şekil 79

Hareket yönünde direncin arttığını iddia ederiz. O halde cismin
dengesini bozmak için ona kuvvet uygulamak gerekir. Hareket zıt
yönünde, yani cismin ‘arkasında’ direnç azalır, çünkü uzay basıncın
içine bir nevi ‘boşluk’ girer. Aklımızda canlandıracak olursak:
Cismin önünde bir birikme, cismin arkasında ise bir azalma meydana
gelir. Biriken ve azalan ne olabilir acaba? Matriks T.A.O. mu?
Matriks sabittir, ne sıkıştırılabilir ne de çekilebilir! O halde
açıklamamız hatalı olmuş olur. Buradan Mach, Hoyle ve Einstein,
çevrenin gravitasyon etkisini neden derinleştirmediklerini analarız.
Aslında kaçırılmış bir fırsattı, fakat onların zamanında yoğun
tartışılmış olan “esir” bu fikri desteklemiyordu.
Bir cisme kuvvet uygulanırsa, örneğin elle bir cismin itilmesi, el
bir yere kadar uzandıktan sonra belli bir noktadan itibaren elin alanı
cismin alanına rastlar demektir. Alanların karşılaşmasından doğan
direnç önce nesnelerin dış yüzeyinde bulunan atomları etkiler ve
bunlar geriye kaçarlar. Cismin atomları sabit bir bütün olarak hareket
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etmediğini biliriz. Bunun yerine her bir atom matriksle ilerler...
Atomlar momentum değişimlerini matriksin içinden aktarırlar, yani
cisim bir nevi ‘taksit taksit” yer değiştirir... Bu gelişme çok önemli
bir şeyi ifade eder. İlki; uygulanan kuvvet cismin içinden geçer. O
halde cismi zapteden bir güç değildir. Onun yerine Bir atom
yanındakini tıklar… Bu da demek olur ki cismin her iki ucu aynı
anda hareket etmez, çünkü aktarılan hız sonsuz büyüklükte değil.
Hız bize yabancı gelmez: Işık hızı! İkincisi; cisme ait tüm atomlar,
kabaca olarak, birer topaçtır ve spin dediğimiz bir rotasyona (dönme
momentumuna) sahiptirler. Atomlar kolay kolay bir dizi yeni
momentuma ve momentum mekanlarına geçemez, ama bunun olması
içindirenirler. Kuvvet uygulandığı sürece (ivmelenme) direnirler.
Buraya kadar çözmeye çalıştığımız ataletin problem çözümü işte
budur! Üçüncüsü; bir cisim olduğu gibi aynı anda hareket etmiyorsa
ve kuvvet bir uçtan diğer uca doğru (hareket yönünde) geçmesi icap
ediyorsa ve bu arada da sırasıyla momentum alanlar sıkıştırılıyorsa, o
zaman cismin boyutları hareket yönünde küçülür (kısalır). Bu
noktada fizikçi Lorentz sevinirdi, çünkü o, bu anlattıklarımızın
hepsini tahmin etmişti. Einstein da sevincinden gülümserdi, fakat
gülümsemeyi daha sonra ona kaybettireceğiz! Kuvvet uygulaması
sona erdiğinde atomlar halinden vazgeçmez. Cismin atomları aynı
halde yola devam eder... Mesele atomların birer topaç olması değil
(gerçekte da değillerdir), mesele, her momentumun yön değiştirmesi
enerji gerektirir... Ve bir cismi harekete geçirdiğimiz an
momentumların ilerlemesi matrikste başka yön alır. Kim şu an
“Oyunlar” bölümündeki Lorentz kuvvetini tanıyorsa, deriz ki o
doğru yoldadır!
Bir nesnenin içinde olup bitenleri öğrendikten sonra, anlatmaya
çalıştıklarımızı biraz daha kolay dile getirebileceğiz. Ataletin
meydana getirdiği direnç sanki elastik bir ortammış gibi geri yansır.
Belli miktarda kuvveti bir yöne doğru uyguladık ve bu yoldan cisme
belli miktarda enerji sağlamış olduk. Bu enerji cismin içinde saklıdır.
Buna da biz “kinetik enerji” deriz. Gravitasyonla ilgili, daha sonra
bunu göreceğimiz gibi, kuvvet uygulamak simetrik bir gelişmedir ve
bu gelişme içerisinde bir alan diğerini değil, iki alan birbirine temas
etmektedir. Bu da uygulanan kuvvetin her iki taraf için de geçerli
olduğu anlamına gelir. Bu simetrik olay Newton’un bulduğu üçüncü
hareket kanunundan başka bir şey değildir: Etki tepki prensibi.
Cisme uygulanan etki kuvveti zıt yönde bir tepki kuvveti meydana
getirir... Etki kuvveti ile tepki kuvvetin toplamı sıfırdır, çünkü
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kuvvetler zıt yönlüdür ve birbirini yok eder. Buradan hareket ile
durgunluk arasında gerçek bir farkın olmadığı anlaşılır.. Durgunluk
aslında birbirini kaldıran zıt yönlü iki harekettir.

Şekil 80

Galilei keşiflerini yaptığında, cisimlerin neden böyle
davrandıklarını açıklayamıyordu. Şimdiki bakış açımızla Newton’un
hareket kanunlarına çelişkisiz bir açıklık getirebiliyoruz. Atalet
prensibine göre kuvvetler bileşkesi sıfır olan serbest bir cisim aldığı
yön doğrultusunda değişmeden hareket eder. Etki prensibi, kuvvetler
bileşkesi sıfır olmayan bir cisme ivme kazandırır veT.A.O.’un
matriksinde bu olay mantıksal olan basit gelişmelerdir.
Etki prensibine göre şunu da eklemek gerekir: Atom alanların
T.A.O.’un yapısından geçiş hızı sınırlıdır ve elektromanyetik
dalgalarında da olduğu gibi bu sınır ışık hızıdır. Etki eden kuvvet
alanın içinde ışık hızıyla yayılır. Bu yüzden de hiç bir zaman bir
cismi ışık hızına kadar çıkaramayız! Bunun dışında “Çekim Ağırlığı”
bölümünde gravitasyonu ele alırken beklenmedik bir şekilde tekrar
ışık hızına rastlayacağız.
Bakacak olursak Einstein’ın yaptığı postulatlardan biri
doğrulanacak. Fakat onun postulatı farklı bir bakış açısıyla ele
alınmış. Son aşamalarımızda ise Einstein’ın postulatı ne kadar
anlamsız kaldığını görmüş olacağız: Bir cisme daha fazla ivme
kazandırılamıyorsa, o zaman atalet aşılamayan, sonsuz büyüklüktedir
demektir. Bu ataletle madde tanımlanır ve maddeden de ‘kütle
çekimi’ tanımlanır. Madde sonsuz gözüktüğüne göre, kütle çekimi de
sonsuz büyük olması gerekir ve uzayda ne var ne yoksa hepsi sonsuz
büyüklükteki kütle çekiminden yutulması gerek demektir... Ancak
önceden anladığımız gibi, böyle bir sonuç çıkarmak için hiç bir
sebebimiz yoktur. Cisim kendisini ışık hızına kadar hızlandırtmaz,
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hepsi bu! Bunun dışında da olağanüstü bir olay meydana gelmez.
Ayrıca ışık hızı mutlak bir sınır olduğu anlamını da
kazandırmaz! İki cismin alanı zıt yönde birbirinden uzaklaştığını
düşünün. Hızları ışık hızına yakın ise bağıl hızları ışık hızının
üstünde olur. Einstein’a göre bu durum imkansızdır. İlerde
Einstein’ın neden böyle bir postulat yaptığını izah edeceğiz ve bu
postulat neden hatalı olduğunu açıklayacağız.
Tepkileşmenin dayandığı prensip şöyle de dönüştürülebilir:
Cismin başka bir cisme belli bir yönde uyguladığı kuvvete tepki
olarak aynı miktarda fakat ters yönde bir karşı kuvvet görür.
Bu işlerin arkasında tek kelimeyle ‘tepki prensibi’ vardır ve
sanırım kendiliğinden anlaşılacak gibidir. Elimizle bir taşı fırlatacak
olursak, o zaman buraya kadar anlattıklarımızın hepsi taşa ve de
elimize olmuş olur. El de, taş da hafif bir kısalma yapar; şansımıza
bu kısalmayı hissetmiyoruz...
En az iki alanın arasında bulunan başka bir alanın hali ne olur
(şekil 81). Bunu önümüzdeki bölümde öğreneceğiz…

Şekil 81
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15 Kütle Çekimi
İki cisim birbirine kütle çekimi uygular. Bu birbirlerine doğru
ivmeli bir harekette bulundukları için anlaşılır. Her cismin
dünyamızın kütle çekimi etkisinde aynı yükseklikten serbest düşme
yaptıklarında, aynı anda yere vardıklarını ilk anlayan Galilei idi.
Cisimlerin farklı ağırlıkta olduklarını düşünülürse, aynı an yere
varmaları yeni sorular ortaya atıyordu. Galilei’in çıkardığı çekim
kuralları ile Kepler kanunu, Newton’u alışılmışın dışında bir yorum
getirmesine sebep olmuştur. Buna göre cisimlerin eşit şekilde ivme
kazanmalarının sebebi cisimlerin birbirine uyguladıkları kütle
çekiminde aramak gerekir. Bir elmanın yere düşmesi ile ayın
dünyamızın etrafında yörüngede tutulması aynı esaslara dayanması
gerekir. Newton, düşen bir kütlenin m1 ve dünyanın kütlesini m2
çekim kuvvetine orantılı olduğunu anlamıştı (F=ma yüzünden
F/m=a=sabit olması gerekiyor) ve kütle m2’ye zıt yönde eşit
büyüklükte bir kuvvet uygulaması gerekiyor. Bu sebeple kuvvet F,
kütle m2’ye orantılı olması şart. Öyleyse yer çekim kuvveti F,
m1m2’ye bağlıdır. Başka şekilde anlatılırsa: F=ma, düşen cismin
ataletini belirler. Çıkarılan sonuç şu olur: Yere düşen cismin kütlesi,
dünyamızın kütlesine çekim uygular ve dünyanın kütlesi cisme
çekim uygular ve her iki çekim kuvveti eş değerdedir.
Bilim dünyasında bugüne kadar yapılmış olan saptamalardan
biri bir hedefe yönelik ise, o zaman bu Newton’un çekim kütleleri
üzerine yaptığı saptama olmaktadır. Ona kalırsa dünya, düşen
nesnenin kütlesini önceden biliyor ve çekim kuvvetini nesnenin
ataletine göre ayarlıyor. Fakat böyle bir şey olamaz; olay kahin
olmaya benzer! Kuvvetlerin otomatik olarak ayarlanması tuhaftır,
çünkü iki madde arasında kütle çekimi simetrik bir olaydır ve böyle
bir durumda çekim kuvvetine kütleleri sebep olur: Çekim ağırlığı.
Buna karşın tek bir kütle sadece ataleti temsil eder: Atalet kütlesi.
Aslında saydığımız iki tür kütle de aynıdır ve tam olarak aynı
özelliklere sahiptirler. Bir cisme uygulanan kuvvet ile etrafında olan
kütle çekiminin (gravitasyon) ya da bir Galilei koordinat
sistemindeki (kendisine göre atalet yasasının geçerli olduğu
hareketin koordinat sistemi) hızlandırmadan dolayı ortaya çıkan bir
ataletin sonucu mu olur, ayırt etmek mümkün değil. Bu saptamayla
gravitasyonla ilgili bir görelilik kuramına göre yola çıkılmıştır:
Einstein’ın genel görelilik kuramı.
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Einstein, çekim kuvvetine zor günler yaşatmıştır. Öz biçimde
diyebiliriz ki mekanı ‘eğriltti’ ve çekim kütlesiyle atalet kütlesini
birbirine eşitledi (Newton’un eşdeğerlik prensibini uygulamış
olduk). Bu kütleleri mekan boyu eğri serbest düşürüverdi ve bunların
içinde ‘kütle’ kelimesi bir daha duyulmadı. Einstein ‘gerçeklerin
ayna görüntüsünü’ keşfettiğini evvelden belirtmiştik (aslında bir
kütle ve çekim kuvveti yoktur). Fakat bu ayna görüntüsüyle
ilgilenmeden önce (“Görelilik” bölümünde) gerçeklerle meşgul
olacağız.
Şekil 81’e baktığımızda hangi basınç, belki ‘itme’ demek daha
doğru olur, ayın üzerinde (çizim için ölçek kullanılmamıştır) daha
etkindir, dünyadan gelen mi, yoksa uzaydan gelen midir? Dünya
küremizin ve ayın etrafında tüm (!) uzay bulunduğuna göre, sorunun
tek bir yanıtı vardır: Uzayın uyguladığı basınç şüphesiz en etkin
olandır. Dünyanın, aya uyguladığı basınç daha hafif kaldığından ay
dengeli bir durumda değildir. Dengenin sağlandığı konumu bulmak
mümkündür. Bunun için, ay uzay basıncın itme yönünde dünya
küresine doğru zorunlu olarak hareket etmesi gerekir. Uzay
basıncının gücü ayı yol boyunca takip edeceği için, ay hızlanmaya
başlar, yani buradan bir ivme kazanmış olur. İvmeyi “Atalet”
bölümünde tanımlamıştık. İvme, bizim bu örneğimizde, tanılı olan
dünyamızın yer çekim ivmesidir ve büyüklüğü 9,81 m/s2’dir
(Dünyamızla çakışmamasının nedenini bir sonraki bölümde
anlayacağız).
Düşen cisim bu ivmeye sahipse, ancak o zaman çevredeki
kuvvet etkisinin alanında bir dengeye ulaşabilir. O halde cisim
ağırlıksız olmuş olur. Düşen cismin dengesini bozarsak ya da
dünyanın yüzeyi cismin dengesini bozarsa, örneğin cismin önüne bir
engel geliyor, o zaman uzay basıncının kuvvet etkisi dünya yüzeyi
(veya bir yer tartısı da olabilir) ile alan arasında hissedilir bir duruma
gelir (tartı bir rakam gösterir). Uygulamaya giren bu basınç
ölçülebilir bir haldedir. Bunun niceliğine “ağırlık” diyelim. Bu pek
hoş olmayan ifadenin arkasında dikkatli kullanılması gereken ve
ataletle bağıntılı olan şu kuvvetin etkisi vardır: Düşen cismin içinden
geçen ve geçerken içinde ışık hızıyla iletilen dünya küremizin alanı
bir itme kuvvetidir ve aynı zamanda uzay basıncın uyguladığı itme
kuvvetidir. Ancak zıt yönden! Kuvvet etkisinin iletiminde cismin
yapısı özel bir rol almadığını, sadece cismin yoğunluğu kütleye olan
etkiyi ve de kütle çekimin etkinliğini belirlediğini kabul edebiliriz. O
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halde yoğunluk ile gravitasyon etkisi arasındaki bağıntıyı kuran sabit
bir katsayıya ihtiyacımız olur (Yoğunluk, ufak bir taşta veya dev bir
yıldızla aynı olma ihtimali vardır!). Bu iki şeyin arasında bağıntıyı
kuran sabit oran sayısı genel çekim sabiti (gravitasyon sabiti)
olmalıdır. Çünkü böyle bir sabit olmadan genel çekim kanunun
(gravitasyon kanunu) baştan sona kadar hiç bir değeri kalmazdı!
Tuhaf bir durum daha var: Evrende birbirinden çok farklı
maddelerin bulunması ve bunlardan türeyen çok farklı
büyüklüklerdeki gravitasyon etkileri oluşmasına rağmen, bağıntıyı
kuran böyle bir sabitin bulunmasıdır! Çünkü Newton’un yasalarına
göre dünya yüzeyine çok yakın evrensel bir genel çekim sabitin
bulunması imkansızdır! Newton’un genel çekim kanunu iki cismin
birbirine olan etkisini, tanrının verdiği bir kuvvetle (çünkü olayın
mantıksal bir gelişimi açıklanmıyor) betimler. Buna göre tanrı
tarafından bir çekim sabiti de işin yanında verilmiş olması gerekir ve
madde ile çekim kuvveti gizemli olmalıdır. Hiç böyle bir şey
ölçülebilir mi?
Ölçülürmüş! Uzayın ölçülebilir bir güçle dolu olduğundan
ölçülebilmiştir. Bu uzay basıncıdır! Cavendish, uzay basıncın
gücünü genel çekim sabitini bulduğunda beraberinde keşfetti. Fakat
kurduğu gravitasyon terazisindeki kütlelerin birbirine olan çekim
kuvveti değildi. Gravitasyon terazisine yakından bir bakalım. Şekil
81a ile şekil 81b orijinal aletleri göstermektedir:

Şekil 81a
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Şekil 81b

İki büyük kürenin küçük kürelere yaklaştırılması sonucunda
bunlar uzay basıncın etkisiyle birbirine bastırılırlar. Ufak küreleri
iten kuvvet gerili bir ipin burulmasına yol açar. Burulma, yay
kuvveti ile itim kuvveti birbirine eşitleninceye kadar devam eder.
Burulma miktarı bir gösterge çizelgesinde izlenebilir. Şimdi iki
büyük küreyi küçük kürelerin diğer tarafına çevrilir ise küçük küreler
önceki yönün tersine hareket ederler. Gravitasyon kanununa göre
gravitasyon sabiti hesaplanabilir:

F G

m1  m2
r2

Bu hesap çeşitli yollardan hesaplanabilir ve deneylerde farklı
düzeltmeler de yapılabilir. Aslında bu alette her defasında iki deney
kütlelerin birbirine olan ivmesi ölçülür. İvme, ataletin uzay
basıncının yardımıyla atlatıldığının bir göstergesidir. Bunun koşulu
da uzay basınçtır! Uzay basınç, T.A.O.’un matriksinde ışık hızıyla
aktarılan ve ufacık çarpışmaların bir sonucu olan etkidir. Bu etki ya
da basınç, bir cismi en çok ışık hızıyla geçer ve geçerken de etkisinin
altına alır. Çünkü maddesel yoğunluk en fazla ışık hızıyla tepki
gösterebilir. Bu sürecin içinde iki ‘atalet kütlesi’ arasında bir orantı
bulmaya çalışılırsa, o zaman bunların birbirine olan hızlarının oranı
bulunur! Işık hızı c ile etki kuvvet cisme girişirse, 1/c bunun tersini,
bir direndi temsil eder. Böylece bir kütle için ataleti ifade etmeye
yarayan bir katsayı bulunmuş olunur. Buna göre iki kütle arasındaki
gravitasyon bağıntısı için bir çarpan bulunur:
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1 2
2 
c c
(1/G genel görelilik kuramında mekan-zaman için bir tür
‘katılık’ ölçüsüdür). Bir 1 kg’lık kütlenin (yoğunluğu 1) üst
yüzeyindeki gravitasyon kuvveti 6.6713x10-9 N; 6.6713x10-9 (m/s)-1
ışık hızının ters kesirin çift katıdır. Bu sayısal benzerlik çok ilginçtir
ve bazı astronomların dikkatini çekmiştir, fakat bu sayısal
benzerliğin bir tesadüf olduğunu düşünürler. Her halde bir tesadüf
değil bu! Sayıları fazla ciddiyete de almaya gerek yok, çünkü G
sabiti sadece yaklaşık bir değer olarak bilinmektedir ve her ihtimal
bir sabit değildir. C sabiti oldukça iyi bilinmektedir, ama sahiden c
bir sabit midir, bunu henüz kimse ispat edememiştir (Anladığımız
kadarıyla da bir ‘doğa sabiti’ yoktur)24. C ile gravitasyon arasında bir
bağlantının var olduğunu genel görelilik kuramında görülür. Ayrıca
bunun önemi giderek artıyor. Fikirlerimizi yürütürken, bu arada
teoriye inmeden, Newton’un hareket yasaların nereden başladığına
üstünkörü bir bakalım.
Düşen her cisim büyüklüğüyle (direnç yapan alanın büyüklüğü)
dünya basıncın ve uzay basıncın etkilerini ayarlar. Mesela küçük bir
cisme uzay basıncın hafif kalacağını, dünyanın da daha hafif bir
karşı basınç uygulayacağını göstermiş olur. Büyük bir cisme uzay
basıncı daha çok etki eder. Bununla beraber dünyanın basınç etkisi
artar! Bu otomatik dengeleşmeden dolayı tüm cisimler aynı hızla
düşer! Çekim kütle etkisi, hızlandırılmış atalet kütlesine aynı olduğu
izlemini yaratır. Böyle olması şaşırtmayabilir, çünkü çekim kütlesi
gravitasyonun (genel çekim) temel sebebi değildir. Tek tür ‘kütle’
var sayılır ve bu da sadece bir etkidir. Maddesel dünyamızı oluşturan
bir ‘temel madde’ falan değildir. Bu yüzden Newton’un “quantity of
matter” demesi çok uygun olabilir, çünkü bunu “oluşumların
kümesi” diye çevirebiliriz. Ve sahiden de böyledir: Nesnelerle değil
oluşumlarla uğraşıyoruz.
Bir cismin ağırlığı, bize, çevresiyle ne kadar dengesiz vaziyette
bulunduğunu anlatır. Karşı koyup dengeyi sağlayan dünya basıncı
eksik kalırsa, o zaman önce aynı hızla düşen cisimler bu defa farklı
ağırlıklara sahip olurlar. Bu çekimi alanın (gerçekte olmayan)
hareketini, yani içerdiği enerji miktarını belirler. Bu enerji miktarına
biz potansiyel enerji (saklı enerji anlamında) deriz. Bu enerji
doğrudan kinetik enerjisiyle (hareket enerjisi) özdeştir ve birbiriyle
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denkleştirilebilinirler; daha önceki vantilatör örneğimizde bunu
görmüştük.
Hareket eden bir cisim ona uygulanmış kuvveti üzerinde taşır.
Fakat düzgün doğrusal harekette kuvvet bileşkesi sıfırdır, çünkü
hareketin zıt yönünde etki eden uzay basıncı hareketi sağlamış olan
önceki kuvveti ile dengeleşir. Hareket bittiği yerde dengeleşme
tekrar bozulur, o zaman kuvvet cisimden kurtulur ve yeni bir iş
yapar. Taşınan enerji miktarı, ataleti incelerken anlamıştık, sahiden
momentumun değişimiyle artar. Bununla beraber atalet de kuvvetin
değişimine orantılı olarak artar ve kütlenin etkisi de artar. Öyleyse
fizikçiler, maddenin taşıdığı enerjiyi kütlenin alanından ve hızından
bulur. Bunu yaparken de kütlenin yarısına uygulamamız gerekir
(1/G!), yani

1
Ekinetik  mv 2 .
2
Düşerek yere delik açabilen bir cisim enerjisini direk kozmostan
alır. Bir cisme bir kere kuvvet uygulandı mı, cisimden cisme enerji
kaybetmeden aktarılır. Bu olay “momentumun korunumu” diye
tanımlanır. Bu sebeple de kitabın başından beri T.A.O.’nun
matriksinde oluşan bozulmaya veya atmaya ‘momentum’
demişizdir... Şimdi sorumuza soralım: Tüm cisimler gerçekten aynı
hızla mı dünyaya düşer? İlginç olan, yanıt hayır diye olacak! Uzay
ve dünya basıncı arasındaki oyunda önemli bir faktörü
unutmamalıyız: Kuvvetlerin birbirine geometrik bir şekilde oluşmuş
olması ve bunların bileşkesi olan eğriltme kuvvetinin bulunmasıdır!
Biliriz ki bu kuvvet, cisim kendi şeklini korumaya çalışırsa meydana
gelir. Buna benzer şekilde de atalet çalışır. Sonuçlarımızı hatırlarsak,
bir cisme kuvvet uygulandığı zaman şekli bozulur!
Mekanın geometrik eğreltisi tanılanıyorsa, örneğin dünyanın
etrafı, o zaman eğriltme kuvvetinin büyüklüğü iki alanın birbirine
olan durumundan bulunabilir. Çekim ivmesinin dünya ile uzay
basıncın birbirine olan durumundan (orantısı) bulunabildiğini
öğrenmiştik. Sabit bir ivme, uzay ile dünya basıncı birbirine eşit
olduğu zaman meydana gelir; aslında böyle bir durum yoktur.
Şekil 15’de basınçların geometriksel dağılımı gösterilmişti.
Dünyadan ne kadar uzaklaşırsa o kadar da uzay basıncı azalır. Bunu
görüntüleyecek olursak, o zaman alan çizgileri incecik ve az çizilir
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(Bu, küreye her yönden basıncın uygulanmasından kaynaklanır).
Dünyaya yaklaştıkça dünya basıncı bir hayli artar ve alan çizgileri
sıklaşır. Uygulayan kuvvetlerin arasında düşen cisim olduğundan her
an dünyanın basıncı uzay basıncın çizgilerinden biraz daha fazla
olur. Bu, dünya basıncı için sürekli bir galibiyet demek olurdu, fakat
eğriltme kuvveti olaya hep karıştığından aradaki basınç farkı
kaybolur. Dünyaya düşmekte olan bir cismin eğriltme kuvveti kendi
genleşme boyutlarına bağlıdır. Genel olarak yoğun maddeler aslında
hep biraz daha hafiftir, o kadar sık olmayanlar ise değildir
(Fizikçilerin bugüne kadar açıklayamadıkları olaylardan bir
tanesidir). Bu sebeple de boyutlarında genleşen cisimler biraz
ağırlaşır. Düşen büyük bir alanın eğriltme kuvveti o kadar artar ki
daha yeryüzüne varmadan parçalanır. Bu yoldan gezegenlerin
etrafında çemberler oluşur, ama bu konuya daha sonra değineceğiz.
Yatay ve düşey kütleler arasında bugüne kadar henüz
tanımlanamamış bir fark vardır.
Ufak bir alan dünyanın eğriltme kuvvetinden hemen hemen hiç
bir şey hissetmez. Şimdi dünya basıncı oyuna galip: Çok ufak alan
yeryüzüne düşmeyecek. Yeryüzünde olursa dünya bunu uzaya
kaldırır!
Bu türdeki bir alan öylesine küçük olması gerekir ki bu böyle
olsun ve bunun dışında başka alanlara bağlanmaması da gerekir.
Yeryüzümüzde sadece kendi başına bir tek alan vardır: O da
Helyumdur! Saydığımız sebeplerden dolayı helyum sürekli
dünyamızdan iz bırakmadan kaybolur. Aslında radyasyonun etkisiyle
yer altı madenlerde fazlasıyla helyum oluşur. Aynı sebeplerden de
yer çekimi onu ilgilendirmeden her çeşit tüp camında tırmanır. Bu sır
dolu duruma “supra sıvı” denir. Gördüğümüz gibi, bu durum
düşünüldüğü kadar karmaşık bir şey değildir. Atmosferin üst
kısımlarında hidrojen de uzaya fırlatılır. Şükürler olsun ki hidrojen
‘bağlanmayı’ seviyor da dünyada saklı kalabiliyor. Şimdi kaçabilen
(uzaya fırlatılan) bir sürü küçücük parçacıkları hatırlayalım. Bunlar
bir şekilde güneş rüzgarının etkisiyle ve başka yollardan gelirler.
Sonuçta bunlar uzayın her köşesinden gelirler, çünkü uzayın eğriltme
kuvveti bunları engellemeye gücü yetmiyor...
Gravitasyon konusunu henüz bitiremedik. Fizikte bugüne kadar
sır gibi geçen birçok fenomenler ancak çekim kuvvetini
yorumlayarak çözülür. Örneğin gök cisimler bir yerden enerjiyle
beslenmeden nasıl sürekli olarak sonsuza dek birbirine gravitasyon
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etkisinde bulunurlar. Ne de olsa kuvvet sarf ediyorlar. Einstein’ın
kütleleri, mekanın eğrilmesiyle yakından ilgilidir. Enerjinin nereden
geldiğini kimse söyleyemiyor! Bu gravitasyon teorileri gizemli bir
şey içerir: Ek enerji kazanmadan yerçekimi mi sağlarlar, yoksa
Einstein’ın mekan zamanı hiç ek enerji talep etmeden kütlelerin
maksimum yaşlanması için nereden yol alacaklarını mı anlatırlar?
Evet, ileride bunları incelemeden geçemeyeceğiz. Konuya başlarken
mantığa yatkın bir giriş yapılamıyor.
İtme prensibi açıklama eksikliklerine fırsat vermez. Kendisine
yol açmak, itmek veya basınç uygulamak, bunların hepsi enerjinin
bir cisimden diğer cisimlere aktarılmasından meydana gelir. Tüm
evreni hareketlilik içinde tutan enerjinin aktarılmasıyla ilgili
olduğunu ileride göreceğiz.
Bugünün fizikçileri için atalet ile çekim kütleleri sırları
çözülememiş birer fenomenlerdir. Fizikçiler maddenin yapısını
açıklamak için hızlandırıcılardan ‘parçacıklar’ bulup bunları
birbirine eklerler, oradan da gözlenen kuvvetlerin parçacıkları
alışveriş yaptıkları için böyle olduğunu anlatırlar. Tanecikler
teorisinin bu standart modeli bir yığın eksik hipotezin bir araya
getirilmesinden oluşmuştur. Bu hipotezlerin temelini kuantum
elektrodinamik, elektro-zayıf süreçler ve kuantum kromodinamikte
bulurlar. Bu modellerin hiç bir zaman tamamlanamayacağından emin
olabilirsiniz. Standart modeli bugüne kadar bulunmuş sayısı yüzün
üstünde olan ½ spin’li fermiyonlar ve 1 spin'li bosonlar (fermiyonlar
arasında kuvvet aracılığını yaparlar) elemanter tanecikleri
anlatılabilir. Ancak model yine de birçok konuda yetersiz kalır ve
açıklama getirmekte nadir başarılar kaydedilir. Böylece birçok soru
cevapsız da kalmış olur.
Taneciğin kütlesel etkisi üzerine yapılan araştırma sonuçları
büyük bir kargaşa yaratmıştır. Çok çeşitli olan ve atomun alt yapısını
oluşturan bu tanecikler değişken kütlelere sahip! Elektromanyetik
kuvvetin zeminini oluşturan fotonlar ve güçlü bağların zeminini
oluşturan gluonlar hiçbir kütleye sahip olmadıklarını görülürken Z ve
W tanecikler 80 proton veya bir ‘atom çekirdeği’ ile eş değerdedir.
Üst kuarks ise bir elektronun 350000 kat ağırlığındadır. Taneciklerin
kütleleri neden bu kadar farklı olduğunu bugünkü standart teorisi
bunu açıklayamıyor. Kütlenin varlığı üzerine sorulan sorular standart
teoriye bakılırsa yine bir sır halinde kalıyor. Alışılmış şekle göre her
yeni fenomen için bir tanecik sorumludur. Peter Higgs’in bu adeti
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uygulaması sonucunda bosonlar, bir tür kurtarıcı taneciği olarak
ortaya çıkmıştır. Boson, tanecikler arasında alışveriş etmesiyle bir
kütle etkisini kazandırması mümkün oluyormuş. Alışverişleri ne
kadar çoksa, kütlesi de o kadar çok olurmuş. Buna göre tanecikler,
atomun altyapısını oluşturacak olan elektronlar, gluonlar veya
kuarkslar için bir meydan hazırlar ve bunlar bir meydanı bir alandan
geçer gibi içinden geçebilirler. Higgs bosonların dolaylı yollardan
ölçülebileceğini ümit ediyordu. Bunun için tanecikleri aşırı hızlara
yükseltilir ve bir başka tanecikle çarpıştırılır. Ardından etkili olan
yüksek enerji miktarı kararsız yeni bir tanecik meydana getirir. Bu
yeni taneciğin tekrar parçalarına ayrıştırılmasıyla izlenen parçaların
kombinasyonu bosonlar hakkında bir ‘kanıt’ getirecekti. Bugüne
kadarki arayışlar sonuçsuz kalmıştır.
İkna edici başka bir taslağa sahip olmadıklarından Higgs’in
alanlar kuramı halen yürürlüktedir. Higgs’in bosonu sadece deneysel
parçacıklar fiziğin temelini oluşturmasıyla bitirilmez. Üstelik bir de
standart modelin kurulmasında eksik olan son yapı taşların yerine de
geçecek durumda olduğunu belirtir. Bu yapı taşı tamamlanamadan
çökecektir!25
80’li yıllarda Hamburg’da bulunan parçacıklar hızlandırıcısı
(DESY) sayesinde bosonların görüldüğünü Higgs tarafından iddia
ediliyordu. 1990 yılında bunun büyük bir yanılgı olduğunu ortaya
çıkarmışlardır. Higgs yine on yıl sonra, bu defa CERN
hızlandırıcısını kullanarak bosonların artık ‘görüldüğünü’ tekrar
ortaya atmıştır. Binlerce ‘event’ten (taneciklerin yol izleri) üç
tanesini çıkarıp bunların bazı koşullar altında bir ihtimalle aranan ve
tez kaybolan cinsin bu olduğunu yorumlardan sonra
söylenebiliniyordu. Söze bir de şunu eklemek gerek: Bu ‘bulundu’
söylentileri hızlandırıcının kapatılma kararı alındıktan sonra ortaya
atıldı. Başardılar da! Çünkü bunun üzerine kapatma kararı geri
alınmıştı. Yıllarca süren değerlendirmeden sonra Higgs
taneciklerinin varolmadığını belirlemiş oldular. Higgs bosonlarını
takip etmek sonuç getirmeyen bir uğraşım idi. O halde taneciklerin
kütlesi için başka bir açıklama getirmek gerekiyordu. Araştırmacılar
Higgs deneylerini incelerken raporlar için kullanılan verileri,
hızlandırıcının kapatılmaması için ‘az değiştirdiklerini’ itiraf ettiler.
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Higgs taneciklerin var olduğunu iddia
ediliyor, gösterebilmek için de çok daha
aşırı
hızlara
ihtiyaç
duyulduğunu
savunuyor. Bunun için enerjiyi sağlayan
daha büyük hızlandırıcıya ihtiyaç duyulur.
Bu fikir “Süpersimetri” denen ve şüphe
edilmesi gereken bir teoriden ileri geliyor.
Bu teoriye göre birçok Higgs tanecikleri
oluşur ve bunun için ütopik olan yüksek
(ölçülmesi artık mümkün olmayan)
enerjilere ihtiyaç duyulur.
Higgs’in alan teorisi aynı “kuantum
köpüğü” ve “vakum kararsızlığı” gibi esiri
(atomlar arasındaki boşluğu doldurduğunu
dair varsayılan ortam) arka kapıdan tekrar
geçirip tekrar sunmaya yarar. Fizikçiler
‘esir’ kavramını kullanmadan kütlenin
nerden geldiğini açıklamakta güçlük
çekiyor (esirin sayesinde gerçek bir kütle
varolmamış oluyor, sadece bir tesir
varoluyor). Fizikçiler böyle ciddi devam
ederlerse, o zaman bir şekilde düşüncelerimizi takip edeceklerdir
demektir: T.A.O.'un mutlak matriksinde olan kendine yer kazanma
ve itme prensibini, ki varlıkların gelişimlerini devam ettiren ve buna
sebep olan o tek gücü hiç ummadığımız ‘gravitasyonda’ bulacağız!
Bu gücün kendisini göstermeden nasıl fizik kanunlarını
yönettiğini birkaç örnek ile görebileceğiz. Uzay basıncı itmekle ve
çekmekle sürekli amansız bir mücadele içersindedir... Uzay basıncını
atlatmak için bazı ‘püf noktalar’ olmasaydı itmenin gücüne her şey
yenilecekti. Herhalde bitkiler ilk olarak böyle bir püf noktaya sahip
olabildi…
Fizik sadece bir anlatım bilimidir ve gizemli şeyler yine ancak
gizemli şeylerle anlatılıyor. Fizik sırf felsefi anlatımlardan ibarettir,
aslında hiçbir değeri olmuyor. Soymuk borusu şeklinde bir deney
tüpü için, ‘kapiler’ etkisini hep başka kuvvetlerle açıklamışlardır.
Kohezyon ve adhezyon gibi gizemli kelimelerle gizemli kapiler
etkisi anlatılır. Durum ve bilinen şudur ki, sıvılar o incecik boruda
yerçekimine karşı yukarıya doğru çıkar!
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Fakat bu tesiri çok kolay hiç zorlanmadan açıklayabiliriz. Bunun
için boru ile sıvının geometrik düzenine yakından bakacağız. Şekil
82’de boyutları abartılmış şekilde gösterilmiştir. Paralel boru
duvarları kesinlikle uzay basıncın paralel alanını engellemediği
görülür. Bu yüzden tüpün içindeki uzay basıncı ile dünya basıncı
arasındaki fark, tüpün dışındaki basınçların farkından ufaktır. Bu
fark ile dünya basıncı galip gelir ve suyu yukarıya iter. Uzay ile
dünya basıncı dengeleşinceye kadar
yukarıya
çıkmaya
devam.eder.
Pratikte eksik olan eğriltme kuvveti
bu olayı destekler, çünkü ince
borunun çapı çok küçüktür.
Fiziksel
oluşumlardan
algılayabildiğimiz sınırlı olmadığıdır
ve bunu artık anladık. Nesnelerin
etrafındaki
alanlar
protonların
alanlarına bağlıdır ve cıvanın sudan
daha büyük ve güçlü bir alan
kuracağını tahmin edebiliriz artık.
Cıva aslında sudan daha çok enerji
Şekil 84
taşır ve cıvanın güçlü alanını bu şekilde kolayca kanıtlayabiliriz.
Bunu yapabilmek için cıva ile elektromanyetik dalgalar üreteceğiz.
Az bir miktarda cıvayı bir kapta sallarız. Özelliğinden dolayı
algılanan maddesel yoğunluk sudan azdır diyebiliriz. Bunu şekil 83
bize göstermeye çalışır (sol cıva, sağ su). Sebebi de cıvanın daha çok
enerjiye ve yoğun bir alana sahip olmasından kaynaklanır.
Dolayısıyla bu madde çabucak uzay basıncın direncini hisseder!
Kapiler deneyini şimdi de cıva ile gerçekleştirelim. Şüphesiz,cıva
normal koşullar altında sıvıdır (şekil 84). Şekilde yine abartmış
olduk, ama bu defa cıvanın alanı dünya basıncın gölge düşürmesine
sebep olduğunu görmüş oluruz, çünkü görülebilen yüzeyi fazlasıyla
aşmaktadır. Bu uzay basıncının galip gelmesine sebep olur ve kapiler
etkisi suyun seviyesini düşürür.
Herhalde bu iki örneğe ait olan şekilleri çok basit göstermiş
olduk26. Fakat en azından bize uzay basıncı ile öz basıncın oyununu
bir şekilde göstermiş oldu. Bir de sıvıların yüzeyinde olan gerilim
doğrudan uzay basıncı ile öz basınca bağlı olduğunu bu arada
anlamış olduk. Atomların momentum alanlarındaki gelişmeler
ataletteki ile aynıdır ve kapiler tesirinin uzay basıncı ile öz basıncın
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oyunundan meydana geldiğini anlarız. Bu süreçte gölge düşürme ve
çarpışmaların yer aldığını, bunların atom momentumlarını bir yönde
etkilediklerini kabul etmiş oluruz. Bu sürecin klasik açıklamasında
sıvıların yüzeylerini oldukça ufak tutmaya gayret ettiğini postulat
yapar, yani tesiri sanki sıvının kendi başlattığı bir gaye olduğunu
diye gösterir. Bir sıvının niçin bir ‘gayesi’ olsun? Bu görülen gaye
aslında uzay basıncın bir sonucudur. Uzay basıncı her şeyi bir küre
şekline sıkıştırmaya çalışır. Niçin kapiler tesiri her vaziyete gözlenir,
vakumda hatta uzayda bile bunu ciddi ciddi bir düşünmek gerekir!
İtme prensibi sadece gök ile yeryüzü arasında bulunmaz, mikro
kozmosta da bulunur. Prensibi kolay olmasına rağmen miktarları çok
olan cisimlerde ilişkiler biraz karmaşık olabilir. Cismin materyali
(malzemesi) bu durumda hiçbir rolü yoktur. Materyal, suyu
sevmeyen moleküllerden ibaret ise, ya da yüzeyleri kaplamayan bir
sıvı kullanılırsa, o zaman itim o kadar artabilir ki kapiler tesir
etmeyebilir.
Bu konu elbette çok daha geniş kapsamlı tartışılabilir, fakat en
azından kuvvetin asıl nereden geldiğini görmüş olduk. Bu kuvvet
ağaçların en üst dalına kadar su çıkarır. Ancak burada elektroferez
ile ozmos olayının önemli bir katkısı olduğunu da gözden
çıkarmayalım....
Bizim “Newton-tersi-kuramı” Newton’un kuramına olan
matematiksel farkı (temel prensibin dönüşümü dışında) eğriltme
kuvvetin de dahil etmemizden ileri gelir. Eğriltme kuvveti yatay ve
dikey kütlelerde farklı sonuçlar doğurur ve bu etki Einstein’ın genel
görelilik kuramından da çıkarılabilir, ama bu o kadar da kolay
değildir. Bu farkı Newton henüz görememişti. Zaten farklılaştırılmış
bir Newton kuramıyla (M.O.N.D.) eğriltme kuvvetinin dahil
edilmesi ile astronomik gravitasyon fenomenlerinin cebir
işlemleriyle çözülmesi kolaylık sağlar.
Bir daha okuyucumuzdan eski okul kitaplarını açıp keşiflere
çıkmasını isteyeceğiz. Zamanında ezberlemek zorunda kaldığınız
tanımları şimdi değişik bir açıdan anlayacağınızı göreceksinizdir.
Tam da hep gizemliymiş gibi görünen fenomenlerin, bizim yeni
bakış açımızla, şimdi çok daha rahat açıklanabildiğini görürüz.
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Şekil 85

Buna bir örnek daha şekil 85’dir. Şekil hidrostatik paradoksunu
(hidrostatik çelişki veya Pascal deneyi olarak bilinir) gösterir. Kabın
tabanı “F” büyüklüğünde bir alana sahiptir ve kap sıvıyla doludur.
Sıvı ağırlığıyla tabanın üzerine basınç “K1” uygular. İşin garip tarafı
ise ağırlığın basıncı sadece kabın yüksekliğine ve tabanın alanına
bağlıdır ve tabanın her noktasına aynı basıncı uygular. Buna karşın
K2 ve K3’e basan yan kuvvetler birbirinden farklıdır.

Şekil 86

Pascal Deneyi

Şekil 87

Şekil 88

Şekil 89
Vektörlerin birbirine olan
oran değişmez.

Gösterilenlerle beraber durum çelişkili gibi görünebilir, çünkü
sıvı miktarları farklıdır. Bununla beraber kaplardaki yükler farklıdır.
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Alışkın olduğumuz genel görelilik kuramıyla çelişkiyi ortadan
kaldırmak kolay değildir. Fizikçiler burada yine yeni kuvvetlere
asılır. Bu durumda kaldırma kuvveti olur (Arşimet kanunu olarak da
bilinir), fakat kaldırma kuvvetinin nereden kaynaklandığını
anlatmaz. Buna karşın biz keşfettiklerimizle hemen bir yanıt
getirebiliriz: Serbest düşmede olduğu gibi sıvının içinde de bir
dengeleşme tesiri izlenebilmelidir. Uzay basıncın ve dünya basıncın
etki alanını küresel bir orana koyarsak ve kapları alan çizgilerin (ya
da vektörlerin) içinde tutarsak, o zaman anlaşılır ki dünya basıncı ile
uzay basıncı arasında her an belli bir oran vardır ve bu oran kabın
şekliyle de ilgilisi yoktur (şekil 86’dan 89’a kadar). Bu hakikatlerden
yola çıkarak Arşimet kanununa uzak kalınmaz, ama okuyucumuz
belki de biraz kendisi arayıp bulmak ister...
İtme prensibini çok basit nedenlere dayandığı halde, dünyamızın
gelişimlerini ne kadar etkilediğini göstermeye çalıştık. Mıknatıs
kutupları, elektrostatik, elektrodinamik, elektroliz, gravitasyon, ve
kapiler tesir, bunların hepsi gizemli değildir. Meydana gelenler,
fenomenleriyle beraber, kitapta yer verilemeyecek kadar çoktur.
Bunların hepsi uzay vardır diye vardır ve her şey ‘basınç altında’dır.
Maddesel gelişimler veya doğa kanunları belli başlı kozmosu
kurmaz ve nedenini de oluşturmaz. Asıl durum tam tersinedir: Doğa
fenomenleri evrensel bir kuvvetin sonucudur ve ancak onu oluşturan
basit nedenler (T.A.O.) imkanların neler olabileceğini ve nelerin
imkansız olacağını belirler. Evrenin var oluşundan çıkagelen tek
kuvvet (ne var ne yok) her şeye o şeklini, yapısını, momentumunu,
orantılarını ve kütlelerine sebep olmuştur ve bunlar bizim gerçek
olarak algıladığımız kozmosu şekillendirir.
Zaman, mekan ve enerji zihnimizin süregelen algıladığı
şeylerdir ve anlamaya çalıştığımız ilk, tek ve son temel kavramlardır.
Bu kavramlarla çok şeyler buluruz, ama bunun dışında bulunabilecek
hiç bir şey yoktur!
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16 Gök Cisimleri
Geçmiş bölümlerde ataletin bir tür direnç olduğu anlaşılmıştır.
Bir cismi küresel alanlar meydana getirir. Küresel alanlar,
momentumlardan oluşur. T.A.O. matriksinde bir kuvvet, bir cismin
yörüngesini değiştirmeye çalışırken, cismin momentumları buna
karşı koyar. Cisim bütünce “hareket” etmez. Etki eden kuvvet
atomdan atoma geçer ve momentumlar kuvvetin işaret ettiği yöne
doğru salınımını doğrultur. Salınımların yeni yönü cismin yeni
vaziyetini saklar – işte bu Newton’nun 1. aksiyomudur. Kısaca
diyebiliriz ki: T.A.O. matriksinde momentumların birbirine göre her
yöne doğru “tırmanması” veya “salınım yaparak geçmesi” cisme bir
hareket görünümünü kazandırır.Cisme uygulanan her kuvvet en fazla
ışık hızıyla içinden geçtiği için, cismin sabit durma eğilimi c’nin ters
kesirine (1/c) denktir. Aynı şekilde ikinci bir cisme de etki ettiğinden
cisimler beraber 2/c kesirine orantılıdır. Çünkü bunlardan elde edilen
yerçekim sabiti “çekim” için bir ölçü değil, aslında atalete ölçü
kazandıran bir değerdir. Atalet bir nevi, uzay basıncın iki cismi
birbirine iterken ortaya çıkan zıt yönde bir direnmedir.

Şekil 89a

Şekil 89b

Atalet cismin içerdiği momentum sayısına orantılıdır. Öyleyse
“atom sayısı” ve “atom türü” cismin direncini belirler. Cismin
direncini aşan kuvvetten cismin “kütlesi” bulunur ve diğer yoldan
kütleden kuvvet bulunur. Aslında ikisinden her biri yoktur. Çünkü
sadece momentumlar gerçektir… Tümünden meydana gelen sonuç
momentumların bir işlemidir. O halde kuvvet denen şey gerçek
değildir sadece momentumlar vardır. Bu sebeple fizisyen kuvvetin
korunumundan değil momentumun korunumundan bahseder. Bunun
için iyi bir örnek momentum aktaran kürelerdir (Şekil 89a).
Bu tür momentum küreleri bize yapancı gelmez; işin şaşırtıcı
yanı, salınım yoluyla ilerleyen kürelerin sayısı çarpışan kürelerin
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sayısına eşit olmasıdır. Olayın gelişini kolay anlamak mümkün: Bir
miktar momentum (“kütle”) bir düzeneğin bir ucundan içerisine
alınırsa dışarıya çıkan aynı momentum miktarı olur. Geçişi yaparkan
momentum, düzeneğin içindeki küreysel alanları aşıp geçer. İki küre
bir nevi alan ölçüsüne denktir. Boyut ölçüsü atomdan atoma aktarılır
ve sonunda yine iki küre olarak çıkar. Bu kadar dinamik bir sürecin
T.A.O.’un mutlak matriksine ihtiycı olmasıhayret verici bir şey
aslında, ama matriks olmadan küreler de olmaz, ayrıca hareket hiç
olmazdı.
Bir bilardo topu sadece yuvarlanmaz, bunun yerine, taşıdığı
salınım bir hareket izlemini yaratırFehler! Textmarke nicht definiert.. Salınım
matriksten akıp geçer ve diğer bir bilardo topuyla karşılaştığında
buna momentumlarını geçirir. Top sabit bir dönme hareketine geçtiği
zaman olay yaptığı doğrusal hareketten farksızdır. Çünkü taşıdığı
momentum dönme momentumun aynısıdır, sadce saklanmış bir
vaziyettedir. O halde top durmadan döner… Bu durumda “dönme
momentumun korunumun”dan söz edilir. Daha sonra göreceğimiz
gibi dönme momentumu ile ilgilenmek hem zev verecektir hem de
gök cisimlerin hareketini kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Gök
cisim ve gezegenlerle devam edeceğimize göre konuya kısa bir
gezinti yapacağız.
Rotasyon (kendi ekseni etrafında dönme hareketi) ancak kuvvet
uygulamayla değiştirilebilen bir harekettir. İdeyal bir durumda bir
topaçın ekseni yerinden kıpırdamaz, mekana sabit şekilde bağlıdır.
Buraya kadar öğrendiklerimize göre bu yeni bir durum değil. O
halde piruetlerini (ayak parmakların üstünde dönmek) yapan bir
balerine bakalım…

Şekil 89c

İzlenen şey bir tuhaftır: Balerin rotasyon esnasında kollarını
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açarsa dönme hareketi yavaşlıyor … kollarını eğer gövdesini çekerse
dönme hareketi hızlanıyor. Etki eden kuvvetleri (sürtünme gibi) yok
edersek balerin sonsuza dek durmadan döner. Dönme frekansını
balerin isterse kollarıyla ayarlayabilir. Kollarını açıp kapatması
rotasyon ile doğrudan bağlantılıdır. Bunu bir fizisyene sorduğumuz
da, “Bunun sebebi dönme hareketin korunumudur!” diye bir cevap
alırız. “Peki dönme momentumu neden bu kadar kararlı?” sorusuna,
“Bilmem ki, bu bir doğa kanunudur!” cevabını alırız.

Şekil 89d

Bir alanı, yani bir cismi rotasyona geçirdiğimizi farz edelim.
İçerdiği momentum salınımları değişime uğrar. Buna bağlı olarak
ivme değişir. Yeni hareketin “görünüm şekli” bir rotasyondur. Bize
göre cisim aynı kalsa da cisim kendi halini farklı değerlendirir. Ona
göre yeni bir hal almıştır ve “normal hali”dir. Aldığı şekli saklar. Biz
bunu dönen bir “şey” olarak algılarız. Algıladğımız aslında bir
alandır. Bu alan, belli yörüngelerde bulunan momentumların bir
bileşimidir. Momentumlar sınırlı bir hız ile aktarılır (c !). Tüm
momentumların bileşimi cisme belli bir dönme yönü ve dönme hızı
kazandırır.
Alan büyürse (balerinin kollarını açması) momentumlar
yönününü değiştirir. Bu en fazla ışık hızıyla olur. Çünkü T.A.O.
matriksi hızını belirler (“domino taşların birbirine olan mesafe”). Bu
sebepten enerji balerinin kol kaslarından sağlanır. Çünkü alan
büydüğü müddet alanın momentumları biraz dışa doğru ilerlemeleri
lazım. Yeni dönme frekansı (açısal hızı), radyal ve teğet hareketin
bileşmesinden ileri gelir. Bu elbette önceki halinden daha yavaştır
(izlenen bu!). Eğer. T.A.O. matriksi aktarma hızını (ışık hızı)
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sınırlıyor olmasaydı, görünüm çok daha farklı olacaktı. Hayret
içerisinde görülür ki dönme momentumun korunumuna ışık hızı (bir
daha!) karışıyor.
Balerin kollarını çektiği zaman süreç ters yönde işler. Alanın
momentumları değişimde yönlerini çevirirler. Bütün alanın açısal
hızı momentumlarınbileşkesidir ve hız artar. Alanın momentum veya
enerji miktarı değişmez. Balerinin ellerinin hızı da değişmez. Burada
yine ışık hızı (atalet) bundan “sorumlu”dur. Atomların
momentumları aktarma hızını aşar veya altına düşerse, atomlar bu
değişime uyar.
Şekil 89 d olayı aklımızda canlandırmamıza yardımcı olur.
Momentumların farklı gidiş yönleri parmaklıkla sembolize edilir.
Alanın büymesi veya küçülmesi parmaklığın bileşenlerini ya içe ya
da dışa doğru değiştirir, bunu küçük çapraz çizgiler gösterir.
Momentumların katlettikleri mesafeler değişir ve sadece ışık hızıyla
c geçilebilir.
Işık hızı dendiği zaman kim aklına Einstein’ı getirmez ki?
Momentum, momentumun korunumu, dönme momentumun
korunumu, atalet ve gravitasyon gibi fenomenlerin “c”yi temelinde
taşıdıklarını ve genel görelilik kuramıyla ilgili olduğunu
“Bilenler”den kim tahmin etmez ki? Doğru bir tahmin – fakat henüz
oraya varmadık! Önce, momentum meselesinin Kepler Kanununu ile
nasıl ilgili olduğuna bir bakacağız.
Özellikle bazı hakikatları aklımızdan çıkarmayalım. Rotasyon
frekansı yarı çapın değişimine orantılıdır. O halde Balerin kollarını
açtığı zaman dönme hareketi yavaşlar, fakat bir zaman birimi
içerisinde kolların taradığı alan kaldırmadan önceki alana eşittir...
kollarını geri çektiğinde dönme hızı artar, fakat kolların bir zaman
birimi içerisinde taradığı alan değişmez. Kendi ekseni etrafında
dönen bir cismin yüzeyinde bir nokta takip edilirse ve noktaya
gösteren yarıçapın bir saniyede taradığı alan ölçülürse, cismin
boyutları değişse bile, alanın büyüklüğü hiç değişmediği görülür.
Bunun sebebi varsayılan noktanın hızı hiç değişmemesidir. Çünkü
yarıçapın küçülmesiyle yörüngenin yolu da kısalıyor. Bir ipe bağlı
taşa savurarak dairesel hareket yaptırılırsa ip kısaltıldığında dönme
hızının arttığı izlemini uyandırır. Halbuki bir zaman biriminde
yarıçapın taradığı alan değişmez! Bu beklenen durumdur. Çünkü
taşın enerji ve momentum miktarı (“Kütle”) değiştirilmemiştir.
Rotasyon ile yarıçapın ve yarıçapın taradığı alan ile kurulan
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bağlantıya “Alan hesabı” denir. Bununla Kepler’in 2. yasasını
anlatmış olduğumuzu bundan sonra ki sayfalarda okuyacağız…
İki küre birbirine bağlanıp bunlar döndürülürse görülür ki,
küreler bir ağırlık merkezin etrafında dönüverirler. Kürelerin
hareketleri aslında birbirine “bağlıdır”, fakat bir ağırlık merkezi diye
bir şey gerçekte yoktur. Güneşin gezegenleri ile neden buna benzer
bir davranışta bulunduğunu şimdi yakından bir bakalım.
Newton’nun gravitasyon yasası ne kadar kolay ve dahice
görünse de bugüne kadar gravitasyonun unsurlarını ortaya
koyamamıştır. Newton dinamiğin (ND) zayıf noktalarından biri
güneş tutulmasında (ay güneş ile dünyanın arasına geçer) güneşin
dünyaya olan etkisini değişmedensürdürmesini açıklayamamasıdır.
Genel olarak bu mesele, uzayda birbirine uzaktan etki eden cisimler
için de geçerlidir. Bir kuvvetin iki cismin ağırlık merkezine doğrusal
ve her iki yandan etki etmesi ve uzaklığın karesi ile etkisini
kaybetmesi, nereden bakılırsa bakılsın mantığa aykırıdır.
Newton’nun ikinci hareket kanunu da kütlenin, atalet için bir ölçü
oluşturduğunu anlatır. Bir cismin kütlesi ne kadar büyükse o kadar
ataleti de çoktur. Kütleleri birbirinden farklı iki cisim aynı kuvvetten
harekete geçirilirse, o zaman ağır olan daha yavaş ve hafif olan daha
hızlı hareket eder. Bu izlenim yerçekim ivemesinde oluşmaz. Çünkü
bildindiği gibi serbest düşen cisimler hep aynı hızı kazanır. Newton
yerçekim konusunda onun teorinin zayıf bir nokta oluşturduğunu
biliyordu. O, gravitasyonun etkisi altında etki eden kuvvetin kütle
miktarıyla artması gerektiğini ileri sürüyordu. Bunun doğru olup
olmadığını kendisi acaba biliyormuydu?
Şekil 46 ile 81 ay ve dünyayı örnek olarak vererek gök
cisimlerin arasındaki ilşkiyi göstermeye çalışmıştır. Bu ilişkiyi tekrar
konu ederek biraz daha anlamaya çalışalım (Şekil 89).

Şekil 89e
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Şekil 89f

Başlamadan önce birkaç tane kaçınılmaz aydınlatma burada: Bir
alana bastıran diğer bir alanın özelliklerini anlatmaya çalışırsak en
iyisi ışığı bunun için kullanalım. Işık uzayda yaygın vaziyette
bulunmaz. Işık kaynağı ile izleyici arasındaki yıldızlar, ışın ve yön
ilişkisinden dolayı fark edilirler. Bu ışın ve yön ilişkisi fizikte ışınlar
optiği biliminde iyi anlatılır. Yıldızların ışığı üzerimize nasıl akıp
düşerse, o zaman uzay basınca ait alan da ince itmelerle her yönden
güneşebastırır. Bu itmeler (daha önceki konularda nötrino ve
gravitonlarla karşılaştırmıştık ve bunlar onar katsayıyla azdır) bir
spin sahibi değildir; eğer bir spine sahip olurlarsa, o zaman bu bir
manyetik alanıdır (!). Işınlar optiğindeki fenomenler de uzay basıncı
itmeleri için kullanılabilir bir benzeşmedir; örneğin yansıma (direnç),
geçişme ve emme gibi. Spinin yeterince sayıda bulunmamasından
dalgalar optiğindeki kırınma, kırılma ve girişim gibi bu tip
görüntüler alanların itişmesinde oluşmaz. Uzay basıncın ve gök
cisimlerin arasındaki tepkileşme “ışık” ve “gölge” oyununa benzer;
yani bir gövde ince itmelere kısmen mani olur. Böylece gölge, gölge
kenarı, gölge göbeği gibi oluşumlar memydana gelir. Işıkla ilgili
güneş veya ay tutulmasında karşılıştıklarımızın aynısı uzay basıncın
alanında da meydana gelir. Bunun dışında uzay basıncın ışınları
kısmen gövdeyi aşabildiğini varsaymamız gerekir. Işınların diğer bir
kısmı ise gövdeden emilerek cisme enerji kazandırır. Yıldız ve
güneşlerin milyonlarca yıldır bir yerden enerji sağlamadan
parladığını fizisyenler bizi buna inandırmaya çalışmayacaktır.
Esasında uzay basıncın alanlarında süreki bir enerji alış verişi (enerji
akımı) olmaktadır.
Newton’un ortaya koyduğu gravitasyon yasasının harika ve sade
olma yanı itme prensibinden kaldırılır. Çünkü bir “kütle”nin
merkezinde yer almış ve uzak mesafe etkisi gösteren bir kuvvetle
karşı karşıya kalınmıyor, bunun yerine başka etkenlerde dikkatte
alınması gerekir. Bu durumda sadece, olaya karışan cisimlerin
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yoğunluğu değil cismin maddesel bileşimi de önemli rol almaktadır.
O halde, güzel şekilde doğrusal artan kütle tesiri gerçekte üs sayılı
bir artışın etkisindedir. Buna ek olarak kuvvetlerden türeyen
geometrik tesirler de vardır (“bükme kuvveti”… Anlatımı yine
güçtür fakat olayı basit bir çizimle anlatmak mümkün. Çünkü aslında
gezegen hatreketleri gibi kolay fenomenler anlatmaya çalışacağız.

Şekil 89g

Şekil 89e güneş ile dünya arasında oluşan uzay basınç
boşluğunu göstermektedir. Bu boşluk ya da gölge, iki cismin
birbirine doğru itlmesine sebeptir (!). Bu durumda küçük cismin
büyük cisme yaklaştığı görüntüsü oluşur. Çünkü ataleti düşük olan
cisim uzay basıncın etkisi altında daha çok hızlanır. Gezegen
boyutlarından dolayı güneşten bir karşı basınç algıladığı için
bunların yaklaşma hızı hep aynıdır! Oluşan çekim ivmenin
büyüklüğü daima cismin mezcil basıncı ile uzay basıncın orantısıdır.
İki basıncın arasında cismin merkezine doğru “düşen” bir şey için
fark etmez, ama bunu Galilei de zamanında fark etmişti…
Güneşe “düşen” bir şey olmasa da sonuçta onun etrafında alan
oluşturur. Bu alan, güneşin yaptığı gölge etkinliğinden ve uzay
basınca zıt gelen öz basıncından kaynaklanır. “Düşen” cisimler kısmi
gölgeden dolun gölgeye hareket eder… demek olur ki cisim ne kadar
güneşin yüzeyine yaklaşırsa o kadar yandan etki eden uzay basıncı
azalır ve yerçekim ivemsi ona göre artar. Şekil 89g’de güneşi
çevreleyen alan gri rengindeki çemberlerle gösterilmiştir. Güneşin,
uzaya bir uydunun fırlatılması gibi madde fırlattığını
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düşünürsekgörülür ki güneşin etrafındaki mekan gerçekten
“bükük”tür. Cisim ya da uydu bu bükük mekanı takip ederse bir
yörünge çizmiş olur. Uydu uzay basınca karşı yol alır ve bu arada
uzay basıncından “gölge”ye doğru bir geri itilme görür. Uydunun
hızına bağlı, ya güneşe geri döner ya da uzayın sonsuz boşluğunda
kaybolur. Bu ikiimkanın arasındaki durum bir “sınır vaziyeti”dir ve
uyduyu neredeyse sonzuza dek güneşin etrafında döndürür...
Kepler, kurduğu ilk yasasında tüm gezegenlerin, odak
noktasının güneşin oluşturduğu eliptik yörüngelerde hareket
ettiklerini iddia etmiştir. Sahiden öyle olsa gezegenlerin izledikleri
yörüngeler esasında tam yuvarlak olabilir. Fakat güneş uzaya bir
uydu fırlatsa -bildiğimiz gibi- uyduya etki eden kuvvet aynı miktarda
güneşe de etki eder. O halde güneş de uydudan itilir. Uydunun
meydana getirdiği yörüngede güneş yol alır. Güneşin ataleti çok
büyük olduğundan aldığı yörüngenin değişimi fark etmeyecek
derecede azdır. Farkın çok ufak olmasına rağmen getirdiği sonuçlar
gözden çıkarılacak gibi değil. Bu dediğimiz ufak fark mekanda ışık
hızıyla aktarılır. Aynı şekilde Einstein, gravitasyon dalgasının var
olmasınıngerektiğini savunuyordu. Ufak değişim kendisini uyduya
da hissettirir. Güneşin alanı uydunun hareketinden çok daha hızlı
olduğundan yörünge tam dairesel olmaktan çıkar. Çünkü güneş
kendi alanıyla beraber yol alırken uydu ideal dairesel hareketi devam
ettiremez. Bunun yerine afel (yani güneşe en uzak nokta) güneşe
doğru biraz daha “önce” geri kayar. Bunun sonucunda elips şeklinde
bir yörünge meydana gelir (çok hafif elips olsa da). Güneşin ve onun
uydusunun elipsleri ortak bir kütle merkezine sahiptir (Şekil 89f).
Çünkü iki cisim -birbirinin üzerine doğru gidiyor olsa- farklı hıza
sahip olduklarından dolayı çarpışırlar, ama bir çekim gücü buna
sebep değil, uzay basıncın cisimleri birbirine doğru itmesinden
kaynaklanır. O zaman bu aslında bir “kütle merkezi değildir” ... ve
aslında bir merkezcil kuvvet ya da kütle çekimi gibi şeyler de yoktur.
Var sayılan kütle çekim kuvvetini güneş ile dünya arasında
göstermek isteseydik aralarına 3700 kilometre kalınlığında bir
çelikhalat kurmamız gerekirdi; Jüpiter için de 17000 kilometre
kalınlığında bir halat ister ... bakılırsa bunlar pek inandırıcı değildir.
Durumlar alsında bukadar zor değilse yine de bunları anlatmak ve ya
hesaplamak çok zordur. Newton’un denklemleri temele dayanarak
değil bundan çok izlenimlere dayanarak kurulmuştur. Bu yüzden
denklemler çok iyi çalışır. Yalnız dev kütlelerin örneğin dönme
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hareketlerinde Newton’un yasaları çalışmaz, bunun ötesinde Kepler
kanunları ihmal edilir. Bu konuları ilerde tekrar ele alacağız.
Evrende kütleler değil, enerji ve momentumlardan ibaret olan
alan mekana ne şekilde “eğrilme”si gerektiğini “söyler”. “Eğri”
mekan da alana nasıl hareket edeceğini belirler… Burada bir şey
daha kavramış oluyoruz! Aslında bu genel görelilik kuramın genel
ifadesidir. Newton birden çok kütlelerin odak noktasıyla ilgili hatalar
fark etmiştir ve Einstein ise yerçekim kuvvetiyle ilgili hatalar fark
etmiştir. Newtonun teorisi nasıl hem yanlış hem de doğruyduysa,
çünkü tesirleri kütle ve yerçekim kuruntularına dayanarak
açıklamıştır, buna karşın Einstein’nın teorisi dıştan dolanarak
geometri ve cebirsel yoldan bir alanı açıklamıştır, halbuki bir alan öz
biçiminde maddelerin birer alan sahibi olmasıyla ve bu alanların
biribirini itme özelliği olmasıyla açıklanabilir.
Güneş tutulmasında ay, güneş ile dünyanın arasına geçtiği vakit
güneşin çekim kuvvetine karşı koyamaz. Çünkü aslında böyle bir
kuvvet yoktur. Yinede güneşin uyguladığı basıncı basınç gölgesi
oluşturarak azaltır ve bunun yerine kendi basıncı gittikçe yer
alır.Ayın tam gölgesinde gravitasyon ihmal edebilecek kadar az
farklılaşır. Bu fark Newton’a göre fazla olması gerekir. Buna karşın
yarım gölgede fark ölçülür derecede olur. Çünkü ayın kenar tarafları
güneşten gelen alan basıncı azaltır, fakat aydan gelen alan basıncı
her yöne doğru yayılır ve bu yüzden yarım gölge basıncı dünyamıza
aynı anda varmaz. Bu sebeple bir güneş tulmasının başlangıcı ile
sonu arasında gravitasyon bakımından bir fark vardır, ancak tam
karardığı an her şey bildiğimiz teorilerin çerçevesinde geçer27 veya
dünyanın çekim gücü biraz artabilir109.
Aklımızda tumamız gereken esaslar şunlardır: Alanların
birbiriyle etkileşmesi sonucunda (cisimler birbirini “yakalasalar” da
aynısıdır) dairesel hareketler evrende oluşmaz. Daima elipsler
oluşur. İki alan adeta masa tenisi oynar gibi uzay basıncı ve öz
basınçın arsında hareket ederler. Bunun enerji sarfettiği muhakkaktır.
Tanrının yerçekimi diye bir şey yaratma iddiası böylece ortadan
kalkmış olur. Bu güç isteyen bağlantılara kafa yoracağımıza tekrar
Kepler’in ortaya koyduğu kanuna bir bakalım. Bu kez, ayın, neden
Dünya’ya düşmediğini ve güneşin alanında da hareket ettiği halde
nereden Dünya’ya ait olduğu bildiğini anlayacağız…
Bu kitabın ilk online baskısında öz bir biçimde yazardı ki, bir
gezegenin yörüngesi ne kadar değişirse o kadar da hızı deşişmesi
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gerekir. Bu Kepler’in ikinci yasasından çıkarılır; çok sayıda
eleştirilere uğramıştır... ki bu yasanın açıklaması hiç de kolay
olmadığını falan… Ve eleştirenler tabii ki haklıdır bu hususta.
Yasanın genelde doğru olduğu halde aslında hiçbir şey açıklamaz.
Kepler ikinci yasasını ortaya koyduğu zaman kimse bu yasayla ilgili
bir şey bilememiştir. Fizisyenler daha sonra ikinci yasanın dönme
momentumun korunumunu içerdiğini anlamışlardır.
Dönme momentumun korunumu neden var olduğunu balerini
örnek ederek açıklamıştık. Bunun ötesinde bir taşı ipin ucuna
bağlayarak savurmuştuk. Buradan görülürdü ki ip kısaltılırsa taşın
hızı artmaz ve dönme momentumu korunur. Farklı uzunlukta ki ip,
eşit zamanda eşit alan tarar. Çünkü taşın yolu da değişmiştir…
Bir gezegeni bir ipin ucuna takmak (“yerçekimi”) ya da
yörüngenin güneş ile uzayın eğrilmiş alanlarından oluşması, her iki
ifade sonuçta aynı anlamı taşır. Gezegen ne dönme momentumunu
elden verir ne de yenisini alır. Çünkü ona etki eden bir kuvvet
yoktur. Fakat güneşin ve kendi alanından elips bir yörüngeye
kaydırıldığından, bir ipin ucuna bağlı bir taş gibi, hızın deşiştiği
sanılır ama değişmez. Bir gezegen sadece yeni bir yörünge belirler.
Yine eşit zamanda eşit alan taramaya devam eder. İşte bu Kepler
yasasının ikinci maddesidir ve “Alan yasası” olarak
isimlendirilmiştir.

Şekil 89h

Şekil 89i
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Bu prensip ters bakışta da çalışır. Bir gezegenin hızı etkilenirse,
o zaman güneşe olan mesafı değişir. Örneğin, “Gelgit direncini”
yaşayan ay merkez cismine mesafesini arttırır. Buna ek olarak
cisimler ötelere uzanan alanların sayesinde temasta bulunurlar ve
birbirilerine
dönme
momentumlarını
bildirirler.
Güneşin
gezegenlerle temas içinde olması bir zamanlar önemli bir rol
oynamıştır. Bunu ileriki konularda daha göreceğiz.
Her gezegenin yörüngesi elips şeklinde olduğunu daha önceki
konularda vurgulamaya çalıştık. Aslında evrendeki tüm hareketler
elips şekli yörüngedir, başka bir deyişle elips kesimidir (koni
kesimleri). Bu kesimler hiperbol ve parabolları da içerir (Şekil 89 i).
Bu her zaman en az iki alanın birbirine etki etmesinden kaynaklanır.
Ancak kütle oranları birbirinden çok farklıysa, çizilen yörünge bir
ideal çembere benzer.
Newton’un teorisini sarsmaya çalışmıştık. Bunun için, ay güneş
ile dünyanın arasına durduğunda güneş neden etkilenmediği
sorusunu getirmiştik. Teoriyi sarsacak soru belki yetersiz kaldı.
Çünkü ay dünyamıza sadece ufak bir gölge düşürür… Ama ay
dünyaya ait olduğunu nereden bilir? Dünyayı neden terk etmiyor?
Nasıl olur da güneş dev “çekim gücü”yle ayı dünyanın elinden
almıyor? Ay güneşin etrafında dünyaya eşlik eder. Dünyayı
çevrelediği için güneşin etrafındaki yörüngede dünyaya bazen zıt
yönde hareket eder. O halde güneşe göre ayın hızı bir artar bir azalır.
Denilenlere bakılırsa som dünya, merkezkaçıyla güneşin çekimine
karşı gelir. Bakılırsa, ay bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Güneş de
aldırış etmiyor; ay ve dünya beraberliğini kabul edip karışmıyor.
Aslında, ay güneşe göre bir an için durduğunda güneşten çekilip
alınması gerkir…
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Şekil 89j

Ay bir an için hiç durur mu? Şekil 89j2ye bakılırsa Dünya,
Venüs ve Ay’ın yörüngeleri gösterilmiştir. Gidiş çizgileri,
yörüngelerin akar şeklinde olmadığını gösterir ve dünyanın ay’dan
sürekli kaçmaya çalıştığını ve ay’ın dünya’yı sürekli takip ettiğini
görülür. Çizilen yörünge bir süs hevengine benzer. Hevenkteki sivri
uçlar uydunun güneşe bir an için güneşe göre durduğunu gösterir.
Ayrıyetten, dünya ile güneşin çekim kuvvetleri o sivri uç
noktalarında bir araya gelir.
Güneş aslında acımasızça her cisimi çeker. Cismin merkezkaçı
çekim ivemsine karşı gelemediği müddet, yutulur. Fakat ay buna
karşı gelebiliyor. Dünya, Ay ve Güneş fiziksel üç-kütle-problemini
yaratır. Bu sebeple Sir Isaac Newton da bize yardımcı olamaz.
Onunla bu sorunu çözmek bihayli zordur ve imkansız da olabilir.
Genel görelilik kuramını katarsak, bir iki-kütle-problemini bile
çözmek pek elverişli değildir. Genel görelilik kuramı nasıl olsa bu
problemi görmemezlikten gelir. Çünkü genel görelilik kuramı
“yerçekim” diye bir şey tanımaz.
Aslında, tüm gezegenlerle ve onların aylarıyla, özellikle
asteroidlerle çok-kütle-problemi ile karşılaşırız. Dünya’nın ayı
sadece örnek olarak seçmişizdir. Çünkü güneşin yakın olmasıyla
sorun daha iyiy anlaşılır. Dünya’mızın ortaya getirdiği büyük
matematikçiler yörünge hesaplamalarında üç-kütle-problemini
analizis metodlarıyla çözmeye çalışmışlardır. Bunların hepsi
Newton’un dinamik prensiplerine göre böyle çalışmaması gerekirdi.
Bir bakıma tuhaf bir şey. Çünkü Newton kuramını Kepleryasasından
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türetmiştir. Anlaşılan, Danimarka ülkesinde bir takım yanlışlıklar
yapıldı. Buna rağmen, güneşin Ay-Dünya çiftin etrafında 365 günde
döndüğünü söyleyebiliriz (hanginin hangisinin etrafında döndüğü
önemli değildir) ve bu yüzden ayın yörüngesinde güneşe doğru bir
çekilme oluşması gerekir. Fakat böyle bir çekilme izlenmemektedir.
Elbette bu yoldan itme prensibi kolay ve anlaşılır bir sayısal
görünüme girmez. Fakat ayın dünyaya bağlı kalması buraya kadar
kurduğumuz teoriyle açıklayabiliriz. Güneş aslında ayı çekmez, tam
tersine iter. Güneş ayı uzay basıncına karşı iter ve uzay basıncı bunu
geri teper. Ay bir masa tenis topu haline girer. Bu basınç gölgesinde
ileri geriçekilip durur. Bu problem üzerinde birşeyler daha
anlatmamız gerekir mi? “Yerçekim” lafını ortadan kaldırırsak
problem çözülebilir bie hale gelir. Yerçekim, merkezcil kuvvet,
merkezkaç, kütle ve dönme momentumu ile uğraşırsa sonunda
çözümlenemeyen diferansiyel denklemlerine derin derin girer. Bu
probleme genel görelilik kuramını kullanmayan bir cesur
olmuşmudur bugüne kadar?
Masa tenisi oyunun tüm gök cisimlerde geçerli olduğunu ilerde
göreceğiz (güneş de saatte 20 km hız yaparak ilerliyor ve gezegenler
onu takip ediyor).
Şimdi Kepler yasasının üçüncü maddesine gelelim. Bu
astronom, bir gezegenin yörüngesine olan uzaklığı ile ilgili cebirsel
bir bağlantı bulmuştur. Bu bağlantı şu şekildedir:
“Bütün gezegenlerde yörüngenin ortalama yarıçapının küpü (R3)
iledolanım süresinin karesi (T2) sabit bir oran oluştur”
Bu oranla gezegenlerin izafi mesafeleri dönme periyotlarından
hesaplanabilir. Güneşe uzak olan gezegenlerde hesaplamada ufak
farklılıklar olabilir, güneşe yakın olan gezegenlarde hesap tam uyyar.
Dönme periyotunu dünya-günü biriminde daha kolay ve tam
heplamak için (mesafe için milyon kilometre kullanılırsa) mesafe
mesafenin kare kökü ile çarpılır 5’e bölünür: Elde edilen sonuç
daima dönme periyotu gün olaraktır. Diğer yönde dünya-günü
hesabından gezegen güneşe mesafesi tam olarak elde edilir. Bunun
ilginç tarafı 3. Kepler yasasından daha iyi değerlerin elde
edilmesidir.
O halde, gezegen güneş mesafesinde belirli bir yasa vardır. Bu
yasa Titius.Bode kuralından da çıkarılır. Bu kural ile ne de olsa
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Ceres asteroiti (küçük gezegen) bulunmuştur. Bu kural gezegenlerin
dönme çaplarına uyan basit bir matematiksel dizi içerir. Fakat
bilimselliği eksik kaldığından kuraldan bulunan sonuç bir rastlantı
olarak nitlendirildi ve böylece astronomi bilmi büyü bir yanılgıya
uğramıştı.
Kepler’in 3. yasası diğer iki yasası kadar sadece bir izlem
sonucudur ya da izlenimin matematiksel bir anlatımıdır. Yasa,
gezegenlerin hareketi üzerine hiç bir sebep getirmez, oluşan dönme
çapları veya etkili olan kuvvetler hakkında bir açıklamada bulunmaz.
Kepler için gezegenlerin nerede ve nasıl hareket ettiklerini bilmek
yetiyordu. Keplerin yasaları fiziksel gerçeklerin bir açıklaması değil
bundan ziyade bir izlenim sonucudur. Yasa yaklaşık yüz sene sonra
Newton’un sayesinde matematiksel bir açıllamaya kavuşmuştur. Ne
Newton ne de Einstein gezegenlerimizi yönlendiren temel
sebeplerini bulabildi. Astronomlar Titius-Bode kuralını tabiatın bir
esintisi zanederek kenara bırakmışlardır. Bu kuralın ve gezegenlerin
hareketi itme prensibiyle gayet rahat açıklanabildiğini göstereceğiz.
Bu yoldan diğer iki tür hareket şekllerine de varacağız (elipslerin
dönmesi vehareket düzleminindeki kararsızlık). Kepler bunları
bulamamıştı ve Newton da hesaplarına katamamıştır…
T.A.O.’da var olan alanlar birbirlerini nasıl ittiklerini ve bundan
nasıl enerjii merkezlerin doğduğunu aklımızda şekillendirebilecek
durumdayız. Burdan meydana gelen atomlar ve moleküller
toplanarak kütle ve cisimler oluşturur. Momentumların rastgele
ilerlemediğini anladık, bunun yerine momentumlar alanlar ve “bükük
mekan”lar tarafından yönlendirilir. Buraya kadar bulduklarımızla
yıldızların nasıl olştuğunu rahatça anlayabiliriz.
Şekil 90

165

Şekil 91

Şekil 92

Fotoğrafını çektiğimizşekil 3’teki ısı kürelerini hatırlayalım. O
görüntüdeki olayın bir devamı vardır: Isı kürelerin birbirini
itmelerinden bir şekil meydana gelir; birbirlerini yeni şekillendirirler,
momentum alanları belli noktalara toplanır. Şekil 90’dan 92’ye kadar
olan resimlere bir baktığımızda dinamik prosesleri adeta önümüzde
görmüş olouruz.
Enerjiler akmaya başlar (Şekil 90), alanlar mekezler
oluşturuncaya kadar birbirlerini iterler) ve kabaca bir bakıldığında
galaksilerin düzenini andıran şekiller görülür…
Şekil 93 ile 94 ön koşul ve sonuçları gösteren bilgisayar
simülasyonlarını görüntüler:
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Şekil 93

Şekil 94

Birbirlerini itmelerin sonucuyla oluşan basınç atomlar gaz
molekülleri oluşturur ve bunlar da daha büyük yapıtlara sıkıştırılır.
Bunların hepsi meydana gelirken soğuk ve kara parçalardı, her biri
henüz gelişmemiş yıldız idi. Bu daha doğmamış yıldızlar daha
parlamıyordu. Bu tür kara yıldızlar astronomlar tarafından uzayda
sayısızca bulunmuştur ve bunlara Globul adı verilmiştir. Basınç,
maddelerin köpük yığınına benzer bir şekil almasına sebeptir.
Köpüğün yüzeyini galaksiler oluşturur, buralar basınç uygulamaların
sınır bölgelerini oluşturur, oralarda bir denge sağlanmıştır(Şekil 94).
Köpük şeklin iç kısımlarında ise yaklaşık bir boşluk vardır (1975
yılında bu kitabı ilk yazdığımda uzayı bir köpük yığınına
benzetmiştim, fakat kendim buna inanamadığımdan bunu geri
almıştım. Kitabın ilk baskısı yapıldıktan sonra astronomlar uzayın
bir köpük kümesine benzediğini açıklamışlardı. Uzayda
maddelerinküme ve kabarcıklar oluşturduklarını dünya çapında
yayınlamışlardı. Bu şekiller alsa kütle çekimiyle açıklanabilecek
birşey değildir.)28
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Tüm basınçların içerisinde tabii ki uzayda bir Globul’un hemen
oluşmadığı kısımlar da bulunur. Bu yerlerde yeterince madde bir
arayagelememiştir (şekil 93’teki çizili çember). Böyle bir bölge fazla
boş durmaz. Çünkü çevredeki tüm kütleler ister istemez o kısmın
odağına itilecektir. Oraya sanki kütle bulunmadan bir gravitasyonun
oluştuğu anlamına gelir.
Çağımızın fizisiyenleri Einstein’ın denklemleriniden Einstein’ın
ummadığı sonuçları elde etmişlerdir. Denklemlerle köpüklere benzer
teorik şekiller kurup bunlara “kara delik” adını vermişlerdir. Uzayda
yer alan bu yapıtlar, merkezcil kütleler mekanı o kadar
büktüklerinden, ışığı bile salmazlar. Bildiğimize göre böyle bir etki
ancak çevredeki kütlelerin sayesinde meydana gelebilir. O halde
genel görelelik kuramı başkalar tarafından oldukça yanlış
yorumlanmıştır. İtme prensibine göre merkezi kütleye sahip bir kara
delik diye bir şey olamaz ve henüz böyle bir şey görülmemiştir de.
Kara delikler bu zamanlar tartışılması sevilen bir konudur ama
astronomide pek anlaşılmamış bir fenomen oluşturur. Bir konu,
bilinen teorilerle açıklanamazsa, o zaman bu bir kara delik olması
gerekir. Önümüzdeki milyonlarca senelerde gidip bakamadığımızdan
dolayı bunların gerçekten var olup olmadıklarını hiç
öğrenemeyecegiz.
Bir gök cismin etrafında etkili olan gravitasyon o halde uzay
basıncın radiyal tesirin bir sonucudur. Bu ağırlıklı olarak çok uzakta
bulunan kütle alanlarından meydana gelir, yani bütün uzaydan. Bu
sebeple uzaydaki tüm alanın etkisi her yerde homojendir. Buna
izotropik da diyebiliriz. Merkezi basınç yerleri -bu durumda “kara
delik” dediğimiz şey- güneş ve yıldızlardan tercih edilen doğum
yerleridir. Gezegenlerimizden nice zaman önce bizim güneşimiz de
böyle bir yerde oluşmuştur. Güneşimiz bir Globul yani kara bir
yıldız bebeği olarak başlamıştır. Oldukça yavaş büymüş olmalı,
çünkü uzay basıncı onun yüzeyine başlıca moleküller ve en kötü
ihtimalde hidrojen molekülleri gibi parçacıklar yağdırmış olmalı.
Benzer şekilde sayısızca başka güneşler de meydana gelmiştir.
Yavaşca ve milyar seneler sonra büymüştürler. İçerdikleri
momentum alanları artarak uzay basıncına gittikçe karşılık
vermişlerdir. Bunlar da aralarında yeni Globullara sebep olmuşlardır
ve bu süreç bugüne kadar devam eder. Sürekli yeni yıldızlar
meydana gelir. Süreçi rahat bir şekilde anlayabiliriz. Anlamak için
ne hipotezlere ne de gravitasyon üzerine yapılan kuruntulara
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ihtiyacımız vardır. Mantıksız rotasyon mekanizmaları şart
koşulmuştur, fakat yeni yıldızlar, bağıl hareketlerini bir kenara
bırakısak,genel olarak daha dönmez.
Daha sonra her şey hareket haline geçmek zorundaydı… Uzay
basıncı ne kadar izotropik idiyse de sabit bir gök yapıtına izin
verecek kadar da yüzde yüz değildi. Zamanla gök cisimlerin arasında
adeta bir hareketlenme başlamış olmalı. İlk başta gelişi güzel gibi bir
hareketlenme olduysa da sonradan milyar seneler içerisinde bir
düzen girmiştir. Yolda duran her şey er ya da geç yutulup gök
cisimlerin büymesine sebep olmuştur…
Şimdi mantıksal yoldan sonuçlar çıkarmaya devam edelim. Bir
yıldızın hangi kısmında en büyük basınç bulunur sorusuna kesinlikle
spontane bir cevap vermeyelim. Yıldızın merkezinde en büyük
basınç dersek yanlıştır. Çünkü yıldızı oluşturan madde bir öz
basıncına sahiptir ve bu, uzay basıncı karşı koymasaydı
parçalanmasına sebep olurdu. O halde en büyük basınç öz basınç ile
uzay basıncın birbiriyle kesiştikleri yerlerdedir. Kesişme noktalar bir
küre şeklini oluşturur. Bu şekle ister istemez girerler. O yüzden en
büyük basınç merkezde değil yıldızın yüzeyinde bulunur.
Belki birden anlaşılması güçtür, fakat bu bize paradoks gelebilen
varsayım her tartıyla doğrulanabilir: Dünya yüzeyinde (sadece belli
bir derinliğe kadar) örneğin bir kilogram tartıya bir basınç uygular.
Yükle yüzeyin altına geçtiğimiz an yük öncekinden hafif kalır. Yükle
bir gök delenin üstüne çıktığımızda da aynı sonuca varırız.
Demin izah ettiğimiz durum bugünümüzde geçerli olan
teorilerle de açıklanabilir. Çekim ivmesi yüzeyin üstünde 9,81 m/s²
gibi bir değeri vardır. Dünya kabuğunun teorik bir sınırı vardır.
Dünyanın merkezine doğru yüzeyden sınıra kadar gidilirse dünyanın
çekim ivmesi 10,5 m/s² kadar artar, ondan sonra yine azalır. Aynı
zamanda dünyadan uzaklaşılırsa çekim ivmesi azalır. Aynı şey
“çekim kuvveti” için de geçerlidir. Yüzeyin altında ivme artar, fakat
sınırdan sonra gittikçe azalır ve merkezde sıfıra düşer. Fikirlerimize
(safgözükse de) devam edelim: Bir gök cismin kabuk kısmında bir
cismin ağırlığı artarsa, o zaman bir yıldızın yüzeyi altındaki basınç,
momentum alanların “ağırlıkları” birleşecek kadar büyük olmalıdır.
Güneşin yüzeyine başka alanlar katıldıkça bütün alan farklılığa
uğramıştır. Bu süreçten enerji açığa çıkmıştır. Bu enerji bildiğimiz
“Füzyon Enerjisi”dir. Öylece yıldız parlamaya başlamıştır…

169

Böyle bir sürecin koşulu yıldızın belli bir büyüklüğe sahip
olmasıdır. Çünkü gerekli olan basınç, uzay basıncı ile öz basınçın bir
sonucudur ve bu, süreçi başlatabilmek için yeterince büyük
olmalıdır. O halde basınçların en büyük etkisi yıldızın yüzeyinde ya
da yüzeyin hemen altında görülür ve bu füzyona yol açar.
Aslında güneşten bize açıkça işaretler vardır: Güneşin yüzeyin
neresinde bir çatlak oluşursa orada o kadar sıcak olmayan kısımlar
gösteriverir. Bu sebeple güneş lekeleri dediğimiz o kısımlar
çevresine göre koyu kalır. Bir belirti de nötrino araştırmasından
gelir: Alanların füzyonlaşmasından enerji atmaları meydana gelir ve
bu nötrino oluşumunda önemli bir rolü vardır. Geçerli teoriler belli
bir nötrino miktarını şart koşar, fakat astrofizisyenler güneşimizin
neden düşündüklerinden daha az nötrino oluştuğuna şasırırlar.
Nötrinoları tespit etmek bir hayli zordur, o yüzden her iki yöndeki
iddiaları savunmak gereksizdir (bu aralarda nötrinoların başka
nesnelere dönüştüklerini söylerler, ama bu sadece bir nevi “son çağre
teorisidir”). Bu durumda herhalde füzyon süreçleri bütün güneşte
değil bundan ziyade yüzeyde ve yüzeyin az altında gerçekleştiğini
demek gerçeklere daha çok uyar.
Yer çekim teorisiyle, nasıl yüksek bir basıncın altında çekirdek
tepkimelerin meydana geldiğini açıklamak bilim dünyasında daima
zorluklara dayanır. Çünkü bir kürenin merkezinde yer çekimi sıfırdır.
Kütle çekimi teorisine göre güneşin orta kısmı yan kısımlarından
çekilir ve merkezde basınç kalmaz.
Okullarımızın fizik ders kitapları demin anlattığımız mesele
üzerine susar. Tüm gök cisimler sanki kütle merkezi cisimleri toplar
gibi davrandıklarını biliyoruz. İtme prensibine göre kürenin iç
kısmında gravitasyon radyal şekildedir. O yüzden yere derin bir delik
açıp içine ipe bağlı bir ağırlık salıversek, bu düz inmeyecektir.
Newton bu fenomeni açıklayamamıştır ve Einstein da buna yardımcı
olamamıştır. Gravitasyonun böyle olduğunu doğru dürüst
anlatmazlar.
Hangi kütle bir kürenin küre kalmasını sağlar? Ortada toplu bir
kütle mi? Etrafında toplanan kütle ortadakinden dah mı büyük
acaba? Eğer öyle değilse, o zaman ortada toplanan kütle etrafındaki
kütleyi tutabilecek durumda mı? Etrafında toplanan kütlenin ağırlığı
iç kısmın üstünde yatar, ama ağırlık dediğimiz ortada bulunan
kütlenin bir tesiridir ve aslında ortadaki kütle miktarı bu kadar ağırlık
üretecek durumda değildir. O halde bu nasıl olur?
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Geçerli yer çekim kanunu ile gök cisimlerin neden küreysel
olduğunu mantıksal açıklamak çok zordur. Yer çekimi ile kütle
birbirine bağlı konular olduğunu dersek, o zaman işimiz gerçekten
zordur. Bu, çekim kütlesi etkendir ve atalet kütlesi edilgendir
anlamına gelir, ama her ikisi de gök cismin tek kütlesini oluşturur.19
Maddenin en küçük yüzeyi oluşturma eğilimini fizisyenler bir
aksiyom olarak ileri sürdüler, fakat bunun esas tarafı itme
prensibinden ileri gelir. Kütle çekiminden itme prensibini geçilirse
maddelerin gelişimleri daha iyi anlaşılır, çünkü daima konu
bağlantılı bir geçiş vardır. Yer çekim kanunu, basıncın gök cismin
merkezine doğru arttığını içerirken, itme prensibi basınç dağılımını
başka türlü anlatır. Alışılmış metotlarla güneşin merkezinde 200
milyar kat atmosfer basıncı hesaplanır. Bu, güneşin çekirdeğinde 14
ila 20 milyon derecelik bir ısıya sebep olur, fakat bakılırsa güneşin
yüzeyinde sadece 5512 derecelik bir ısı var.Korona dediğimiz güneş
tacı güneşin en dış ve en ince kısmını oluşturur ve burada 2 milyon
derecelik ısıların bulunduğu şaşkınlık yaratabilir.
Güneşin ısı dağılımı hakkındaki çelişkiler için bazı fikirler
yürülmektedir, ancak bunların hiç biri pek inandırıcı değil. Uzay
basıncı ile öz basıncıaçıklamalarda kullanmak elverişlidir. Bunların
yanında madde uzay basıncını içe doğru azaltır. Böylece en yüksek
basınç yıldızın iç kısmında değil, tam tersine yüzeyinde ve yüzeyin
az altında oluşur. Yıldızın yüzeyinde madde gaz olduğu için
durumlar rölatiftir ve dikkate alınması gerekir. Yine de kara ve ölü
bir yıldızın yüzeyi dünyamızın karaları gibi bir kabuk oluşturmuştur
ve bu uzay basıncın etkinde durmuştur. Kabuk ile küreysel cismin
arası gittikçe de ısınmıştır…
Kıtaların altında olan sıvı ve
oluşmuştur. Dünyanın içi hep kızgın
yanlış olur, bunun için kanıtlar
çekirdeklerini kaynaştırmaya yeterince
basıncı yetersizdir.

kızgın tabakalar da şyle
ve sıvı olduğunu söylemek
vardır. Dünyamız, atom
büyük değil ve ona göre de

Bir yıldızdaki basınç dağılımı köpük modeline benzetilebilir.
Maddenin görünüm şekli içerdiği enerjiye bağlıdır; bir köpüğün
içerisinde gaz parçacıkların hareketinden basınç oluşur. Buradan bir
benzeşim kurulabilir. Aynı şartlar altında bir ufak köpüğün içindeki
basınç büyük bir köpükteki basınçtan daha büyüktür. Bu sebeple
küçük yıldızlar (belli bir büyüklükten itibaren) büyük yıldızlardan
genel olarak daha parlak ve daha sıcaktır.
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Şekil 95

Şekil 95 bize güneş yüzeyin az altında bulunan en yüksek
basınçlı kısmı gösterir. İçinde atomlar kaynaşır ve ağır maddeler
üreten süreçler gerçekleşir. Buna karşın yıldızın merkezi oldukça
soğuk kalır.
Güneş yüzeyin altındaki koşullar, nadir olsa da, alanların tünel
(geçişme) ve entegrasyon (birleşme) yoluyla büyük miktarda ağır
maddelerin üretimini sağlar. Proton ile Helyum’un kaynaşması için
sanıldığı gibi milyonlarca derece ısıya ihtiyaç yoktur. Ancak bir
hidrojen bombasında birkaç milyon derece ısıya ihtiyaç vardır.
Çünkü bombada az madde bulunur ve bunun kaynaşmasını yüksek
ısıyla zorlamak gerekir. Normalinde böyle bir proses güneşte hem
uzun sürer hem de beceri ister.
Günümüzde güneş bir orta evrede bulunur. Güneşimiz adeta
çıplaktır ve daha önceleri yüzeyin altında oluşmuş olan enerjiyi
saçar. Füzyon süreçleri kesin göründüğü gibi aralıksız devam
etmemiştir, bunun yerine bazen soğma devirleri araya girmiştir.
Gelişmeleri şöyle düşünebiliriz: Güneş kabuğun ilk sıcak
bölümde füzyondan ileri gelen basınç gittikçe artar. Kabuğun dış
kısmında bulunan aralıklarda dev püskürtmeler olur. Ağır
maddelerden oluşan dışıklar güneşin yüzeyinde ince bir zar
oluşturur, fakat bu tabaka er ya da geç yine bozulur. Üst üste gelip
tabaka belli bir kalınlığa erdiyse bu bir zamankarardıktan sonra bu
tabakayı üstünden atacaktır.Muazzam bir köpük gibi inanılmayacak
kadar büyük patlama yapar ve yıldız olarak parlar.
Yıldız kendisini zardan kurtarmış olur, fakat yüzeyinde
bildiğimiz füzyon olayı devam eder ve zamanla yeni bir kabuk
oluşur…
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Bu durum güneşi bize yeni bir ışıkta gösterir: Düşünüldüğü
kadar sürekli ve sakin ışık saçmaz. Bunun yerine güneş zaman
zaman inanılmayacak kadar madde üstünden atar ve adeta tazelenir.
Üstünden attığı maddeler ne olur? Bunlar güneşe geri mi düşer?
Gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için yıldızın uzay basıncın
etkisi altında sakin durmadığını bilmemiz gerekir. Yıldız bulunduğu
mekan etrafındaki yıldızlardan polarize edilir. Tüm yıldızlar hareket
halindedir ve hep birer elektriksel yüktürler. Bu sebeple uzayda
yaygın bir manyetik alan vardır. Bu alanın içerisinde güneş bir
kozmik motor gibi dönmeye başlar.
Kendi alanına göre hareket eden her madde elekrik akımı
oluşturduğunu biliriz. Bu yüzden güneş zarında elementer süreçler
inanılmaz büyük elektriksel akım şiddetleri meydana getirir. Başta
gelişi güzel akım yönleri bulunurken sonradan akım halka şekline
geçer. Bu durumda rotasyon manyetik alanı güçlendirir. Oluşan öz
indüksiyon güçlü bir dönme momentumuna sebep olur ve tahmin
edebilidiğimiz gibi güneş ilk başlarında bugünküden daha hızlı
dönmüştür.
Zarını yeterli bir hızla uzaya fırlattığında, rotasyon halinde olan
manyetik alan, dönme momentumun bir kesirini güneş ekvatorunda
bulunan maddelere aktarmıştır. Geriye kalan maddeler güneşe geri
düşmüştür ve maddeler güneşin üstünde bir manyetik şişeye (içine
toplayan bir manyetik alanı) yakalanarak bir çember
oluşturmuşlardır.29
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Şekil 96

Günümüzde dünyamızdan baktığımızda güneşi çevreleyen
çemberin kalıntıları gözükür ve buna sodiyakal ışık denir. Uzaydan
gelen yabancı büyük maddeler güneşe düşerken mekanın
bükülmesiyle bunların parçalandıklarını düşünülebilir ve o zaman
onlar şimdi halkayı oluşturuyor olur.
Süreç bu kadar makuldur ki tüm gök cisimlerin bu tür
çemberlere az veya çok sahip olduklarını diyebiliriz. Bunu
Satürn’den biliriz; 1977 yılında ilk defa olarak Uranüs gezegeninde
resimli olarak görülmüştür ve Jupiter ile Neptün’nün halkaları vardır.
Dünya da buna benzer bir şeye sahiptir: Van-Allen kemeri.(Yeni
Meksika Üniversitesi’nden Peter Fawcett ve U.S. Department of
Energy's Sandia National Laboratories’teki Mark Boslough dünya,
gelişiminde bir çok halkalı devirler geçirmiş olabileceğini söyledi).
Bu durumda, dünyanın manyetik şişesinde yakalnmış parçacıkları
kastedildiğini biliriz.
Tüm bu halkalar toz parçacıklarından oluşur, bazen büyük taş
parçaları da bulunur ve kısmen bunlar buzdurlar. Güneşin etrafında
halka kor halindeyse bundan bir gezegen oluşabilir. Bu konuyu
önümüzdeki bölümde ele alacağız.
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17 Gezegenler
Buraya kadar çok gezegenlerden bahsettik, fakat şimdiye kadar
ancak güneşi saran çemberi anlatabilmişizdir. Gezegenlerin
çemberlerden türemeleri yeni bir fikir değildir. İlk olarak Laplace
bunu öne sürmüştür, fakat çelişkiler artınca bundan vazgeçilmiştir.
Böylece gezegenlerin arsındaki mesafe sorunu ve dönme
momentumun dağılımı sonuçlandıramadan kalıvermiştir. İtme
prensibi ile bu sorunlar çözülebilir hale gelir. Eğer çemberlerin
varlığı kabul edilirse geriye kalan sırları da çözebiliriz. Laplace’ın
teorisi okumuş kimselere “basit” kalmıştır. Sonraki teoriler (Kant,
Kuiper, Weizsäcker, vs.) ise daha karmaşık olmuştur ama yinede
çelişkileri yok edememiştir. Bunlardan dolayı hiç yanılmadan
çember fikrine devam edeceğiz…
Uzayda zarların ya da çemberlerin üstünden atılması
astronomlar tarafından gittikçe daha sık görülür. Büyük bir olaya 202
senesinde gök bilimciler şahit olmuştur. V838 nesnesi bir patlamayla
zarını üstünden atmıştır (Şekil 96). Bu olay maddenin gök cisimden
nasıl ayrıldığını ve çemberlerin nasıl oluştuğunu gösterir.
Astronomlar V838 nesnesinde farklı bir özellik görür. Çünkü bu
nesne ne “Nova” ne de “Süper Nova”’ya yakışır. Ayrıca onun madde
fırlatmasının ve çember oluşturmasının sebepleri tanınmaz (haberlere
göre şimdiden 11 halkaya sahiptir). Halkaları yaşları biribirinden
farklıdır. En eskisi 2500 yaşındadır ve en genci henüz yeni olmalıdır.
Bu tür olayların uzayda hiçte nadir olmadığını görürüz. Bu
sebeple güneşin de zaman zaman kabuğunu çözüp attığını ve
yeniden parlama yaptığını düşünürüz. Kabuğun malzemesinden
oluşan çember güneşin dönme momentumunu kısmen kendisine
kazandırmıştır. Momentumlar ancak bir cisimden başka bir cisme
aktarıldığı için, güneş dönme hızını azaltmak zorunda kalmıştır.
Devamında çember ne olacaktır? Çember soğuk ve az enerjili
maddeye sahip olsaydı pek heyecanverici bir olay olmazdı. Tüm
parçacıklar aynı hıza sahip olacaktı ve parçaların bir araya
toplanmalarına bir sebep bulamayacaktık. Fakat çember güneşin
malzemesinden oluşmuştur. Bu yani bir plazmadır (sıcak artı ve eksi
yüklü gaz) ve maddesi olağan üstü elektriksel aktiftir. Öyle bir
vaziyette madde manyetik ve elektrik alana çok hasas davranır,
sebebini de çok iyi biliriz: polarize edilmiş bir mekanda itim ve
çekim güçleri.
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Güneş ekvatorun ve çemberin hızı artık eşdeğerde değildir.
Dönme momentumu aktarılmış olduğu için hızların eşit olması
imkansızdır. Öylece çember, güneşin manyetik alanından geçen bir
iletken gibi olur. Bildiğimiz kadarıyla bu o zaman elektrodinamik
gelişimlere yol açar. Diğer bir husus da çemberin güneş ekvatorunda
yerini sabit tutamamasıdır. Lorentz kuvveti bunun kaymasına sebep
olur. Astronomlara huzur vermeyen bie meseleyi böylece çözmüş
oluruz: Yörüngenin ekliptik düzleminden kaymasıdır. Bir zamanlar
çemberin kazanmış olduğu momentum bugün gezegenler taşıyor
olmalıdır. Bu da gezegenelerin neden aynı düzlemde kalmadıklarını
açıklar. Yörüngenin bulunduğu düzlemin kararsız olmasını Şekil 97
simgeler.

Şekil 97

Tüm gezegenler büyük bir olasılıkla güneşi saran bir çemberden
meydana gelmiştir. Başka bir değişle ard arda oluşan çemberlerden.
Gezegenler acaba nasıl şekillenmiştir?30
İyonize olmuş madde çemberi ister istemez içinde devir yapan
cereyanlara sahip olur. Bunun temelinde Lorentz kuvveti olduğunu
bahsetmiştik. Fizisyenler, Hall efekti (tesiri) dedikleri buna benzer
bir süreç daha bilir.
Bu efekt bir manyetik fren gibi işler ve çemberin bir kısmını
yavaşlatır. Bu kısım çevresiyle dengede kalmaz. Güneşe doğru bir
düşme ivmesi kazanır. Böylece yörüngesi küçülür ve hızı artar.
Ayrılan parça çemberin iç tarafın yanından geçer. Geçerken çembere
düşen güneşin öz basıncını azaltır (aralarına geçtiği için). Uzay
basıncı diğer taraftan çemberi öbür parçaya doğru iter. Başka bir
deyişle: Çemberin tek bir toz tanesi bile ya hızlı ya da yavaş
gidiverdiyse diğerlerinin yanından geçerken bunları üstüne
toplamıştır.
Bu tesiri Satürn halkalarında izlemek mümkün. Satürn’ün
halkası bir çok ince halkalardan oluşur ve aralarında bir şey
bulunmaz. Çok halkaların bulunmasının sebebi Satürn’ün aylarında
bulunur. Çünkü bunlar bazı parçacıkların hızını kesmiştir. Böylece
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yavaşlayan parçacıklar geçtikleri yörüngede diğer parçacıkları
toplamıştır. Bugün dahi halkalarda kaba parçalar bulunur, beklide bir
çok tane şimdeye kadar Satürn’e düşmüştür. Geriye kala halkalar
sabit kalmıştır. Çünkü bunlar soğuk madde, toz ve buzdan ibarettir.
Güneşi saran bir halka uzun süre yerinde durmaz. Çok yoğun
elektromanyetik etkinin altında çok çabuk bir küme haline gelir ve
bu arada soğmaya başlar. Küme, güneş’in öz basıncı ile uzay
basıncın arasında adeta yuvarlanıp durur. Böylece konu olarak diğer
bir tesire geçmiş oluruz. Bu tesirin adını “Yuvarlanma Efekti”
koyalım (Şekil 98).
Yuvarlanma efekti, küme halinden bir gezegene
yetişen gök cismin kendi ekseni etrafında dönmesini
sağlar. Güneş basıncın ve uzay basıncın alan
çizgilerini dikkate alırsak tesiri daha iyi anlarız.
Güneşin kümeye baktığı tarafta çizgiler daha sık
durur. Bu daha büyük bir direncin anlamına gelir. O
halde oluşan gezegen ilk başlarda hep aynı yüzünü
güneşe çevirecektir. Öyle bir rotasyonu Ay’dan
tanırız. Dönme ivmesi sabit kaldığı için dönme hızı
gitiikçe artar. Buna karşın ay, armut şekli olduğu için
Abb.98
hep dünyanın basınç gölgesine geri döner. Bu yüzden
sürekli ileri geri sallanma yapar (irtikas).
Oluşan gezegenin rotasyonu gittikçe artar. Rotasyonu
elektrodinamik sebeplerden tersyönde olsaydı bu hareket gittikçe
yavaşlayıp diğer yöne doğru dönerdi. Böyle bir durumu Venüs’te var
ve henüz tamamlanmış değildir…
Bir gezegenin içerdiği maddeler güneşin çemberi oluşurken
belirlenmiştir. Buradan güneşin yaşıyla ilgili sonuçlar mümkündür.
En yaşlı gezegenin ağır elementleri genç gezegenlere kıyas daha
azdir. Halka oluşurken bir nevi madde seçimi gerçekleşir. İlk etapta
ağırlıklı olarak iyonize olmuş gazlar (Hidrojen) bir araya toplanır ve
homojen olmayan gevşek küreysel bir küme oluşturur. Bu yuvarlak
küme bir buruşturulmuş pamuk gibi çemberi takip eder ve zamanla
ağır elementleri üstüne çeker. Sert bir çekirdeğin (Demir) oluşumuna
bir sebep yoktur. Çekirdeğin gravitasyon etkisi sonradan hafif
elementlerin ve gazların yapışmasına sebep olur. Gezegenlerin
bileşimi farklı olduğu için buradan kümelerin çemberden farklı
madde topladıklarını çıkarırız. Bu hızla olmuştur ve yeni bir
gezegenin doğumu birkaç yüzyıldan fazla sürmemiştir. Astronomlar
177

zamanımızda 2400 ışık yılı uzaklığındaki bir yıldızı izliyor. KH 15D
dedikleri yıldızın toz çemberinden bir gezegen meydana gelmektedir,
bu hadise ya birkaç ay ya da birkaç sene içerisinde tamamlanır.31 Son
bulununlarla jeologlar Dünya ‘nın oluşumu için en fazla 20 milyon
yıl hesaplamıştır. Kozmik ölçülere kıyas yine ufak bir rakamdır
(Science, Bd.295, S. 1705).
Bakış açımızla önemli bir noktaya vardık. Buradan itibaren
kendimize şunu sormalıyız: “Bu yeni oluşmuş gezegen daima bu
yörüngeden mi devam edecek?” Cevabı: “Hayır, gezegen güneşten
uzaklaşacaktır.”
Bu cevabın en az iki açıklaması vardır: Birincisi, Dünya ile Ay
arasında kalan bir cismin yaşadığı tesirin aynısıdır. İkincisi,
birbirinin etrafında dönen iki cisim alanlarıyla temasa geçtiklerinde
direnç oluşturarak birbirini frenlemeye başlarlar. Bu güneşin basınç
etkisinin artmasına sebep olur. Çünkü düşen cisim az hareket eder.
Aynı sebeplerden dolayı Ay Dünya’dan durmadan uzaklaşır. İlk
başlarda Ay daha yakındı.
Gelgit direnci güneşe yakın duran bir gezegenin zamanla
uzaklaşmasına sebeptir. Diğeri de, itme ile ilgili bulduklarımızda
daha önceden bahsedilen ve dikkate değer olan şu durum vardır:
Uzay genişliyor. Uzay mücadeleyi kendisiyle sürdürür. Kendisini
ayırmaya çalışır ve tüm enerji ondan gelir. Genişleme yaparken aynı
zamanda uzay basıncı gittikçe azalır. Bu kendini gravitasyonun
farklılaşmasında gösterir. Aynı şeyi daha önceleri Jordan isimli bir
fizisyen ve bazı kişiler de tahmin ediyordu.
Uzay basıncın gittikçe azalması gök cisimlerin birbirinden
uzaklaştığını kabaca demek olur. Bu da demektir ki bizim gezegen
dizgesi de genişlemektedir. Aynı şekilde gezegenler genleşir, çünkü
onları sınırlayan basınç azalmaktadır. Güneş genleşmektedir ve
onunla beraber her gezegen. Diğer tarafta tekrar vantilatör tekeri
örneğini hatırlamaya çalışalım: Küçük cisimler büyük cisimlerden
daha az uzay basıncın etkisinde durur. Bu galaksilerin ne
genişlediğinin ne de büzüldüğünü anlamını taşır, ama bu arada
aralarında bulunan mekan durmadan büyür. Ayrıyetten küçük
güneşler büyük güneşlerden daha hızla genleşir. Çünkü uzay
basıncın büyük güneşlere daha büyük tesiri vardır.
Bir gezegen var olduğu müddet hep genleşir. Bu yüzden çok
yaşlı gezegenler düşük yoğunlu büyük gaz kürelerine gelişmiştir,

178

genç gezegenler ise sıkı ve küçük bir gövdeye sahiptir. Gelişmeleri
önceden belirlemek gibi olmasın, fakat fikirlerimizi kararlı bir
biçimde yürütmeye devam edelim: Güneş ilk büyük
püskürtmesinden sonra attığı maddelerin büyük kısmını geri almıştır,
şu zaman etrafında dönenler hariç. Güneşin çizdiği yörüngeler demin
saydığımız sebeplerden dolayı gittikçe büyür ve böylelikle
milyonlarca seneler geçer…
Güneş bu arada ne yapar? O yeni bir zar oluşturur ve zarın
altında elementleri yeniden dizmeye başlar (proton ile proton
dönüşmeleri, Karbon dönüşümleri, v.b.). Geri gelen maddeden daha
ağır elementler kurar. Zaman gelir zarı tekrar çatlamaya başlar.
Çember oluşturma oyunu yeniden başlar.
Sonuçta ikinci yeni bir gezegen meydana gelir, ancak bunun
madde karışımı öncekinden biraz farklılaşır. Çünkü ikinci çember
ağır elementlere sahipti.
İkinci gezegen yeni olduğu için güneşe daha yakın bir
yörüngede hareket eder ve aynı zamanda tüm gezegenler güneşten
uzaklaşır. Aradan yine milyonlarca seneler geçer ve tekrar bir
çember oluşur… Böylece ard arda yeni gezegenler doğar. Güneş her
gezegene dönme momentumundan bir pay verir ve ortaya çıkardığı
her gezegenle gittikçe kendisi dönmekte yavaşlanır. Bu zamanlarda
güneş yaklaşık 28 günde bir defa kendi ekseni etrafında döner.
Temel dönme momentumun büyük bir payı gezegenlere geçmiştir.
Güneş tüm maddenin yüzde 99’unu kendisinde taşır. Momentumun
paylaştırılmasından ve maddenin farklılığından dolayı gezegenlerin
oluşumu hakkındaki tüm hipotezler hatalı çıkmıştır. Uranüs ve Netün
gezegenleri de bir şey gösterir: Önceleri güneşe bugünkü aynı
mesafeyi tutmuş olsaydılar o zaman en fazla 10 Dünya kadar ağır
olurlardı, ancak yüzde 50 ile yüzde 70 kadar daha ağırdırlar. Bu
onların güneşe daha yakın bir yerde emydana geldiklerinin anlamına
gelir.32
Düşünüklerimizin doğru olduğuna dair diğer ilginç bir belirti
güneş tacıdır. Güneş tacı bugüne kadar gezegenlerde bulunan ağır
elementler içerir.
Bizim itme prensibine göre tamamlanmış bir gezegen dizgenin
şekli ne olur? En önemli özellikleri bir sıralayalım:
1) Tüm gezegenler maddeyi dikkate almaksızın Kepler kanuna
uyar.
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2) En dış gezegenler içte kalan gezegenlerden daha yaşlıdır.
Buna göre Merkür en gencidir (konu bağıntılı olarak Volkan’dan
daha bahsedeceğizdir.
3) Dizeğin dışından içine doğru ağır elementlerin varlığı artar.
4) Yaşlı gezegenler genç gezegenlere kıyas daha hızlı rotasyon
yapar (sebebi yuvarlama tesirin etkisi altında daha uzun süre kalmış
olmalarıdır).
5) Yörünge düzlemleri güneş ekvatorundan kayıp farklı
zamanda farklı yörüngeler meydana getirmiştir. Gezegenlerin güneş
ekvatorun düzleminde (ekliptik) oluştuğunu görülebilir.
6) Gezegenlerde genleşmeye ait çok belirli belirtiler bunlunur.
Yaşlı gezegenler daha uzun süre genleştiği için yoğunlukları ona
göre azdır.
7) Gezegenlerin arasındaki mesafeler zaman ve konum
verileriyle olayların tekrarlandığı görülür.
8) Elips yörüngeler döner. Hareket yönleri güneşin rotasyonuna
uyar. Dönmeler yuvarlama efektine uygundur.
9) En dış yörüngede bulunan yaşlı gezegenler genç
gezegenlerden daha büyüktür. Çünkü güneş püskürtmeleri güneşin
ufalmasına sebep olur. Bununla beraber azalan rotasyon hızı hep
daha az madde uzaya fırlatır.
10) Güneş sistemimizin toplam dönme momentumu
tanımadığımızdan güneşin bugüne kadar ne kadar gezegen ortaya
getirdiğini bilmeyiz, fakat dönme momentumu ağırlıklı olarak
gegenlerin hareketinde tekrar bulunur.
Yukarıda saydığımız noktalar tam olarak bizim gezegenler
dizeğine uyduğunu bize şaşırtabilir mi?
Güneşimiz her zaman aralıksız ve bu kadar sevimli
ışıldamamıştır. Güneş az veya çok defa belli zaman aralıklarla bir
patlama geçirmiştir ve her defasında daha ufak ama daha parlak ve
daha sıcak yeniden başlamıştır.
Bu hipotezler kesinlikle olanaksız veya tutarsız değildir.
Astronomlar uzun süredir anlattığımız şekilde davranan yıldızlar
gözler. Çok genç yıldızların çok sert patlamasına son zamanlarda
şahit olurlar ve bu olayları açıklayamazlar. V838 nesnesi ya da
Zürafa takımyıldızında bulunan AFGL 490 nesnesi birer örnektir.
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Boğa takımyıldızında bir bulutsunun içinde bulunan L1551 adlı
yıldız vardır. O son derecede çok moleküller atar. Ölçümler atığın
yıldızın atrafında yatay bir düzlem içerisinde yayıldığını gösterir. Bu
fenomen hakkında uzmanlar tartışmalarını sürdürür, ancak
yıldızların evrimi hakkında düşüncelerle bağdaştıramazlar. Yakın
zaman önce Kuğu takımyıldızında etrafı bir düzlemde gazla çevrili
olan MWC 349 adlı bir yıldız gözlenmiştir. AFGL 961 nesnesi buna
benzer bir şekillenme gösterir…
Güneş sistemimizin dış gezegenleri neden temelden aldıkları
atmosferi bu zamana kadar sakladılar ve içte duran gezegenler
saklamadı bilinmez. Herhalde iç yörüngelerde bulunan gezegenler
benzer patlamalara maruz kalmıştır ve onların atmosferindeki gaz
fırtınayla alıp götürülmüştür.
Gezegenlerin oluşumu hakkında Laplace’ın dışında neden başka
kimse böyle bir fikir üretmemiştir? Alışılmış gravitasyon teorisiyle
açıklamaya çalışılırsa çok çelişkiler doğar. Gözlenen püskürtmelerde
öyle itme enerjileri olur ki, bu ne merkezkaç kuvvetiyle ne de
ışınlama basıncıyla açıklanabilir. İtme prensibi bu eksikleri giderir.
Eklenmesi gereken bir açıklama gök cismin ve konuyla bağıntılı
olarak gezegenin öz basıncıdır. Bu çünkü sonuçta halkasını
kendinden uzaklaştırır.
Şimdi gezegenlerin güneşe tuttukları mesafeyi ele alalım. Işığın
oluşumunu tartıştığımızda (Bölüm “Işık”) atomların alanı çevrede
uzay basıncını azalttığını konuşmuştuk. Bu duruma biz
“gölgelendirme” demiştik. Uzay basıncı ile öz basıncın birbiriyle
tepkileşmesinden daima kuantumlu yani belli ölçüler öngören
yasalar meydana gelir, bu da ışığın dalgaboyunu belli ölçülere koyar.
Böyle bir tesirin büyük alanların birbiriyle tepkileşmesinde önemli
bir yer alır. Bunun için şekil 99 bir bakalım:

Şekil 99
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Güneşimiz de bir basınç gölgesi yapar. Gölge kısmında ağırlıklı
olarak güneşin öz basıncı geçer. Resimdeki gibi uzay basıncın
güneşe etki ettiğini farzedelim. Bunu etraftan gelen çizgilerle
sembolize edelim. Taralı alan güneşin düşürdüğü gölgeyi sembolize
eder. Güneşin etrafında basınç dağılımı “kuantumlaştığını” şeklen
görürüz. Daha önce şekil 93’de gördüğümüz “siyah” boşluk bir nevi
basınç izotrop iken burada bir gök cismin bulunmasıyla basıncın
dağılımı hiç de homojen değildir. Cismin etrafında basınç, belli
ölçülü kısımlar oluşturur. Aynı sebeplerden dolayı elektrostatik alan
eşdeğerli potansiyel seviyelerine sahiptir. Enerji seviyelerini
astronomide alan olarak adlandırırlar, o alanlarda kuvvet harcamadan
hareket edilebilir. Biz buna farklı bir isim verelim: “Eşdeğerli
Potansiyel Mekanları”.
Güneşin etrafını saran alanı eşdeğerli potansiyel mekanlarına
ayırırız. Bu mekanları aşmak için hep aynı iş sarf edilir. Güneşe uzak
yerlerde güneşe yakın yerlere nazaran daha fazla enerji kullanılır.
Uzay basıncı iki birbirine çok uzak kütlenin uyguladığı basınç
olarak düşünürsek ve basıncın şiddetini ve yönünü simgeleyen
vektörleri sonsuz uzaklıkta bulunan bir yuvarlak daireden geldiği
çizilirse o zaman eşdeğerli potansiyel mekanlar görülür. Mekanların
sınırlarını dikkate alırsak (Şekil 100), gezegenlerin takip ettikleri
yörüngelerin ortalama mesafelerini görürüz. Buna göre gezegenler
genel olarak hep eşdeğerli potansiyel mekanların en dışında hareket
eder.
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Eşedeğerli potansiyel mekanları aşmak için farklı mesafelere
hep aynı enerjiye ihtiyaç vardır. Geçişlerde bir takım düzensizlikler
meydana gelir. Güneş küçülürse, onun yaptığı her bir basınç gölgesi
birdenbire uzayın derinliklerine daha çok uzanır. Bu olay zaman
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zaman olmuştur. Bu bize şu sonucu verir: Ne zaman güneş
büyüklüğünü değiştirirse o zaman gezegenler bir nevi bir kuantum
ölçüsünden diğer bir kuantum ölçüsüne atlayp bir sonraki
eşdeğerlipotansiyel mekanına geçer.
Böylelikle kurduğumuz modelin son meselesini çözmüş oluruz:
Gezegenlerin dönme eksenleri ekliptike büyük ve farklı eğilimli
olmasıyla gezegenler, güneş gezegenleri meydana getirken, aynı
zaman aralıklarında uzayın açıklarına adeta fıraltılmıştır…
Bu bakış açısıyla büyük bir olasılıkla dünya oluşumunun en
büyük sırlarını anlaşılır bir yoldan çözebiliriz ve şu konuları bu
kitapta ele alacağız.: kutup kaymaları ile buz çağı, kozmik boyutlara
eren bir dizi dünya afiyetleri, manyetik alının çöküşü ve nice konular
daha…
Olayları kolayca göz önünde tuttuğumuz olayları Şekil 100 bize
tam yansıtmaz. Şekilde güneş abartılıdır. Gösterilen gezegenlere ait
mesafeler bir toplu iğne kadar büyük olurdu. Tüm gezegen dizgesi
(Neptün und Plüto yer kalmadığı için şekilde gösterilmemiştir, fakat
onların mesafeleri de aynı yoldan bulunur) bir iğne kutusunda yer
alabilirdi yoksa, ayrıca ilk durağan yıldıza sadece 8 km’lik yol
katederdik…
Gezegenlerin arasında belli bir yasanın geçerli olduğunu
astronomlar uzun zamandır fark etmiştir. Yasanın adını, daha önce
de belirttiğimiz gibi, Bode-Titius mesafe kuralları koyulmuştur.
Gezegenlerin oluşumu hakkında dönme momentum paradoksundan
sonra gelen ve çözülmesi gereken en büyük meseleydi. Teorilerin hiç
biri gezegenlerin arasındaki mesafelerin neden bu kadar kolay bir
formülle hesaplanabildiğini anlatamamıştır. Üstelik formülün
yardımıyla asteroitler ve Neptün ile Uranüs gezegenleri
keşfedilmiştir. Yalnızca Plüto şemaya tam girmez.
Ancak itme prensibi gezegenlerin başka mesafe tutmadığını
açıklar. Güneş etrafındaki gezegen yörüngelerin açıkça gösterdiği
basınç ilişkisi itme prensibinin doğruluğunu kanıtlayan unsurlardır.
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Şekil 101

Şekil 101 basınç gölgelerini ve ona ait eşit potansiyel
mekanlarını gösterir ve bunu Hidrojen spektrümün Balmer serisiyle
karşılaştırır. Benzer mesafe ilişkilerin görüldüğü bizi şaşırtmaması
gerekir. Bu mikro kozmosun ve makro kozmosun maddeleri aynı
evrensel itme prensibin altında oluştuğunu tasdikler.
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18 Haberleşme
Gök cisimler birbirinin hareketini nasıl etkiliyorsa aynı şekilde
maddelerin alanı ve atomları da kendi aralarında birbirini algılar ve
bir nevi bildirişim sağlar. Tepkileşme sayesinde her tür bilgi iletişimi
atomdan atoma sağlanır. Bunun yolları çok farklıdır, fakat ulaşım
belli yollardan yapılır.
Atomlar arası haberleşmeden -maddenin verdiği toplam
görüntüsüdür - biz, atomlardan oluşan algılayıcı ve can taşıyıcısı
olarak sahip olduğumuz beyin ve duyu organlarımızla etkileniriz ve
yönlendiriliriz. Algılayan bir organizma tepki yaparak cevap verir ve
bu gelen habere tepkinin neolacağa önceden belirlidir. Tepkime
çeşitleri aslında sayılıdır. Gelen bir soru yanında cevabını da getirir.
Bir kanat havanın var oluşunun bir yanıttır, bir yüzgeç suyun
yanıtıdır, bir organizmada fotosentez ışığın yanıtıdır, fenotip
çevrenin yanıtıdır…
Tüm bu yanıtları sağlayan T.A.O.’dur. Çünkü o
enformasyonların momentumlarla aktarılmasını sağlar. Önceki
bölümlerde anlattığımız gibi aslında az çeşit momentum birleşimleri
vardır. O yüzden farklı bilgiler farklı bir momentum dizisinden
meydana gelir. Sonuçta bu algılayıcının enformasyonları nasıl
kullanacağına bağlıdır. O, bilgiye ihtiyacı olduğundan enformasyonu
“anlar” ama aynı zamanda kendisi haberleşmenin bir parçası olur.
Enformasyon esasında kaydedilmez, geçekten anlaşılmaz, ama süreçi
tekrarlar ve taklitini üretir…
Atomların birbirine bu şekilde mecbur davranır, çünkü vardırlar.
Nasıl çevre, mekan ve polarizasyon bunlardan ibaret ise, nesnelerin
davranışı da karar, istek ve mecburiyetten ileri gelir. Davranışı
sadece çok çeşitlilik, renk ve şekiller oluşturmaz bunun yanında
bilinç ve zeka da yer alır.
Dünyamızda haberleşmenin temel şekillerini tanırız. Bunlar
T.A.O. matriksin basit bir dalgalanmasından ileri gelir. Zaman ve
mekan içinde bir momentum alanı yani bir atom oluşur ve buna ait
belli bir enerji ve hareket şekli ortaya çıkar. Ayrıyetle bir momentum
aktarma zorunluğu vardır. Atomdan atoma aktarma veya
momentumdan momentuma geçişin bir sonu yoktur. Bir momentum
alanın şeklini göz önünde tutarsak (Şekil 102), şekli ayrıntılarıyla ve
tam olarak düşünemeyiz. Mutlaka eksik kalır ve tüm gerçeklerini.
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Şekil 102

Temel bir momentum atomda alanın merkezini oluşturur ve
atmalar üretir (1). Temel momentum aslında deneylerle
bulunabilmesi gerekir. Çünkü atomun içi bir “çekirdek” yapıtı
değildir, o yüzden içi yüksek enerjili bir elektromanyetik alandır.
Kopfermann ve Schüler isimli iki fizisyen bu tür şekillerin olduğuna
işaret eden deneyler yapmıştır. Buldukları şeyin adını hiper ince yapı
koydular. Neden ister istemez böyle bir sonuca varılmıştır? Burada
atomun dıştan içe doğru ince yapıya (2) geçen elektron dalganın
dikey (radyal) bileşeni (4) kastedilir. Her iki yapının mekana
dağılımı farklıdır. Hiper ince yapı ince yapıdan düşünülebileceği gibi
daha sıktır ve çok kısa dalgalıdır. Her iki yapı ışık tayfında özel bir
görüntüsü olur.
Kuantum fiziği bu tesirlerin elektronların bir özelliği olduğunu
anlatmaya çalışır, ancak işe ters taraftan başlamış olurlar. Tesire
sebep olan yapıdır, elektron dalgaları ise tesirin bir sonucudur.
Bununla birlikte hiç bir maddi parçacık oluşmaz.
Önceden anlattığımız gibi ince yapının tesirleri mekanda
polarizasyon oluşumlarından meydana gelir: Polarizasyonla
manyetizma ve elektrik meydana gelir, fakat başka elektromanyetik
momentumlara da etki eder, çünkü sarmal dönmesiyle onları
yarılarlar. O yüzden manyetik alandan geçen ışık, ekranda daha çok
sayıda tayf çizgileri oluşturur. Fizisyenler bu tesirin adını Zeemann
efekti koydu. Aynı şekilde hiper ince yapının gelişimi anlatılabilir,
ancak bunun boyutları daha ufak olduğundan X-ışını veya gama ışını
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bundan etkilenir.
Elektrostatik alanda da benzer tesirler meydana gelir, adını Stark
efekti almıştır. Her iki efekt aslında ince yapıların olduğunu kanıtlar
ve gerkeli olduklarını da anlarız.
Elektron dalgalarından ileri gelen yeni momentumlar alandan
uzaklaşır (3), bu durumda ışıktan bahsederiz. Momentumların
oluştuğu bölümlere göre tekrarlanmaların zaman aralıkları da
farklıdır (frekanslar). X-ışını ve gama ışını atomun iç kısmından
gelmesi mantığa aykırıdır. Buna karşın ısı ışınları (5) atomun dış
kısmında oluşur ve bununla birlikte atom titrer.
Salınımların örtüşmesi yeni dalgalar ve şekiller oluşturur (6) ve
Fourier salınımlarına benzer. Yeni şekiller atomu karakterize eder ve
onun kimyasal değerliğini ile bağlarını belirler. Şunu da
unutmamalıyız: Tüm bunlar tek bir tane titreşen alandan ürer. Bu
sebeple bu ne küçük bir makinedir ne de parçalarına ayırabilecek bir
nesnedir bundan ziyade ayrılmayan bir bütündür ve onun tesirleri tek
bir şeyden ileri gelir: T.A.O.’un varoluşundan.
Bir ışının salınımları (frekans) zamansal ve mekansal olarak bir
atomun salınımıyla uyor ise uyduğu kısımlarda bir haber iletişimi ve
algılama meydana gelir, yani emilir. Hiper ince kısımda gama ve X
ışınları eşit miktarda üretilir ve emilir. Dış kısımda elektron
salınımları ışık üretir ve emer. Çok düşük frekanslı olan ışık
momentumlarına da radyo dalgası denir. Önceki konularda civanın
kolay üretildiğini anlatmıştık, buna bir alanın farklılaşması yeterlidir.
Tüm evrenden sayısızca atmaların geçtiğini düşünebiliriz, ancak
bunların sadece bir küçük kesirini kadar algılarız. Algıladığımız
momentumlar bizim için görünür ve hisedilir olur.
Tüm bu momentumlar, salınımlar ve frekanslar bizim
bulduğumuz karşılaşma kurallarına uyar. Geçişmek, girişim, direnç,
harmoni, disharmoni, emme ve yansıma gerçek dünyamızı,
dünyamızın bulunduğu evreni ve evrenin içerdiği ancak görüp
hisedemediklerimizi hepsini oluştururlar. Bu yüzden evren bölünmez
bir bütün oluşturur. Evren kendi başına vardır ve yanında başka bir
evren olmaz. Ne bir ötesi vardır ne de ayrıyetten ruh ve canları
saklayan bir mekan vardır. Sanki büs bütün kendibaşına bir can gibi
varlığını sonsuza dek devam ettirir. Onun içerisinde insan aklının
erdiği ve görebildiği her şey vardır.
Atomlardaki salınım şekilleri bir program gibidir ve atomun
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fiziksel hareketlerini adeta önceden belirlemiş olur, ancak özel bir
hedefii de yoktur. Ama atom yapıtları ve molekül birleşimleri bir
rastlantı sonucu değildir. Bir takım tepkileşmelerden meydana gelen
her yeni yapıt, oluşmasının bir olasılığı yokken bunu algılayan kimse
bunun bir rastlantı sonucu olduğunu zanneder. Bizim “tesadüf”
anlayışımız ön yargılı bir mantıktan ileri gelir ve zihnimizde bir
takım olasılıkların çarpım sonucudur. Dünyanın gelişimlerini esasen
tesadüf bir oluşum olarak nitelendirirsek, o zaman gerçeğin aslını
kaçırmış oluruz.
Budistler maddi dünyanın tüm gelişmelerini bir program sonucu
olduğunu, seçeneksiz olduğunu ve mecburiyetten ileri geldiğini
söyler. Bir gelişme olaylara bir anlam katmaz, ancak unsur ile
algılayıcı beraber bir olaya anlam katar. Dünyanın taşıdığı beyinler
kendi ve diğer yaratıklar üzerine düşünür. Düşünürken de fikir
yürütebilme kabiliyetine neden sahip olduklarına bir anlam vermeye
çalışırlar.
Tüm maddeler bir haberleşme vaziyetindedir ve bu arada bir
çeşit transformasyon (dönüşüm) gerçekleşir. Atoma geçiş yapan ışık
dalgaları atomun birçok kısımlarını elektronların yardımıyla salınım
haline getirir. Bu yüzden emme olayında atom ısı veya elektron
dalgaları gibi başka salınmlar üretir. Atom çeşitine ve vaziyetine
göre bir dalga çeşiti başka bir dalga çeşitine dönüşür. Işığın
frekansları dönüşür, ısı dalgaları ışık ve X ile gama ışınlarına dahil
dönüşür, elektron dalgaları (akım) ışığa dönüşür. Bunun gibi nice
dönüşümler bulunur.
Her çeşit transformasyonu düşünebiliriz. Bunun için belli
koşullar altında frekanslar birbirine uyması gerekir. Tüm bu
mekanizmalar istatistikseldir yani bir kuantum oyunudur ve kim bu
oyunu izlerse koşulları o an değiştirmiş olur. Kendimiz kuantum
mekanizmaların bir ürünüyüzdür. Bu sebeple asla seyirci kalamayız,
hemen kendimizi oyunda buluruz.
Bir momentumun dağılımında her konum başlı başınadır. O
konumdan tek bir dizi momentum yola çıkar. Başka bir dalga o
konumdan yola çıkamaz ya da bir atomun himayesinde spinler
birbirine yol vermezse yörüngeyi kullanamaz. Bu fizisyen Pauli’nin
ayıklama prensibine uyar ve gayet tabii ödüle (Nobel ödülü) layik bir
buluştur.
Bir atom alanın titreşimleri birbirini doğrudan etkiler. Işıkla
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uyarılmış bir atomun elektron dalgalarını iletmeye imkanı vardır.
Aynı zamanda atom elektron dalgasına tesirini arttırabilir ya da
azaltabilir de. Isı dalgaları da elektron dalgaların aktarılmasını
etkiler. Böyle bir durumda iletkenin cereyana karşı direncini
arttırdığını deriz. Bir elektrolit çözeltisinde ise ısıyla direnci artar,
çünkü iyonlar ısıyla gittikçe hareketlilik kazanır. Diğer tarafta ısı
sonucu salınımların eksik olmasıyla elektriksel direnç yaklaşık sıfıra
düşer. Böyle bir durum maada iletkenlerde (süpra iletken) ve
maddelerde ya da yapıtlarda bulunur. “Yapıt” dememizin sebebi
maada iletkenliğe imkanı sağlayan hatta organik bile olabilenfarklı
atom konfigürasyonların (kurulumların) da mümkün olmasıdır.
Başlıca düşünülebilen her türlü etkileşim mümkündür ve tür için
de gözlemsel bir örnek de bulunur.
Böylece fizisyenlerin bir sürü efektler ve fenomenler bulması
kaçınılmaz bir durumdur. Efektlerin çoğu karışıklığa sebep olmuştur.
Bilhassa dalgalar parçacıklarla tepkileşmesi onlara çok yabancı
gelmiştir. Bu foto efektinin Albert Einstein tarafından açıklanması
ona Nobel ödülünü kazandırmıştır.
Bu efekti bizim bakış açımızdan anlatalım: Bir çok elektron
aktifliği olan metal levhayı kısa dalgayla ışıklandırırsak, o zaman
levhadan elektron dalgaları saçar. O halde ışıktan elektron dalgasına
bir dönüşüm vardır. Işığın enerjisi frekansa bağlı olduğundan (her
itim belli miktarda enerji aktarır) elektron dalganın enerjisi ve
frekansı belirli bir ölçüde olacağı muhakkaktır. Dalga boylarının eşit
olması bir dönüşüm için yeterlidir. Işığın dalga sayısı ışığın şiddetini
belirler ve buradan elektron dalga sayısının da belli bir sayıda olması
gerketiğini hemen anlarız. Bizim bakış açımızda bir çekilşki yoktur.
Elektronu ışık enerjisini harekete dönüştüren bie nesne olarak
nitelendirirsek, o zaman elektronun enerjisi ışığın şiddetine bağlıdr.
Ancak gözlemler durumun böyle olmadığını gösterir. Enerji her
zaman ışığın frekansına bağlı olduğunu görülmüştür. Işığın şiddeti
ise elektronların sayısını belirlerlediğini görülmüştür. Elektronun
şüphesiz bir parçacık olduğunu düşündüklerinden sorunun sadece bir
çözüm yolu vardı: Işık da bir parçacıktır. Einstein bu fikri öne sürüp
adını “Foton” vermiştir.33
Öylece bilime ikilik prensibini getirmiştir ve bu onlar için bir
çıkmaz yol oluverdi.
Bizim görüşümüzde ikilik prensibine sebep olan ufak bir neden
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vardır. Bizim açımızdan bir dalga ard arda gelen atmalardan oluşur
yani kuantumlar geçer. Bu görüş dalganın hem dalga hem de
parçacık omasına izin verir. Diğer görüşte enerjinin harmonik
harekete sebep olduğunu düşünülür. Fotonlar aslında ışık atmalarıdır,
o halde bunlar birir enerji paketi gibidir. Buna enerji parçacıkları da
diyebilirdik eğer bu bize bir madde çağrışımı yapmasaydı.
Foto efektine benzer olaylar beklendiği gibi atomun hiper ince
mekanında da geçer. Elbette o kısımda X ışınları tepkileşir ve bir
fizisyen ister istemez Auger efekti denilen tesiri bulmuştur.
Çoğunlukla elektron dalgaları uyarılmış atomdan çıkmaz, fakat belli
bir karakteristiğe sahip X ışınlarına sebep olurlar. Karakteristik
frekansların sayesinde burada foto efektine benzer bir süreçin olduğu
anlaşılır.
Atom alanın yapısı dönüşümleri gerçekleştirirken kendisine has
bir takım şekillendirme de yapar, bir nevi damga vurur gibi. Bir
elektron dalgası atomun dış kısmında enerji kazanırsa, o zaman
ancak iç kısma doğru bir sonraki elektron dalgası enerji verebilir.
Onun için ışığa dönüştürülmüş dalga emilen dalgadan daha kısa
dalgalıdır.
X ışınları ise atomun iç kısmında tepkileşir. X ışına
dönüştürülmüş dalgalar mecbur az bir dışa doğru kısımda meydana
gelir ve edirgenden dalgadan daima biraz daha uzun dalgalıdır
(Compton efekti). Açıklamar mantıklıdır ve çok kelimelere ihtiyaç
duymaz.
Bir alandan radyal uzaklaşan her bir elektromanyetik dalga
mekanın geometrisine düşer. Bu dalganın genleştiğinin anlamına
gelir (Şekil 103 ve 103a).

Şekil 103

Şekil 103a

Dalga boyu şekildeki gibi büyür, frekansı küçülür. O halde
beyaz ışıktan kırmızıya bir kayma olur. Kırmızıya kayma sadece
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gravitasyonun etkisiyle değil bunun yanında galaksilerin
hareketinden ileri gelen doppler olayıyla açıklanır. Uzayın
genleşmesinde bir şüphe kalmaz…
Alanların arsaındaki geometrik ilişki (itmelerin birbirini
küreysel çapta etkilemesi) Einstein’ın söz ettiği eğrilme ya da
genleşme ile anlatılabilir. Eğrilme ya da genleşmeden ışık ve diğer
elektromanyetik dalgalar da etkilenir. O yüzden ihtiyaç duyulan
düzeltme hesapları genel görelilik kuramına uyar. Bu sebepten
dolayı Einstein ışığın bir tanecik özelliği taşıdığını ilan etmiştir
yoksa ışığın gravitasyon etkisinde enerji kaybına uğradığı zannedilir.
Çekim ivmesi bir alanın geometrik ilişkisini yansıtır. Dalganın
genleşmesinden oluşan enerji kaybı, bir ışık kuantumun ivmeden
etkilenmemesi için gerekli olan enerjiye eşittir.
45 metre içerisinde bir gama ışının frekansı 5×1-15 kat azalır.
Bu çekim alanın küreysel bir dağılıma sahip olmasından kaynaklanır.
Bir dalganın genliğinde oluşan fark gravitasyonun mesafeyle
değişimine orantılıdır. O halde ışığın bir kütleye sahp olması bir
kuruntu olduğu ortaya çıkar. Işık dalganın kırmızıya kayması
Einstein’ın genel görelilik kuramınına bir kanıt değildir.
Işık dalgaları alanın şekline teğet haldedir. En belirgin olarak bu
ışığın eğrilmesinde anlaşılır. Eğrilmeye denk olan bir olay da
küreysel alanda gerçekleşir ve kürein merkezine doğru gitikçe
yoğunlaşır. O zaman bir ışık atması hareket halinde olan bir alan gibi
yörünge kurallarına uyar (Şekil 104).

Şekil 104

Yörünge hareket kurallarının hareket hızına bağlı olduğunu
öğrenmişizdir. Bu yüzden ışığın güneşin alanında eğrilme oranı
küçüktür ama yine de ölçülür derecededir. Işığın güneşin çekim
alanında etkilenip eğrilmesi Einstein’ın teorisinin doğru olduğunu
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tüm basın dünyasına göstermiştir. Bu konuya “Görelilik” bölümünde
tekrar değineceğiz.
Bir mekanın eğrilmesi bizim bakış açımıza göre kesinlikle
doğrudan bir alanın kütlesinden oluşmaz gelmez. Bunda alanın
büyüklüğü önemli derecede etkisi vardır. Yüzey eğrilimi az olan çok
büyük yıldızlar istisnasız olarak az gravitasyon etkisi gösterir. Bu
paradoks duruma çözüm olarak fizisyenler o yldızlara daha az bir
kütle sayar. O zaman da yıldız için saçma yoğunluk değerleri ortaya
çıkar. Astrofizisyenlere göre Beteigeuze dev yldızın gravitasyonu
yüzünden öyle bir yoğunluğa sahiptir ki bir örnek verilecekse,
dünyada bu kadar yüksek bir vakum bile görülmemiştir. Böyle tuhaf
bir sonucun doğru olamayacağını biliriz.
Aynı şekilde diğer yönde çıkarılan sonuç tutarsızdır: bir çekim
gücünden ileri giderek bir kara deliğin varolduğunu ileri sürmek. Işık
küçücük bir atomun alanından kurtulabildiğine göre ışığın bir tür
“singülerite”den (tanımsız nokta) yakalandığını düşünmek için bir
sebep yoktur. Ancak merkezi bir çekim alanı varsayılırsa kara delik
üzerine bir teaori kurulabilir. Einstein’ın genel görelilik kuramı bu
konuda saçma sonuçlar getirir.34
Kütle cebirsel bir büyüklütür, fakat kesinlikle bir maddenin
miktarını belirlemez. Çünkü madde esasında yoktur! O yüzden
maddeler hiçbir zaman ışığı tutacak kadar büyük bir kütleye ve aynı
zamanda küçük bir boyuta sahip olamaz. Ancak hatırlayalım ki en
azından gerçek boşlukların var olduğunu keşfetmiştik: İtme prensibi
uzayda kütlelerin hiç bulunmadığı yerler de oluşturur ve o yerlere
doğru yine de maddeler akın eder.
Evrenin T.A.O. matriksinde geçerli olan itme prensibi bize tüm
fiziksel postulatlar ve aksiyomlardan kuşkulanmamız gerektiğini
öğretir. Kozmosun her yerinde aynı doğa kanunların geçerli
olduğuna inandıracak bir sebep bulunmamaktadır. Fiziksel ve
kimyasal süreçlerin uzayın başka köşelerinde ve başka basınçlar
altında farklı kurallara göre ve farklı süratlarla gerçekleştiğini
düşünebiliriz. O halde ışık atmaların hızı her yerde aynı değildir.
Işığın hızı mekanı dolduran alanlara bağlıdır. Hiçbir yerde
mükemmel bir vakum yoktur. “Boş” dediğimiz bir mekan uzayda
bulunmaz. Vakumlu bir yer gerçekte T.A.O. ile doludur ve onda
momentumlar her an parçacık oluşturacak kadar bir hareketlilik
sağlar. Boşu hareketlilikle dolduran şeyi mantıksal olarak sanal diye
nitelendiririz. Vakumdaki titreşimler örneğin Casimir efekti ile
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kanıtlanabilir (Şekil 104a):

Şekil 104a
(virtual photons = sanal fotonlar, certain modes = belirli modus,
free vacuum = açık vakum, force = kuvvet)

Casimir efekti 1997 yılında bir amerikan bilim adamı tarafından
ölçümlerle gösterilmiştir. Casimir 1948 yılında vakumda bulunan iki
metal levhanın bir etkeni olmadan birbirine sıkışacağını
hesaplamıştır. Açıklaması da levhaları birbirine son derece yakınsa
aralarında gelişi güzel “kuantum parçacıkların” oluşma imkanı
olmamasıdır. Aralarında ancak levhaların mesafesinden ufak dalga
boyunda olan parçacıklar oluşabilir. O halde aralıkta dış taraftan
daha az sayıda parçacıklar oluşur ve dış tarafın yoğunluğu içe doğru
bir basınç uygular. Kuantum mekaniğine göre “gerçek” bir vakumun
olmadığını ve “boş” anlamında bir şeyin var olmadığını teorik olarak
açıklanır. Vakumun Casimir efektine sebep olan gizemli kararsız
alanların bulunduğunu öne sürerler.
Bu efekt itme prensibin doğru olduğunu destekler.
Momentumların T.A.O.’da geniş yer ihtiyacından birbiriylr itişir,
oradan uzay basıncı meydana gelir. Vakumda da levhaların etrafında
ve levhaların arasında matrikste momentumlar bulunur. Dış basıncın
levhaların arasındaki iç basınçtan büyük olduğundan levhalar
birbirine itilir. Bu yüzden kuantum teorisini yürütenlerin bu
fikirlerini anlamak mümkün.
Vakumda sürekli bozmalar ve karşılaşmalar meydana geldiğini
biliriz. Aslı görmek lazım: Nerdeyse tüm dalgalanmalar, salınımlar
ve momentumlar T.A.O.’da sanaldır. Kararlı bir “taneciğin”
oluşması çok nadir bir olaydır. Yeterince beklenirse Casimir
levhaların arasında bir Proton oluşur (bu belki Heisenberg’in hoşuna
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gitmeyebilirdi)…
Demin bahsettiğimiz efekt fazla güçlü olduğundan
gravitasyonun temelini oluşturamaz. Bu fenomenin açıklamaları
yanında başka bir problem daha getirir:Taraklı levhalar
kullanıldığında bunlar tarak kısımların karşı karşıya gelec şekilde yer
alırlar. Bu levhaların arasında bir nevi manyetik alanlı
polarizasyonun meydana geldiği demek olabilir.
Her ne olursa olsun atom fizikçiler “madde doludur ama vakum
boştur” düşüncesinden gittikçe vedalaşacaktır. Gittikçe görülür ki
vakum herşeyi içerir ve madde bunun bir özel durumdur.
Bu zamanın geçerli kuramların evreni eksiksiz anlatmakta henüz
yetersiz kaldığına şüphe yoktur. Daima fizisyenler ve astronomlar
gözledikleri şeylerin onlarım anlatım şekillerine uymadığını görürler.
Sonuçta yine gözlemlerimizi çevreden edindiğimiz tecrübelerimizle
açıklamaya bir eğilimiz vardır. Dünyamızın etrafında olan maddi
süreçler kesinlikle başka yıldızlarda aynı şekilde gelişmesi şart
değildir. Örneğin; Bir bulutsuda 50 ila 60 kadar molekül çeşitleri
saptanmıştır. Bunların bazıları dünyamızda da bulunur.
Ancaksiyano-asitilen zincirleri bulunmuştur ve bunlar o kadar
yabancıl bir türdür ki dünyamızın hiçbir yerinde ne bulunur ne de
labovatorda suni yapılabilir…
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19 Asimetri
Karmaşık atomların oluşumunu proton, Helyum ve yahut
Döteryum parçacıkların yeni alanlar oluşturduklarını ile açıkladık.Bu
genel olarak sıcak yıldızlarda bulunur, ancak soğuk yıldızlarda da
düşünülebilir. Demir atomuna dönüşünceye kadar atomlar için şu
prensip geçerlidir: Ne kadar alan örtüşüp yeni büyük bir alan
oluşturursa, yeni yapıt o kadar kararsız olur.
Bu birbirini iten proton ve alfa parçacıkların sayısının
arttığından ve de nötron alanların zayıf salınımlı mekanda
artmasından ileri gelir. Nötron alanlarının artmasıyla eğriltme gücü
(güçlü çekirdek kuvveti) zayıflar. Kararsız bir nüklid tekrar
harmonik salınıma geçmesi için dengeyi bozan momentumları
ortadan kaldırması gerekir. Bozan momentumlar dışa itilir ve
böylece elektron dalgaları meydana gelir. Bu tür bir ışınlamaya beta
ışınları denir.
Her giden elektron dalgasıyla geriye bıraktığı alan yüksek
derecede sarsılır. Alanın içinde olan salınım gama ışınlamayla çok
kısa dalgalı enerji atar. O arada yüksek enerji seviyesi ilk alanı da
eşiğin üstünden geçirip atar. Bu dışa atılan alanın bir helyum
çekirdeği olabileceğini şaşırtmaması gerekir. Hızlı bir
helyumçekirdeğine alfa ışını denir. Helyum alanına sık rastlandığını
anlamak mümkün, ne de olsa ağır atomlar en çok helyumdan oluşur.
Proton ve nötronlarda atom alanından çıkarılır ve olay yüksek enerji
fiziğinde deneylerde kullanılır. Atomun kararlı bir yapıya ulaşma
süreçine radyoaktif (ışınetkin) denir. Radyoaktif olay aslında
alışılmışın dışında birşeydir, çünkü maddelerin birbirini itme
durumunda kararlı bir atom özel bir durum oluşturur ve atom kararlı
duruma çabalarken elin sonunda yine ayrışacaktır…
Kararsız bir atomu parçalamak isteseydik daha az hareketli,
oldukça büyük ve az itme uygulayan bir atoma ihtiyaç vardır
vantilatör meselesini hatırlayalım. Yavaş bir nötron alanı bu
koşulları yerine getirir. Bir nuklide parçacıkla vurulduğunda, nuklid
parçacığı önce yutar ama daha sonra kararsız olduğundan ayrışır.
Ayrışmadan en az 2 ila 3 kadar nötron açığa çıkar. Salınımları
farklılaşan protonlar da olabileceğini unutmayalım. Bu nötr alanlar
başka yerde bir ayrışmaya sebep olabilir. Bunlar süreçin içinde
gittikçe arttıkları için bir zincirleme reaksiyona yol açar ve aşırı
derecede enerji açığa çıkarır. Enerji, doğru bakılacak olursa atomdan
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gelmez, aslında kozmik basınçtan meydana gelir.
Ayrışmadan yine atomlar oluşur ve elementler tablosunda yeri
vardır. Önceki enerji ikiye ayrılıp ve bunlar yeniküreysel alanlar
oluşturur, ancak bu defa daha büyük bir yüzeye sahiptirler. O
yüzdenkuvvetler çevreyle yani uzay basıncıyla yeniden dengeleşmesi
gerekir. Dengeleşme, önceden anlattığımız gibi, uzay basıncı yeni
alanı kontrölü altına alıncaya kadar ani bir sarsıntıyla geçer. Bu
sarsma gücü atom bombasının bu kadar etkili olmasının sebebidir.
Kuvvetler birbiriyle uğraşırken alanların yüzeyi büyür ya da
küçülür. Yüzeyin farklılaşmasından meydana gelen kütle defekti
(hata) kütlenin arttığı izlenimini de uyandırabilir. Bu sebeple bir
element raslantı sonucu daha yüksek bir elemente dönüşebilir. İnişli
çıkşlı olan ayrışma dizisinde aranırsa kurallar çıkarılabilir. Kurallara
istatistik gözüyle bakmak gerekir, çünkü garantili bir sonuç vermez.
Ayrışmanın sabit düzenli görünmesi istatistiksel bir dağlımına
dayanır. Örneğin, C14 metotu doğru olup olmadığını düşündürür,
çünkü uzayın genleşmesiyle gravitasyon etkisi azalmıştır ve bununla
birlikte ayrışma olasılığı zamanla artmıştır.
Alfa ışınları nuklidlerde sıkça hidrojen ışınlarına sebep olabilir.
Bu tür olaylar atomların çok az çeşit temel alanlardan oluşuğunu
gösterir. “Standart” alanlarla aynı oyun oyun krar gibi madde
farklılaştırılabilir. Bir helyum atomu ile azot vurulursabir hidrojen
çıkabilir, esnada helyum alanı küçülür. Sonuçta bir oksijen atomu
meydana gelir.

“Alfa Işını”

Şekil 104b

Unutmayalım ki “parçacık” dediğimiz aslında görülmeyen
momentum alanlarından oluşur ve kesinlikle küreciklerden oluşmaz
(Şekil 104 b). Momentum alanları civa damlacıkları gibi veya benzer
bir sıvı gibi davranırlar. Proton alanları birbirine eklenmez.
Protonların alanları birbiriyle örtüşür ve helyum alanı meydan
getirirler. Proton alanı bir atoma çok yaklaştıysa, ancak o zaman
atomun alanından tutulur. Proton ile atomun birbirine rastlama
olasılığı oldukça düşüktür. Tek bir dönüşüm için aşağı yukarı
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500.000 alfa taneciği atmak lazım. Bu arada yüksek enerji fiziği
dünyamızda bulunmayan suni elementler yapabilmektedir. Element
oluşturmakta bir sınır yoktur, ancak simetri bir takım kurallar koyar
(kütle sayısı). Ona göre kararsız kısımlarla kararlı kısımların
kesiştiği yerler vardır. Orada kararlı ile kararsız durum nöbetleşir.
Bir saat gibi düzenli olarak radyoaktif ayrışma uzun müddet
etkilidir. Zayıf bir radyasyon müstahzarında ve kısa müddetler içinde
istatistik ayrışmanın inişli çıkışlı olduğunu gösterir. Kozmosun hiç
bir yerinde ayrışma olayı için saat tutulmamaktadır. Bir atomun ne
zaman bir alfa taneciği salacağı belli değildir. Aslında vakti gelir her
atom ayrışır, ancak kararlı atomların yarılama müddeti insan ömrü
yetmeyecek kadar fazla uzun sürebilir. Helyum ve protonlar da
sonsuza dek varlıklarını sürdüremezler. En basit momentum alanı
muhtemelen er ya da geç bir anti elektron ile bir sürü nötrinolara
ayrışır. Bir protonun yarılama müddeti yaklaşık olarak 1030 yıl
hesaplanır – bizi heyecanlandıramaz…
Yanısıra ayrışım olayında yeni parçacıklar oluşur. O halde
yıldızların yüzeyinde sürekli yeni yüksek elementler oluşur. Başlıca
bu süreçler evrenin ömrünü hayal edilemeyecek kadar ileriye atar.
Bir proton sonsuza dek halini koruyamaz, çünkü çevresine
momentumlarını aktarır ve enerji kaybeder. Ancak dağıtılan
momentum başka yerde yeni protonların oluşumuna sebep olur…
Sürekli bir yenileme söz konusudur, fakat kozmos görünüşe
bakılırsa gittikçe daha öclerei sahip olduğu bir vaziyet alır: kaos.
Kaos olacak mıdır sualini getirebiliriz. Evrenin kaosa çabalaması
bizim var olmamıza imkan vermiştir. Bu durum gittikçe bilim
dünyasında dikkat çeker. Termodinamiğin yasaları şimdiye kadar bu
fikre izin vermemiştir. Nobel ödülünü almış olan Ilya Prigogines
dengesel olmayan ve kayba uğrayan yapıtlar üzerine araştırmalar
yapmıştır. O Boltzmann’ın düzen prensibi evrensel olmadığını
bulmuştur.
Maddelerin kendi düzenini kurması ve bir düzenin girmesi
entropiden gelir, halbuki entropi bir düzensizlik yaratacağını önce
inandırır. Enerji kozmosta gelişi güzel akıp gitmez. Enerji yolunu
ararken yer savaşı sürdürür, karşı koyar ve birlikler kurar. Bu düzen
bizim şimdiki görüntümüzü sağlamıştır. Aslında sayısz bir dizinin
görüntüsüdür ve görüntüler zaman zaman birbirine bir mğddet için
benzer. Durağan yıldızların gerçekte nasıl yerini değiştiriyorsa aynı
şekilde kozmosun görüntüsü de değişir. “Halin son aşamasına
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gelmiştir” demek bize düşmez.
Tüm atomlar bizim tecrübelerimize göre bir denge sağlamıştır.
Ancak tam bakılırsa maddenin elektrikle oynadığını anlarız. Madde
dengenin uç noktasında bulunduğu için anorganik ve organik
yapıtları kurar, çünkü bu yoldan çevreyle bir denge kurabilir ve
dengenin devamını sağlamaya uğraşıp durur.
İyonlara kristali işlerken rastlamıştık. Elektrolitlerde polarize
(kutuplanmış) olmuş momentumlarla alakalı olduğunu görmüştük.
Ama aslında dünyamızın tüm atomları polarize olmuştur. Ancak
onlar molekül birleşimleri kurmuşturlar ve bu yüzden tüm bunlardan
bir şey hissetmeyiz, örneğin yemek tuzu. Polarizasyon tesirini net bir
şekilde görebilmek için ilk etapta atomların dengesini bozmak
gerekir. Dengeyi “iyonize eden” ışınlarla ya da elektromanyetik
süreçlerle, örneğin cereyan veya sıcaklık ile bozabiliriz. Dozajına
göre tüm ışınlar, radyoakiflikte gördüğümüz gibi, iyonize eder.
Çünkü ışınlar atomlara isabet ettiklerinde enerjik dengeyi bozar ve
bu ili şekilde gerçekleşir:
1) bir atomu güçlendirerek. Bu diğer atomlara karşın daha
büyük enerjiye sahiptir ve diğerleri iter. Bu durumda pozitif bir
iyondan bahsederiz.
2) bir atomun gücünü zayıflatarak. Bu gücünü kaybetmemiş
atomlara yaklaşır. Bu durumda negatif bir iyondan bahsederiz.
Bu şartlar altında pozitif ve negatif kelimelerin nerdeyse
enerjiye yakışan bir anlamı vardır - azaldı veya arttı gibi. Güçlenme,
gelen enerji akışın elektron dalgalarını alanın merkezinden
uzaklaştırdığı anlamındadır. Gücünü zayıflatma, elektron dalgaların
merkeze doğru yaklaştırıldığı anlamındadır. Tabii ki, bir atoma
elektronların aktarıldığı ve başka bir atomundan elektronların
alındığı izlemini yaratabilir. Bu yüzden parçacıklar teorisinde
elektronların değiştirilmesinden bahsedilir. Bu durumu olduğundan
fazla zorlaştırır.
Çevrelerine göre güçlenmiş veya zayıflamış atomlar iyon
bulutsuları oluşturur. İyon bulutsuları nötr durmaz ve
elektromanyetik alandan tez etkilenir. Polarizasyona bağlı olarak
haliyle itim ya da çekim meydana gelir. İyonlar her defasında çift
oluşturur. Çünkü bir atomun güçlenmesi daima başka bir atomun
zararına olur. Beklendiği gibi iyonlar bir müddet sonra eşitlenir
(rekombinasyon).
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Maddenin dengesi kolay bozulabildiğinden iyonlara hemen
hemen her yerde rastlanır. Yerin az üstünde havada yaklaşık 103/cm3
iyon taneleri bulunur, yani bir hayli kadar iyon dünyanın
radyoaktifliğinden oluşur. Gaz normalinde elektromanyetik dalga
için kötü bir iletkendir, ancakgaz iyonize edilirse iletkenliği kat kat
artar. Bir elektrolitte olan süreci düşünürsek belki olay kendiliğinden
anlaşılır. Pozitif ve negatif iyonlardan oluşan bir gaz “Plazma”
olarak adlandırılır. Plazma nötr gibidir, çünkü iyonlar denge sağlar.
Birkaç bin derece sıcaklıkta madde, örneğin bir yıldızın malzemesi
plazma halindedir.
Güçlü ve zayıf iyonlar hep beraber çıktıkları için plazmada
kendine özgü bir tesir oluşur. Dengenin eksik olması iyonların
birbirinden ayrılmasına sebep olur (1. noktaya göre güçlenme) ve
hemen ardından biraraya gelirler (2. noktaya göre zayıflama). O
halde plazma salınım yapar. Bu fizisyenleri şaşırtır, çünkü bu süreç
elektron kuramlarıyla akla yatkın bir şekilde açıklanamaktadır.
Buna benzer salınımlar kimyasal süreçlerde de mümkündür.
Moleküler biyolojide bu tür salınımlar (kimyasal saatler) büyük
önem taşır.
Plazma hali başka gazlara da geçebilir. Plazmayla temasta
bulunan her madde dengesini bozar ve salınıma eşlik eder. Bu
yüzden plazma normal bir kaptasaklanamaz. Plazmayı saklamak için
manyetik alanlara (steleratör) ihtiyaç vardır.
Bir plazmada salınımlar mevcut olduğu için aşırır
elektrodinamik tesirler oluşur, buna iyi bir örnek güneştir. Plasmanın
içindeki git gel hareketleri manyetik alanı hep yeniden kutuplandırır.
Güneş yüzeyi çok çeşitli bir görünüme sahip olması taşıdığı
dinamikten ileri gelir. Güneşte olan olaylar plazma fiziği ile rahat
açıklanabilir, örneğin güneş lekelerin hep çift ve kutuplanmış
meydana gelmesi. Nerede hep güneşin plazma atmosferi manyetik
alanın etkisiyle bir çatlak verdiyse, işte orada 2000 dereceye kadar
güneş zarından daha soğuk malzeme görürüz. Bunun sebebini “Gök
Cisimler” bölümünde anlatmıştık.
Dünyamızın iyonosferi de plazmadan oluşur. O birkaç
megahertz ile salınım yapar ve 3000 dreceye kadar bir ısıya sahiptir.
O plazma kuşağı kendisinden daha yavaş salınım yapan teslsizlerin
dalgasını geri yansıtır (bu yerde yine vantilatör tekerin meselesi).
Yalnız daha hızlı salınımlar o tabakayı aşar.
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Proton ve başka alanlardan oluşan ışınlar, yani iyon ışınları,
elektron ve ışık dalgaları gibi davranır: kırınım, ayrılma ve girişim.
Eğer toplu maddi taneciklere inanıyor olsaydık taneciklerin dalgasal
davranışları bizi şaşırtırdı.
Elektron dalgaları da atomun alanından çıkınca mekanın
geometrisine geçer ve aynı ışıkta olduğu gibi dalgaboyu büyür,
frekans düşer. Her alan (manyetik ya da elektrostatik) elektron
dalganın yörüngesini ve koşulları belirler. Bundan eğriliği belirgin
olan yörüngeler meydana gelir. Parçacık hızalndırıcılarda
(senkrotron) elektronları ışık hızına yaklaştırılabilir, fakat bunun
üstüne geçilemez. Işık hızını aşılamaması genel görelilik kuramını
savunanlar tarafından özel görelilik kuramını kanıtladığı
görüşündedirler. Bunun böyle olmadığını daha göreceğiz.
Bir cismin ışık hızını aşamadığını öğrenmiştik. Bunun sebebi
T.A.O. matriksin her tür hareketi önceden koşulladığı içindirFehler!
Textmarke nicht definiert.
. Bu momentum ve cisimler için aynı miktarda
geçerlidir, çünkü aynı şekilde çoğalırlar. Matriksin nitelikleri
mekanın basınç ilişkisine bağlıdır ve etrafta bulunun maddelerden
belirlenir. Aynı şekilde gravitasyon sabiti mekanın yönlenmesine
bağlıdır35, yani uzayın vaziyetine göre farklı bir değer alır. O halde
ışık hızını mutlak bir değer olarak düşünmemeliyiz. Bir elektron
dalganın hızı ışık hızından büyük olamayacağını dersek, o zaman bu
doğrudur, ancak ışık kendi hız rekorünü kırabilir.
T.A.O.’da düşünebilecek her momentum türü büyük bir
olasılıkla vardır. Maddi oluşumların, az sayıda istisnalar olsada
(“Nötrino” ve benzerler) bunların hepsinin bir spini de vardır.
Bunları daha önceki konularda ayrıntılı olarak işlemiştik. Orada
spinin diğer momentumların spiniyle bir araya bağlandıklarını
görmüştük. Bağlanmak için momentum ya kendi spinini yaratır veya
başka spinlere ona bağlanmasını izin verir. Görülebilen,
hissedilebilen veya ölçülebilen gerçek dünya aslında momentumların
yıkıcı bir girişim sürecin ürünüdür. Çünkü yaşadığımız dünya bir
sürekli birbirini södürme mücadelesinin kalıntısıdır. Birbirini
söndürme süreci bir nevi “vakum enerjisi”ni temsil eder. Vakumun
içerdiği enerji sayesinde sürekli birbirini oluşturan ve söndüren
parçacıklar vardır. Madde ile anti madde’nin sürdürdüğü bir tür
savaştır, bir bakıma “sol” ile “sağ”nın birbirine karşı mücadele
etmesi gibidir. Çok gelişmiş bir atomun atomun karmaşık olmasıyla
simetri de korunamaz. Simetrinin bozulmasıyla bir anti maddenin
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oluşum imkanı kaybolur. Bu vakumun vakum kalmamasına yol açar.
Ancak sarmal momentumlarda normal momentum ile anti
momentum ayırt edilebilir. Bu protonlar için de düşünülebilir, bir tür
anti hidrojen var olabilir. Birçok “tanecik”ler anti tanecik olarak
gelebilir veya nötrinoda olduğu gibi her ikisidir (kuantum
fizisyenlerin teorileri icap ederse). Anti elektron ile pozitron
yüklerinin sadece mekansal zıt kutuplaştıkları için farklıdırlar.
Sadece anti madde deyip geçmek doğru bir yaklaşım değildir. Ağır
ve karmaşık atomlarda bu tanımlama önemini kaybeder. Bir anti
demir yoktur, çünkü ağır bir atomun yüzeyi hem sağ hem de sol
polarizasyona sahiptir, hatta her ikisi aynı anda fakat farklı yerlerde
olabilir. Birbirine geçip ve yok eden iki demir atomu imkansızdır.
Anti madde sadece basit tanecikler ve momentumlar için geçerlidir.
Komple bir anti uzaydan anlatılan masallar hakkında ne
düşüneceğimizi biliriz. Esas bir anti madde negatif yüklü bir negatif
madde olurdu. Böyle bir şey zaten olamaz.
Maddenin estetik olması bir fiziksel mecburiyetten ziyade bir
arzudur. Ancak madde esas itibareyle simetrik değildir. İlk bakışta
tüm parçacıkların bir şemaya göre kurulduğu zannedilir, fakat bunda
bile bir simetri olmadığı görülür. Şemaya uymayan bir parçacık
“garip” parçacık olarak nitelendirilir, örneğin K mezonlar veya
hiperonlar.
Bir madde simetri kuralına aykırıysa, o zaman zorluklar yaşanır.
Çoğunlukla simetri koşulun yaralanması yetersiz teorilerden ileri
gelir: Negatif yük az kütleye tutunurmuş, buna karşın pozitif yük
büyük kütleye tutunurmuş. Bu Einstein’ı da şaşırtmıştır ve
şüphelendirmiştir (sebebini biz biliriz: pozitif veya negatif yük
esasında yoktur).
Elektronları spini keşfedildiğinde sol ve sağ salınımların aynı
olasılıkları olduğu düşünülürdü. O yüzden elektronların aynı spine
sahip oldukları tuhaf bulunmuştur. Ama daha da kötüsü:Aber es
kommt noch ärgerlicher: Elektron saçan bir madde bir manyetik
alana sürülürse, örneğin kobalt izotopu 60Co, o zaman çekirdek
spinleri alandan düzenlenir ve eletronların aynı yöne saçıldıkları
gözlenir. Bu olay bir kuantum teoriciyi şaşırtır, çünkü onun
anlayışına göre çekirdeğin spini (düz parite) iki çeşit hal alabilir
(+1/2, -1/2); elektronların momentumu karşılıklı yönlendirmeden
dolayı çekirdek spiniyle aynı yöne bakması gerekir. Bu demek olur
ki çekirdek spinin ayna görüntüsü (+1/2’dan -1/2’ye) elektron
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momentumların da bir ayna görüntüye sahip olmasını icap ettirir (tek
parite).
Elektronların spinlerin baktığı her yöne doğru saçılması
beklenen ayna görüntüsünü meydana getirir. Bu durum ancak hiç
gözlenmez. Mekanda meydana gelen iki aynasal görüntüden
herhalde sadece biri gerçekleşmektedir. Böyle bir durumda paritenin
yaralanmasından bahsedilir ve buradan elektronların sağdan ziyade
bir sol dönümüne sahip oldukları çıkarılır. Çıkarılan bu doğru sonuç
gizemli bir şey değildir.
Elektron dalgaların spini neden bir “sol” dönümüne sahip
olduklarını biliriz: proton alanların birbirine benzer olmasından.
Dünyanın tüm elekron impulslar ister istemez aynı dönüme sahiptir.
O halde sol ve sağ dönümlerin olasılığı aynı olduğu düşüncesi
yanlıştır. Elektronların spinin aynasal görüntüsünü meydana
getirecek deneyler beklenen simetriyi sağlamamıştır. Çünkü kobalt
maddesinin saçtığı elektronlar manyetik alandan çok etkilenir.
Manyetik alanlar başlıca elektron dalgalarından meydana
geldiklerinden spinin ince yapısı elektron dalgasında olduğu gibi tek
yönlü bir özellik taşır. Işınlanmış kobaltı manyetik alana
getirdiğimizde hayali çekirdekler spini dikkate almazsakta bir tesir
meydana getirir. Bu tesirin Hall efektine benzer (Şekil 105):
Manyetik alanda elektron dalgaları belli bir yük taşıyıcısı olarak
daha önceleri bahsettiğimiz Lorentz kuvvetinden etki görür ve belli
bir yöne doğru yol alır.
Radyasonlu kobalt beta ayrışımından nikele dönüşür. Tüm dışa
çıkarılan elktronlar istisnasız olarak hep sol yönlüdür. Lorentz
kuvvetinden dolayı, saçılan elektronlar belli bir yön kazanır. O halde
beklenilen aynasal görüntü meydana gelmez. Beklenilen simetri
yanlış bir beklentidir. Çünkü elektron dalgaların spini (ve bunun
kendisi yüke yapılan etkiden sorumludur) bir parçacığın impulsüne
karşın düz pariteye sahiptir. Böylece Madame C.S.Wu’nun
deneyinden (Şekil 106) paritenin yaralanması beklenemez ya da bir
var olmayan bir simetriye ters düşeceği beklenmez.
Aynı deney Yang, E.Ambler, R.W.Hayward, D.D.Hoppes ve
R.P.Hudson wgibi isim yapmış fizisyenlerden tekrarlanmıştır. Hep
aynı sonuç alınmıştır.
Sadece mekansal ayna görüntüsüne sahip bir elektron yani
pozitron zıt yöne saçar. Bir elektronunun ayna görüntüsünü yapıp
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farklı davranmasını beklenemez.

Manyetik Alan Makarasi

Şekil 107’deki sarmal, kitabı kafa üstüne diksekte spini sol
yönlü olur. ElektronlarınElektronların emisyonu (saçılma, yayılma)
bu sol yönlü spinden ileri gelir. Elektronların diğer yöne doğru
çıkarmaya uğraşmak bir saati kafa üstüne koyup göstergelerin ters
dönmesini beklemeye benzer. Bir ssati nasıl oturtursak oturtalım
göstergelerin dönüşü değişmez.

Sintilasyon Kristali

105 Hall Efek ti
Lorentz kuvveti
elektronlari yönlendirir.
Manyetik Alan

Yön

Manyetik Alan Makarasi

106

107

Sintilasyon Kristali
Elektronlar

Yön
Manye tik Alan

Demin anlattığımız şekilde fizisyenler böyle bir deney yapıp
karşılaştıkları sonuca şaşırmıştırlar.
Elektron dalgalarla ilgili meydana gelen tüm proseslerde zayıf
tepkileşme meydana geldiğini önceki konularda da anlatmıştık. Bu
sebeple tüm zayıf etkileşimli gelişimlerde paritenin yaralanması
şaşırtmaz. Yükün tersine dönen bir madde tam bir ayna görüntüsü
oluşturmaz. Anti madde hiçbir zaman maddeye analog (benzeşme)
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değildir. Bu ancak yükün, mekanın ve zamanın aynı anda
dönüşmesiyle olur, fakat bu imkansız bir olaydır. Yük ve mekan
ayna
görüntülerinde
gözlenen
bu
değişimsizlikçekirdek
reaksiyonların genelde tersine dönenemiyeceğine bir kanıttır. Ancak
bazı kabul edilmiş teoriler buna izin verir (bilhassa klasik mekaniğe
kurulu olan kuantum mekaniğinde vardır). Kuantum mekaniği
sadece ters yönde işleyebilen prosesi anlattığı halde asimetri
yüzünden tüm tepkileşme prosesleri eski haline geçemez. Buna
zamanın akışı tersine dönmediğini düşünmek durumu izah eder.
Tepkinin etkiye sebep olması garip olurdu. Bir olayın önceki
durumuna geçtiği zaman akışın tersine döndüğü anlamına gelmez.
Kuantum fizisyenlerin bir nevi durgunluğa geçtiklerini ışık hızından
büyük tünel efektini ileri sürdüklerinden anlaşılır. Çünkü ışığın
zamanla hiç bir ilgisi yoktur ama bir impulsün bir potansiyele
girmeden çıktığını ileri sürerler. Einstein ışık hızın sabit olduğunu
postulat yapmıştır ancak bu niteliğin sabitliğini anlatır ama nekadar
olduğunu kesinleştirmez. Işık düşündüğümüzden daha hızlı çıkarsa o
zaman bu bir mesele değildir. Çünkü yeni değerle hesaplarmızı
sürdürebiliriz.
Artı ve eksi gibi gerçekleri yansıtmayan niceliklerin yüküyle ve
onların ayna görüntüsüyle hesaplar yaparsak, o zaman mezon
taneciklerin zıt yük kazanmaları da pariteyi yaralar. İşin ilginç tarafı
parçacıkla anti parçacığın başından birbirine simetri olmamalarıdır.
Biri sağ yönlü döüyorsa, diğeri sol yönlü döner, ancak her ikisi de
aynı yönlüdür. Yönlerin ayna görüntüsünü oluşturursak önceki
durumdan ayırt edilemez. Bu demektir ki sağ yönlü dönen bir sarmal
ayna görüntü olarak da sağ yönlü sarmal kalır. O halde doğada butür
simetriler aramanın bir anlamı yoktur.36
Şimdi başka ilginç bir soru: Bir elektron, bir atom veya bir
momentum evrenden çıkarılabilir mi? Bunun cevabı “hayır”dır.Bir el
dünyamıza girip bir atomu aldığı an uzay bu boşluğa basınç uygular
ve büyük bir şiddetle küreysel bir dalgalanma meydana gelir. Bu
gravitasyon dalgasından başka bir şey değildir ve eksilmiş olan
atomun enerjisine denktir.
Tek bir momentum da kaybolmasıyla kendi derecesinde kadar
mekanı dalgalandırır. İtme prensibi basit bir şekilde anlatır:
kozmostan hiçbir nesne çıkarılamaz. Nesnelerin enerji miktarı
mantıklı olarak ebediyen sabit kalır. Bu sebeple fizisyenler ister
istemez enerjinin (ya da momentumun) korunumu yasasına
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rastlamıştır.
Kaybolur
gibi
etrafa
girişimli
dağılan
momentumlaraslında yanlamasına nötrino olarak akıp giderler (nötr
cereyan). Momentumların girişimlerden sönerek dağılması
momentumun evrenden uzaklaştırılması gibi işlenir. O halde her
momentum T.A.O.’un bir noktasında bir parçacık veya bir dalga ve
yahut en azından bir nötrino olarak tekrar ortaya çıkar.
Enerji, spin ve karşılaşma durumları bilinirse, o zaman maddesel
gelecek önceden belirlenir. Bu sebeple –farklı modellere rağmenfizisyenler bir çarpışma sonucunda neler olabileceğini önceden
belirleyebilirler. Bilgi birikimin büyük bir kısmı ampirik olarak
meydana gelmiştir. Teorinin öne sürdüğü bir parçacık arandığı
zaman bu er ya da geç tekrar tekrar izlenen buharda oluşan
kabarcıklardan bulunur. Sonradan pozitif, negatif, spin ve kütle gibi
tanımlamalar tükenmeye başlar ve bundan sonra alışılmışın dışında
tanımlarla başlarlar. Bazen yeni adlandırmalar güldürecek
durumdadır: Tuhaf, cazibe, anti cazibe, güzellik, esas…kırmızı renk,
yeşil ve mavi artı tüm komplimanter renkleri…ya da mekansal
kelimeler aşağı yukarı gibi kelimeler bulunur.
“sahte” parçacık…bir momentum olayına geleneksel
sebeplerden “atom” dediğimiz şeydir. Heisenberg tüm elemanter
parçacıkların birbirinden meydana gelebileceğini yazmıştır: “Bu
durumu ancak elemanter parçacıkların birbirinden belli basamaklar
içerisinde oluştukları ile açıklanabilir…”
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20 Galaksiler
Kozmosun bugünkü halini nasıl aldığını birkaç cümleyle
açıklayalım: Başlangıçta, T.A.O.’da oluşan bozmalardan yüksek
enerjiye sahip ışık kuantumları oluşmuştur ve bunlardan da protonlar
oluşmuştur. Oluşan form, daha sonra dinamik hale geçecek olan
maddenin plazma halidir. Bu da, protonların enerji merkezinde
sıkışmasıyla yıldızları oluşturmuştur. Bu yıldızlar, birbirlerini yeni
merkezler etrafında sıkıştırmalarıyla yıldız kümelerini oluştururlar.
Daha sonra yıldız kümelerinin her biri yer değiştirerek galaksi adını
verdiğimiz süper oluşumlar meydana gelir. Ve bu galaksiler kendi
aralarında tekrar yer değiştirerek yeni sistemleri, hiper galaksileri ve
bunlar kendi aralarında kümeleri, grup kümelerini, bunlar da kendi
aralarında global kümeleri, global grup kümelerini meydana getirir.
Bu süreç kozmosun oluşumuna kadar devam ederek günümüzde
bir kaosa neden olabilecek sınırlara kadar ulaşabilir.
Maddenin ve evrenin yaratılışı bu kadar basit bir şekilde izah
edilebilinir mi? Biz bütün bunları nereden biliyoruz? Cevap: Biz
bunları bilmiyoruz – ve hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
Bilebileceğimiz şey ise, evrenin gerçek olarak başlangıcının
mantıksal nedenlere sahip olmadığı, değişen bir dünyada
yaşadığımız ve evrenin bugünkü şekline kadar nasıl geldiğini
bilmediğimizdir. Fakat evrenin başlangıcını kesinlikle inanmak
istiyorsak nedenleri makul ispatları ile ve açıklanabilinir teoriler ile
ortaya koymalıyız. Big Bang teorisi böyle değildir.
Bundan dolayı, beyinlerimizi gereksizce meşgul etmeyeceğiz
fakat dikkatimizi direkt olarak aklımıza ilk gelen kozmosun
harikalarından olan galaksilere çevirmeliyiz. Aslında galaksiler
hakkında yapılan tahminlerden ziyade evrenin bütünsel
büyümesinden dolayı gerçekleşen galaksilerin büyümesi ele
alınmalıdır. Fakat gerçeği düşünerek, toplamda, bir galaksi bir alan
oluştursa bile ana manyetik alan tarafından birleştirilir ve
güçlendirilir yani yıldızlar galaksi içine doğru sıkıştırılır. Bundan
dolayı, galaksiler kendi aralarında uyum gösterirler, mesela uzay
basıncı tarafından sıkıştırılırlar. Aynı nedenden dolayı, bilindiği gibi,
atom büyüklükleri küçüldükçe enerji açısından zenginleşirler. Ve
galaksiler atomlarda olduğu gibi birbirlerinden uzaklaşırlar.
Astronotlar tarafından yapılan tüm gözlemler gerçeklerle uyum
içinde olduğunu ve hemen hemen hiç istinasız Big Bang teorisiyle
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çelişki içinde olduğunu gösterir. Evren atomların hareketinden dolayı
birbirinden ayrı sürüklenen gazlar gibi genişler. Bu gözlemler birçok
hayal ürünleri ile birlikte bilim adamları tarafından yorumlanacağını
göreceğiz – daha fazlası, astrofizikçiler tarafından ispatlanabilinir her
şey yakın kuazarlara seyahat gerçekleştirildiğinde, bir özel alan
içinde tesadüfî-ciddi olmayan teorilerle açıklanması mümkün
olacaktır. Bu alanın kara deliklerle… Vs. dolu olması küçük bir
merak konusudur.
Tabii ki, doğruluğu ispatlanamamasından bağımsız olarak bizim
kontrolümüz altındadır. Birbirini uzaklaştırma gücü prensibi,
bununla birlikte, Big Bang hipotezinden daha fazla kozmolojinin
gizemi hakkında birçok mantıklı açıklama verecektir. Hatta
günümüzde astronomik gerçekler tamamen farklı gözükmektedir. Bu
yüzden, örnek verilecek olunursa, galaksinin merkezi yeni yıldızların
oluşumu için gerekli değildir, fakat genel olarak yaşlı yıldızların
boşlukları büyük yıldızların buralarda oluşumunu gerçekleştirir. Bu
büyük yıldızlardan aynı şekilde maddeler ayrılarak yeni yıldızları
oluşturur. —tekrar galaksiye tekil atom formlarında gaz ve plazma
haline sırasıyla geri dönerler.
Bunun sonucunda her galaksi büyük bir yıldız olma yolunda çok
uzun zamanda fakat sonsuza dek olmayan kendi yaşam döngüsüne
sahiptir.
Samanyolu’nun küçülmesi memnuniyet verici yan etkilere
sahiptir: Yerçekimi sabiti37 (evrenin genişlemesi evrensel uzay
basıncı düşürür) Samanyolunun küçülmesi ile düşürülür ve gezegen
sisteminin genişlemesiyle azda olsa geciktirilir. Bununla birlikte,
güneş ve bütün gezegenleri galaksinin merkezinde (dünyadan
gözlenebilen, Nişancı takımyıldızı (Sagittarius) arkasında bulunan )
bir gün gözden kaybolacaktır.
Galaksinin küçülmesiyle ilgili olarak kozmosta orta katmanlarda
bulunmuş örnekler vardır. Galaksi formlarının çeşitliliğinde küresel
küme şekillerinden bir gezegenin güneş etrafında eliptik dönmesine
kadar açıklanmıştır. Galaksilerin rotasyonlarındaki nedenler her tekil
yıldızdaki nedenlerle kesinlikle aynıdır: her birinin elektromanyetik
alanın elektrodinamik etkileri veya evrenin süper boyutsal manyetik
alanlarıdır. Anlaşılacağı üzere rotasyonel momentlerin her birinin
uzay basınç alanına doğru iletimi dışarıdan içeriye doğrudur. Bu,
galaksilerin dönüşlerini pratik olarak geliştirdikleri dışsal yıldızların
hızlı hareketleriyle açıklanır. Bu teori Kepler’in teorisini ehemmiyet
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vermez ve spiral kollar oluşturur. İkincisi hariç tutularak arkadan
çekilir fakat işaret şimdi ve sonra yıldız girdabında NGC 4622 (şekil
107a) olduğu gibi rotasyon yönünün içine doğrudur.
Bütün bu galaksilerin olağandışı özellikleri sık sık gözlemlerle
doğrulanır- daha fazla çözümsüz kalmazlar. İtici güç prensibine göre
bütün bu gizemlerin çoğu mantıksal bir çerçevede şaşırtıcı bir
şekilde açıklanabilinir. Mesela, bir galaksinin dışsal yıldızlarında
tahmin edilemeyecek derecedeki yüksek hızlarında (ve içsel yıldızlar
çok yavaştır), gök bilimciler bu durum için iki çözüm yolu
bulmuşlardır: Karanlık madde (Dark Matter) veyaDeğiştirilmiş
Newton Dinamikleri (the Modified Newtonian Dynamics
(M.O.N.D.)38 Hiçbir açıklama anlaşılabilinir ve bunlardan hiçbiri
gerekli değildir.
Bundan başka, spiral galaksilerin kolları şu an ki şekillerinin
yerçekiminden değil rotasyondan kaynaklandığını ispatlar. Çünkü
galaksilerin basit yapısı soru kabul etmeyecek ince ışık demetleri
şeklinde oluşmuştur. Spiral kolların dışarı doğru çekilmesi daha
mantıklıdır. Çünkü galaksinin sürülmesi evrenden gelmiş ve itici
kuvvet dıştan içe doğru iletilmiştir.

Şekil 107a

Şekil 107a’de görüldüğü gibi, galaksilerin başlangıçta dönüş
pozisyonlarının hangi şekilde olabileceğini kişi kendi kendine
sormalıdır. İçten dışa doğru oluşan dönüş hareketiyle ince ışık
demeti şeklinde olmak zorundadır – ve bunun yanında hiçbir galaksi
tamamlanmış bir tüm dönüş yapmamıştır. Bütün bunlar daha önce
galaksilerin gelişimi inanılmayacak şekilde açıklanmıştır.
Galaksilerin oluşumunu, kanıtlanmış yıldızlar tarafından galaksilerin
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gelişimi içinde kabul edilmeden önce gerçek olarak kabul
edilebilecek teoriler vardır. Fakat bütün bu büyük girdaplar orijinal
olarak homojen yıldızların dağılımı ‘dışa doğru dönme’si bir anlık
gerçekleşen görüntüdür. ( itici kuvvetlerin karşılaşmasından dolayı
proton alanlarındaki T.A.O.’nun ‘dışa dönüş’ü şeklindedir.)
Evrenin genişlemesi hala keşfedilmemiş olsaydı, araştırmalara
devam etmek zorunda kalacaktık. Fakat kesinlikle bilmediğimiz; bu
genişlemenin ortalama hızıdır. Yıldan yıla ilgili şekiller
doğrulanıyor; prensipte, her nasılsa, bunu herhangi bir anlamı
kalmıyor. Bu, galaksilerin maya hamurundaki kuru üzümlerin
birbirlerinden uzaklaştığı gibi düzenli bir genişlemedir. Bir
patlamaya bağlanamaz fakat T.A.O.’daki başlangıç hareketlerindeki
basıncın nedeni oluşur. Bildiğimiz gibi kavisli kuvvetler
‘yerçekimindeki’ aldanmalarda yoğunlaştığı için ve aynı zamanda bu
kavisli kuvvetlerin kozmosun toplam alanıyla ilgili olduğu için,
genişleme hızı devamlı artmak zorundadır – çünkü alanların çapı
artmakta ve yüzeyler daha fazla yatay hale gelmektedir. Fakat itici
güçlerin daha fazla hâkim olmasıyla – ve sonuç olarak gök bilimciler
tarafından hayret verici şekilde keşfedildiği gibi hızlanmış bir
büyümeye sahiptir.39
‘Proton’ bölümünde kuazarların gizeminin çözümü olduğunu
daha önce belirtmiştik. Onlar için ve radyo galaksileri için bir başka
çözüm yolu vardır: ışık hızıyla hareket eden proton sabit gözlemci
tarafından durgun alan olarak görünmeyecektir fakat itici kuvvetler
sırayla çevrelenen uzaklıklara dağıtılacaktır. Bununla birlikte, proton
Doppler etkisine maruz kalabilecek şekilde dalga haline gelir. Aynı
şekilde uzak galaksilerin ışıkları kızılötesi dalga uzunluklarında
yüklenir, hızlı hareket eden protonlar ve atomlar dalga sırasında, çok
hızlı – bizim gibi oldukça durgun gözlemciler için ışık halinde
gözükür.
Bir galaksi Samanyolu yakınında süper ışık hızına sahip
olduğunda, ve buna ‘hayali ışık’ (image of light) denmesine bir
neden olmasa da, X-Ray’deki protonlarda olduğu gibi radyo
dalgaları şeklinde iletilir. Spektrumun bu oranlarında eksiksiz
galaksiler değiştiğinde, onları daha fazla görmeyiz.Oldukça küçük
nesnelerin (daha önce tahmin edilenden çok daha uzakta bulunurlar)
inanılmaz derecede radyo ve X ışınımlarını yayımladığından dolayı
yanlış yönlendirme etkilerinin nedeni olarak gösterilir. Bunun için
kuazarlar tahminen bir şey değildir fakat galaksiler oldukça yüksek
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Doppler etkisine sahiptir. Saf röntgen galaksileri aynı kategoriye
konulmalıdır. Fakat tabi ki milyarlarca yılda oluşmuş görüntü
oldukları ve günümüzde buna paralel bir şeyden daha fazla
bulamayacağız için mümkündür.
Yıldızların spektrum içinde sınıflandırılmalarıyla yaşları, yapısal
özellikleri, yerçekimleri ve sağlamlıkları hakkında yapılan daha
önceki teoriler çok fazla akla yatkın ve mantıklı değildir. Gerçeğin
aksine yaşlı yıldızlar genç, genç yıldızların ise milyarlarca yıllık var
oluşları vardır. Fakat bu, gelecekte herhangi bir teoriye sahip
olmadan doğruluğu pekiştirilebilinir ve yanlış olarak ortaya
atılabilinir.
Yıldızlar güneşin kütlesinin maksimum 120000 katı
büyüklüğünde kararlı bir yapıya sahip oldukları hesaplandığından,
1981 yılının haziran ayında süper güneş R 136 A, 30-Doradus
nebulasında daha fazla bir kütleye sahip olduğu ve bunun için
astrofizikçilerin teorileri uygun görülmemiştir.R 136 A dünyayı da
yörüngesi içine alabilecek şekilde 150 milyon kilometrekare çapa
sahipti. Güneşimizden 100 milyon kere daha fazla parlaklığa sahip,
boyutuyla orantılı olmayacak şekilde 60000 °C sıcaklığa sahiptir. R
136 A’nın tahmin edildiği gibi bir galaksi merkezinde bulunan
büyük yıldız olma ihtimali vardır.
Eğer kuramcılar teorileriyle yollarına devam etselerdi, çok yıllar
önce R 136 A’nın bir kara deliği çökertmesi gerekirdi. Kara delik
teorisinde olduğu gibi hiçbir şey doğruluğunu göstermemiştir. Bizim
için R 136 A özel bir gizem değildir. Biliyoruz ki kütle destekli,
Einstein tarafından tanımlanan uzay kavisli yerçekimi potansiyel
olarak sonsuz muhteşem bir güce (kesin olarak) sahip olamaz.
Yıldızların arasındaki kavisli uzay ve ‘gerçek’ delikler, hayatı
oluşturan kürecikler gibidir. Bununla birlikte, onlar sadece parlak
gaz nebulalarının önlerinde bulunduklarında görünür olurlar.
Bu arada, galaksilerin süper ışık hızları görünebilinecek
seviyeleri hakkında bilgi sahibi olamayacağız. Bu nedene bağlı
olarak, Olbers paradoksuyla çözülebilmesi ile mümkün olunan
geceleri gökyüzünün karanlık oluşudur. 40
Uzak galaksilerin dışında hala kaos sürmektedir. Tahmin
ettiğimiz gibi bu kaos büyümenin sona ermesiyle bitecektir veya
hiçbir zaman son bulmayacaktır. Tabi ki uzak galaksiler bu
kargaşanın içine ışık hızıyla hareket etmeyeceklerdir, çünkü onlar
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bizim kendi galaksimizden daha hızlı hareket etmiyorlar. Büyük
uzaklıklardan dolayı yüksek derecedeki hızlara ancak ulaşılabilinir.
Birisi, bir galaksinin mümkün olmayan yönlerden başka
galaksilerle çarpıştığını bulsa, Big Bang teorisi geçerliliği hakkındaki
düşünceler sarsılmaya başlar. 1980’de olduğu gibi, bu galaksilerde
ilki izini bırakmıştır ancak bundan başka daha önemli deliller vardır.
Mesela Virgo takımyıldızının yanında tüm güneş sistemini içine
alan, Samanyolu’nun etrafında, 1.6 milyon kilometre saat hızında
çok büyük yıldızlar kümesi keşfedilmiştir. NASA bilgilerine göre bu
süper galaksinin çapı iki milyon ışık yılı genişliğindedir. NASA
bilim adamlarından George Smoot, yıldız kümeleri yüzünden, uzay
maddelerinin monoton olarak veya patlamayla hiçbir zaman
genişlemediği hakkında varsayımları vardır.
Big Bang’ın ispatlanması, izotropik termal radyasyonun
3°Kelvin41 sıcaklığında olmasıyla açıklanabilir – daha önce
gösterildiği gibi – kaostan yola çıkarak dünyaya kadar ulaşabilen
dalgalarla sıra dışı yüksek bir Doppler etkisi gösterir. Daha fazlası,
bu dalgalar karasal radyasyonlarda ayırt edilmelidir. Tabi ki bunlar,
sağ el, sol el dönüşleri gösterirler. Mesela olağandışı kutuplaşmalar.
(daha doğrulanmamıştır) Şunu kesinlikle bilmeliyiz ki, sağ el veya
sol el dönüşleri hala yapılmamıştır.
Arka plandaki radyasyonun Doppler etkisi evrenin boyutları
hakkında kabaca hesaplamalar yapmamızı sağlar. Çünkü protonların
oluşumu için veya bunların sonunda oluşan bozulmalar için son
derece kuvvetli gama radyasyonlarına sahiptir.
Sıcaklık sahası içindeki dalga uzunlukları 10-2 cm (0.01 cm)
büyüklüklerindedir. Son derece büyük sertliklerdeki gama
radyasyonlarının büyüklüğü ise 10-11 cm’dir (0.00000000001 cm).
Protonlar
yaklaşık
olarak
10-12
m
dalga
boylarında
karşılaştırabilinirler.
Gama radyasyonlarını sıcaklık dalgalarına dönüştürmek için
yaklaşık olarak 1010 faktörüyle genişletmeliyiz. Işık yılları ile
hesaplanarak, 1010 mesafesindeki ışık yılı 10,000,000,000 ışık yılına
tekamül eder. Bu da bize kaosun 1010 ışık yılı sonra olacağını
gösterir.
Einstein göre dünyanın yarıçapı aşağıdaki gibi hesaplanır.
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Kozmik bakışa göre bunlar iyi benzerlik gösteriyorlar –
boyutlarla ilgili olan bilgilerde, en azından Hubble sabiti ortalama
zamanda birçok doğruyu barındırır. Yaklaşık olarak 1010 ışık yılı
uzaklığındaki bölgelerde galaksiler ışık hızını geçerler. Şimdi
görünebilinir kozmoslar yaklaşık olarak 1010 ışık yılı yarıçapında
olduğunu söyleyebiliriz (günümüzde ortalama değer 14 milyar ışık
yılı olarak uzmanlar tarafından tespit edilmiştir).42
Eğer arka plan radyasyonu kesinlikle izotropik ise – yüzeysel
düşünerek – tesadüfî olarak bizim evrenin merkezinde olduğumuzu
farz etmeliydik. Bu yüzden Kaliforniya’da U2’nin mikrodalga
antenleriyle radyasyon ölçümü yapılarak ispatlandığı testte olduğu
gibi arka plan radyasyonuna güvenilmedi. Bununla binlerce
derecelik oranlarda farklılıkların bulunulmasına umut edildi. Bu
keşif, bununla birlikte, İzafiyet teorisine çok ciddi olarak ele
alınılmamasını ispatlar. Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı, test
kurtarılabilinirdi. Bu arada, galaksimizin kesin hareket bölgesinin43
karar verilmesi ve değerlendirilmesi yaklaşık olarak arka plan
radyasyona göre başarıldı. Bu Özel izafiyet teorisine göre bu daha
fazla mümkün olmamalıdır. Fakat kesinlikle itici güç hipotezinde
varsaydığımız gibi: ışık küreleri uzay içinde yayılırlar ve yaklaşık
ışık gibi hareket ederler.
Bununla birlikte, şimdi uzağa doğru bakmamız ve aynı zamanda
geçmişi düşünmemiz gerekir. Bu hiçbir şey anlamına gelmez fakat
evrenin ufuk dairesinin 1010 ışık yılı uzaklığında olduğu 1010 yıl önce
hesaplanmıştır. Bir başka deyişle, günümüzden 1010 yıl önce
oluşmuş arka plan radyasyonu bulunmaktadır. Bununla,
bulunduğumuz mekânda her projeye karar vermek saflık olur, çünkü
bulunduğumuz yerde herhangi bir kanıt bulunamamıştır.En iyisi,
radyasyon kürelerinin izotropisi ve sınırsız yayılmasını gerçekte
evren içindeki pozisyonla karşılaştırıldığında izafi yayılma
doğrusunu bulunabilinememesidir. Sonsuz evrenin merkezi neresi
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olmalıdır?
Fakat evren zaten 1010 ışık yılı yarıçapında olduğuna göre, 1010
yıl önce Big Bang teorisi devre dışı kalır. Asla meydana gelmemiştir.
Kozmosun 1010 ışık yılı sonra sonunun geleceği gibi görünse de, bu
değer gerçek genişleme anlamına gelemez. Çünkü 1010 yıldır
kozmos genişlemeye devam ediyor. Genişlemenin bugünkü sınırları
hangi konumdadır?
Bu olayı her zaman yazmak zorunda değiliz. Anlamsız hale
gelir, çünkü hayal edilemez. En iyisi, sınırlamak istediğimiz
sonsuzluk hakkında, evrenin genişliği hakkında fikir vermektir.
Fakat yeni sınırlar yerine, yeni anlamlar oluşturabileceğimiz, yeni
durumları bulabiliriz ve bütün bu anlamlar sınırsız ve karakterlerden
uzakyeni anlamlar çıkarmamıza neden olur. Sınırlar ve karakterler
T.A.O.’nun içinde tanımlanmamıştır. Bunun anlamı, standartların
olmadığı boyut ve mesafe bilgisine sahip olmayışımızdır.
Bu yüzden evrenin boyutlarıyla ilgili sorular anlamsız ve
sorulması bir anlam ifade etmez. Evren ne küçük ne de büyüktür.
Çünkü bütün ölçümler düşüncelerimizde, beynimizde ve
mantığımızda izafidir. Fakat sonsuzluk ve sınırlama kavramları
düşüncelerimizde zaten kökleşmiştir ve evrensel bir geçerliliği
yoktur.
Şimdi dikkatimizi tekrar evrenin arka plan parazitlerine doğru
çevirelim. Bu sefer, görünüşten saf ‘madde’yi algılayışımız
mümkündür – Doppler etkisinin bir konusudur: homojen evrende, bir
yıldızın yüzeyinde sona erecek şekilde çizilecek görünüşün her düz
çizgisi, sonsuzun içindedir. Buna göre, gökyüzünün her noktası,
solar disklerdeki gibi, aynı derecedeki yüzey parlaklığına sahip
olmaları gerekirdi.
Boltzmann kanununa göre, dünya yüzeyine 4000 Kelvin
sıcaklıkta izotropik bir yansıma olarak sonuçlanırdı. Şanslıyız ki,
yıldızlar hiçbir zaman Einstein’ı duymadılar. Bahsettiğimiz gibi,
yaklaşık olarak 1010 ışık yılı sonra, ışığın hızını basitçe aşacaktır ve
bu yolla evrenimizden yavaşça ayrılacaklardır.
Onlar hakkında hiçbir zaman bilgi sahibi olamayacak mıyız?
Herhangi bir hesaba dayanarak, evrenin genişlemesinin ışık hızı
üstüyle
oluştuğunu
kavramak
zorundayız.
Galaksilerin
hareketlerinden bağımsız kalarak galaksilerin itici kuvvetleri
uzaklarda iz bırakırlar ve yüksek hızlar tarafından genişlerler. Bir
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yıldız süper ışık hızında hareket etse bile, arkasında evrenin içinde iz
bırakır. (şekil 108).

Şekil 108

Bütün bunlardan sonra, ışık birbirlerinden bağımsız itici
kuvvetlerin birleşmesinden oluşur. Bu yüzden evrende ışık hızında
hareket ederek yol alması bile, doğal olarak arkasında iz bırakmasına
engel olamaz. Zamanın yönüne bağlı olarak, arka arkaya dizilen
dalgalar bulunduğumuz konuma gelir ve radyo dalgası veya sıcaklık
olarak algılamamıza neden olur.
Saniyede 1017 maksimum frekans salınımlarıyla salınım yapan
proton, bu saniye içinde 300000 kilometreden daha fazla bir ışık
dalgasıyla kat etmek zorunda kalırdı. Mesela ışık hızı üstü hareket
ederdi. Arka plan radyasyonu uzun radyo dalgalarından oluşur. Bu
nedenle, kozmik saçakların yanında hareket eden galaksilerin
hızlarını tahmin edebiliriz.
Elektron itici kuvvetleri veya ışık momentumları prensipte
titreşen atomik alanlar, diğer alanlara karşı duran nesneler olarak
ifade edilir. Evrenin uzak galaksilerinden ve bölgelerinden bize
doğru gelen şeyler hiçbir şeydir. Fakat birbiri içinde bulunan uzay
basınç evrenin alanında yer alır ve 3°Kelvin sıcaklık radyasyonunda
ölçülen ise sıcaklıktır. Diğer bir kanıt ise her görünen boş uzayın
evrensel bir alan ile doldurulmasıdır.
Kuvvetin bu büyük alan içinde, büyük renksiz bir Kristal
olarak bulunan kâinatın gelişiminin ‘hayalleri’, ve beyinlerimizde
oluşturduğumuz, manen ve ruhen yeterince anlamamızı sağlayacak
üç kavram vardır: enerji, uzay ve zamandır
Kâinatın başlangıcını teori ve hipotezlerle açıklayan
sayılamayacak kadar fazla kitap vardır. En garip ve anlaşılması güç
varsayımlar en fantastik kurgular ve bilgin ve filozofların
beyinlerinin kaldıramayacağı kadar karışık teorilerdir. Fakat ‘gerçek’
kesinlikle çok basittir
Şekil 109 Andromeda Nebula444 nebulasını göstermektedir. Bu
galaksi yaklaşık olarak 200000 ışık yılı çapında ve yaklaşık
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Samanyolu’nun iki katı büyüklüğündedir.

Şekil 109
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21 Entropi
Eski yunanlılar dünyamızda olup biten olayların toprak, su, hava
ve ateş gibi dört elementle gerçekleştiğini belirtmişlerdir.
Bugünlerde bu bize olağanüstü bir sezgi gibi gözükmelidir. Çünkü
bu dört konsept, doğanın farklı özelliklerde çeşitlilik göstermesine
neden olabilecek dört halden oluşur. Bu dört ana nitelik; katı, sıvı,
gaz ve plazmadır. (her nasılsa eski yunanlılar Bose-Einstein
kondensatını tahmin edememişler.)
Prensipte her elementin bu dört farklı hale adapte olabilmesi
mümkündür. Bunun için, her elementin enerji içeriğinin ve
çevresinin her zaman kararlı olması gerekir…ve bu hal değişimi her
zaman sıcaklık oyunu olarak ortaya çıkarılır. Temel olarak herhangi
bir ‘sıcaklık’ olmamasına rağmen, sadece hareketin farklı hallerini
gerçekten konuşabiliriz. Aynı zamanda, elementin farklı halleri
yerçekimi, atalet ve ivmeye bağlanabilinir. Bir elementin hafif
olması, o elementin sıvı ve gaz haline daha hızlı dönüşmesinin kolay
olduğunu ve sertliği ise o elementin katılığını ifade eder.
Katı halinde bulunan tüm elementler, saflıklarını gösteren kristal
şeklinde olabilir. Sıvı olarak ise çok farklı viskozitelere, helyumun
farklı süper akıcılık oranlarında bulunabildiği gibi, adapte olabilir.
Sıvılar farklı erime ve kaynama noktalarını ve tam olarak atomların
enerji içeriklerine uyar. Mesela kimyasal elementlerin periyodik
sisteminde olduğu gibi. Maddelerin bu davranışları içindeki her şey
bize anlamsız gelir. Bu, hareketin halleri ve alanları içinde, yakın
veya uzak birbiri içinde, olan atomların birbirlerine olan sonuç
mesafeleri tarafından iyi bir şekilde kanıtlanır. Elektriksel ve
bununla birlikte kimyasal davranış örtüleşmenin farklı hallerinde bile
uyum içindedir. Dünyanın görünüşü hallere, ve bu farklı hallerin
özelliklerine, yapılarına ve uyumluluklarına, uyumsuzluklarına,
farklılıklarına, bağlılıklarına veya deformasyonlarına bağlıdır.
Sonunda, bu hallerin hızlandırıcı ve yavaşlatıcı faktörleri,
atomların bireysel basınçları ile sürekli düello içinde olan uzay
basınçtır. Bir atomun daha fazla bağımsız kalması, daha fazla kendi
kendini tayin etmesini ve daha az çevrenin baskısı altında kalmasını
sağlar. Büyük gaz yıldızları, güçlü bir elektrikle birbirine bağlı olan
plazma gibi muhteva ettikleri maddelerin uygun olması nedeniyle
baskın olarak kararlı kalırlar. Kozmik radyasyon olarak bildiğimiz
tek atomların durgun akımları, her yıldız veya hiper yıldızdan
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uzaklaşarak akarlar. Bazen, bu atomlar impuls yaratarak kuvvetleri
tarafından düşük enerji seviyelerine geri çekilirler. Bunlar daha sonra
moleküllerin, gök nesnelerinin veya organizmaların yeni yapı taşları
olarak uygundurlar. Patlama kuvvetlerinin her biri, T.A.O. için yeni
bir sıkıntıdır ve evrende ölü gibi sessiz ve soğuk bir şekilde
kalmasının önüne geçer.
Enerjinin kesintisiz döngüsünden dolayı, tam bir hareketsizlik
meydana gelmez. Bu nedenle fizikte en çok terkedilmiş postulatı
olan entropiyi tekrar ele almalıyız ve eğer kozmosun gerçekten
sonunda ölümcül sessizliğe neden olacak hayati derecedeki
aktiviteler ise, bunların farkına varıp gereğini yapmalıyız.
Basitleştirmek istersek, entropi enerjinin karşıtıdır. Enerji bir
sistemin fiziksel parametrelerini sunabilirken, entropi ise aynı
zamanda fiziksel bir ünitenin fiziksel bir parametre için bir
kullanılan konseptidir. Enerji hareketin hallerini, düzen derecesini,
hareketsizlik ve düzensizliğin entropisini özetler. Diğerleri basınç ve
sıcaklık gibi özelliklerdir. Eğer bir sistemin net değerleri olarak,
halleri ifade edilmek istenirse entropi için rasgele seçilmiş değerlerin
oluşturulması ve başlangıç noktasının belirlenmesi gerekir. Fakat
fizikçilerin düşüncelerindeki entropi konseptinin oluşturulmasıyla,
her nasılsa, çift taraflı ve başka bir açıklaması yapılamaz hale gelir.
Fakat entropi şiddetli bir şekilde iki ayrı kampa bölünmüş – Claudius
tarafından oluşturulan ikinci kanunundaki formülle provoke
edilmiştir. Konvensiyonel dinamikler tamamen termodinamikle zıt
durumdadır; Newton’ın fikirlerinin yapısı ilk ayrılığı geliştirmiştir…
dinamikleri ise (çevrilebilir metot olarak) tersinmezliğin keşfiyle yer
değiştirdi. Newton’un statik evreniyle, kutsal makinenin saygısını ve
güvenirliğini kaybetti. Fizikçilerin hepsi olmasa da işlemlerin
tersinemezliği hakkındaki yeni fikirleri, yeni bir düzen oluşturmayı
engelleyici olarak gözüktü. Fakat her iki kampın varsayımları, yani
enerji
uzmanlarının
varsayımları
ile
termodinamikçilerin
varsayımları, asıl gerekli kısmı atlamıştır: bu evren zıtlıklar
tarafından yaratılmadı, fakat düzensizlik ile kararsızlık arasındaki
uçurum tarafından oluşturuldu. Bir başka deyişle, kozmostaki
enerjinin asla kaybolmayacağı oldukça doğru bir şekilde formüle
edilmiştir. Diğer bir başka deyişle, kozmos sürekli ve değişmez bir
şekilde enerjinin en düşük seviyelerinde, maksimum entropide,
olduğunu ansızın kanıtladı. – çok büyük bir durgunluk, çok az bir
sıcaklıkta, büyük ölümcül bir soğukta…Fakat, açıkçası, bu tehlikeli
sonuç çok üstünkörü ortaya çıkarılmıştır, çünkü deneyi yapılmış
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kesin fiziksel bir fenomen ile kontrol edilmiş bir durumdur ve
olayların ayrıntılı bir genel görünüşüne sahip değildir. Bu
fenomenlerden her biri, tamamlanmış bir düzene ulaşmasına kadar,
her uygun uzay içinde, bir gazın dağılımıdır. Bunun nedeni; enerjinin
hazır bulunan içeriği olarak veya atomların birbirlerine olan itici
güçlerini yoğunlaştıran bir hareket olarak bilinir.
Gazların artan entropisinin temelleri bir gazın kendi doğasında
bulunan enerjidendir. Bir gazın kendi iç enerjisi, birbirlerine sarf
ettikleri ve sıcaklık dediğimiz hareketlerinin hallerini belirten basınç,
tarafından ifade edilir. Bir gazı yavaşça, yeterince sıkıştırdığımızda,
bununla birlikte, oluşan kinetik enerji atomların içinde geri
çekilebilir ve hızlı basınç artışına neden olmayacak şekilde sıcaklık
yükselir. Bir gaz yavaşça genleştiğinde enerji, atomun içinden dışına
doğru tekrar ortaya çıkar – ve tekrar ilk sıcaklığına geri döner. Bu
yüzden bir gazın basınç ve genleşmesinin tersinemez işlemler
olduğunu varsayarsak, sadece yarı doğruyu bulmuş oluruz. Çünkü
gazlar gerçekte ilk bulundukları noktalara geri dönemezler, fakat
enerji bakımından değişmez kalırlar. Sadece bir gaza aniden basınç
uygulandığında, sıcaklık atomun içine transfer edilemez ve sonuç
olarak kendi etrafında kaybolur. Bu işlemin gerçekten geri
dönüşümü yoktur. Entropinin gittikçe artması sağlanır ve buna bağlı
olarak ilgili sistemin enerjisi azalır. Gazların dağılımı, sıcaklığın
hemen artması gibi sonuçlara neden olur. Bunlar; sadece entropinin
arttığı işlemlerde ve enerjinin azaldığı durumlarda olur. Ve
kaçınılmaz sonuç, bütün fiziki işlemlerin geri dönüşü olmamalıdır.
Çünküyukarıda anlatıldığı üzere, gazların yavaş genleşmesi için bile,
geri dönmeyen enerji genleşmek zorundadır.
Fakat bu düşünce tek taraflıdır. Eğer sadece bu tip işlemler için
başka bir rakip yoksa, mesela yavaşlamış genleşme için üzerinde
durulacak başka faktör yoksa, elde ettiğimiz sonuç gerçekten
uygulanabilinir. Bununla, tek başına var oluşlarının içine, düzenlerin
ortaya atılması kurallandırılırdı, böyle ifade edilebilinir, çünkü her
şey sürekli olarak düzensizliğe doğru yol alıyor…Bu sebepten, evren
gibi hiçbir şey, varoluşun içinde bulunmamalıydı.
Bir başka deyişle, eğer herhangi zaman ve mekanda kesin
madde oluşumlarını yavaşlatmak için mümkün enerjiyi bulmuş ve
herhangi bir zamanda geri dönüşümü sağlamış olsaydık,
düşüncelerimiz farklı olmak zorunda kalırdı ve şöyle söylerdik:
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işlemler enerjinin artması ve entropinin azalmasıyla görünüşte
olduğu gibi kendi kendilerine meydana gelirdi…
Basınç altındaki bir havuzda gazların davranışını gözlemliyor
olsaydık ve otomatik enerjinin oluşan basıncınyerine konulması için
pistona yapılan baskının ve geciktirmenin etkisini yok etmede
kullansaydık, tabii ki bununla aynı görüşte olurduk. Ve fizikçilerin,
üzerinde teorik olarak hevesle düşündükleri tersine çevrilebilinir
işlemlerde, nasıl davrandıkları, kesinlikle bu şekildedir. Çünkü
gezegenler ilgili hareketlerin periyotlarında, mekan ve zaman
değişken olduğundan geri dönüşümden bahsedilmez. Kozmosun
genişlemesi, düzenin kaybı, gök cisimlerinin bütün hareketleri
üzerine konuşlandırılmıştır– lakin, bu yıldızların yönünde kullanılan
yöntemi kapsar.
Fakat, yukarıda bahsi geçen otomatik enerji gerçekten vardır: bu
uzay basınçtan başka bir şey değildir. Uzay basıncının en kuvvetli
etkisini başlangıç noktası olarak aldığımızda, yerçekimi, varoluşun
içinde yer alan bu düzenlerden birkaçını rahatlıkla keşfedebiliriz.
Mesela atmosferdeyukarıya çıktıkça hava gittikçe incelir fakat
aşağılara doğru indikçe yoğunlaşır. Ve gazlardan bildiğimiz üzere
kesinlikle genleşme aynı şekilde düzenli değildir. Şüphesiz,
minimum enerji için yapılan çalışmalar ile yerçekimine dayalı belli
bir bölgeye giden gaz atomlarının içine düzen getiren maksimum
entropi bir dengeyi geliştirmiştir. Fakat ek olarak, bu enerji serbest
kalarak etkili olur ve atmosferin ölçülebilir (ve kullanılabilir)
yerçekimine (ağırlık) neden olur. Bu bize, teori ile gerçek arasında
anlamlı bir farklılık yaratacak şekilde şüphe uyandırmasına neden
olan olayların hoş bir görünümü olarak yansır.
Bu şekilde oluşan serbestlik birbirini uzaklaştırma, itici güç,
prensi tarafından desteklenir. Çünkü, eğer oldukça küçük kütleli bir
atom yerçekimi için bir ölçü olsaydı, tanımlanan atomik etkiyi
beklemeyebilirdik. Atomların içine giren her düzen bir ayna gibi
görünmek zorunda kalırdı. Fakat her zaman basınç altında pratik
olarak gerçekleşenatomik olayları, bir başka deyişle, en azından
birçoğunun geri dönülebilir olmasını kavrayabilirsek ve kavisli
kuvvetler, elektrik gibi karakteristik kuvvetler olarak ifade edilen
düzenlerin oluşumunu anlarsak, düzenlerin oluşumu doğal bir hal
alır ve kendilerinin nedenleriymiş gibi görünürler.
Çömlekçi tekerliğinin üzerinde kavanoz yapmaya benzer: eğer
çömlekçinin ellerini yok saymış olsaydık, biçimsiz halde bulunan
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çamurun bir kavanoza nasıl dönüştüğünü hayretle merak etmek
zorunda kalırdık – içten gelen büyülü güçlerin yönlendirmesi gibi.
Gizemleri aydınlatmak için birçok teorileri icat ederdik, fakat
bunların hepsi yetersiz kalırdı. Fakat, eğer çömlekçinin ellerini
çamuru basınç altında tutan bir güç olarak keşfedersek, kavanoz bir
mucize olarak ansızın sona ererdi. Daha sonra, çamurun bir
kavanoza dönüşmesinin ne kadar mükemmel bir ihtimal olmasına
daha fazla mana verilmezdi.
Düzenlerin oluşma olasılığı sadece atomlar tarafından tek
başlarına belirlendiğinde, kesinlikle çok küçük veya gerçekten
sıfırdır. Fakat ,şansla, tek başına oluşacak olasılıkları engelleyecek
başka birçok atom vardır, mesela uygun olan yerleri işgal
edebilmeleri gibi.
Bir atomik bağ içindeki düzenlerin olasılığı en başta maddelerin
toplanma hallerine dayanır. Beyaz ve siyah kumlar, ilk önce
tamamen karıştırılır, ve tek başlarına orijinal düzenlerini bulamazlar
ve yeni oluşan kumun rengi gri olarak kalır. Farklı ağırlıkta iki sıvı,
birbirleriyle karıştırılarak çalkalanır, daha sonra biri diğerinin
üzerinde olacak şekilde iki farklı katman oluşur. Bu durumda,
sıvıların bir düzen oluşturma olasılığı yerçekimi, uzay basınç, vs.
yüzünden oldukça yüksektir. Bu düzenin çok yüksek olmasının
önüne ancak enerji sağlanarak önlenebilinir. Sıvıların var olan
kuvvetler karşısında hemen itaat göstermeleri soru götürmez.
Elektrolitlerdeki veya akümülatörlerdeki olayların yöntemi bile
yüksek kararlılık ve düzen tarafından yönetilir.
Basınç altındaki evrenin düzene doğru eğiliminin büyüklüğü, ilk
olarak moleküllerin ve kristallerin düzenlerinde, daha sonra sırasıyla
yıldızların ve galaksilerin oluşumlarında ortaya çıkarılmıştır. Bazen
moleküllerin organik fonksiyonu olağanüstü bir şekilde bu düzenlere
karşı dururlar, fakat olağanüstülük sadece yorumumuz sırasında
dengeyi sağlaması için kullanılmıştır. Yukarıda bahsedilen kavanoz
bile, kavanozu kullananlar için, özellikle sıvıların içinde saklanması
dışında, çamur moleküllerinin anlamsız bir şekilde herhangi bir
özelliği yokmuş gibi kalır.
Tekrar edecek olursak, hayatımızı kısıtlayan enerji ve entropi
gibi konseptlerin oluşumunu anlamalıyız. Aynı yolla gerçekte
herhangi bir kısıtlama barındırmayan pozitif ve negatif gibi
değerlerin oluşumunu kavramalıyız. Benzer yanlış bir kısıtlama ile
organik ve inorganik moleküller arasında ayrımlaşma kurulur. Bu
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ikisi birbirlerine kesinlikle eşittirler ve organik molekül daha nadir
fenomendir.
Dünyamızın kayaları, bugün yaşayan organizmalardan 100
milyon kere daha fazla organik kalıntı ihtiva eder. Eğer Paris
havzasındaki kayalardan 100 kilometre uzunluğunda 10 metre
genişliğinde dikdörtgen bir blok kesebilseydik, bu blokta iki ile dört
milyon ton arasında organik molekül ihtiva eden bir yapı ortaya
çıkardı.
Entropi bir sistem içindeki denge için yapılan çabanın ifadesidir.
Bir kapalı sistemde, sonunda bu eğilim enerjide daha düşük formlara
doğru geri dönüşümü olmayan azalmalarla sonuçlanacaktır. Daha
düşük formlardan daha yüksek formlara dönüşüm gerçekleştirmek
için, böyle bir sisteme enerji sağlanması gerekirdi. Fakat bu sadece
açık sistemler için geçerlidir, mesela enerjinin çevreyle olan
dönüşümü meydana gelebildiğinde mümkündür.
Eğer bu sorun sadece tek taraflı olarakdüşünülürse, mesela, bir
termodinamik görünümden, termodinamiğin ikinci kanunu
düzenlerin içine her otomatik giriş için üstesinden gelinemez bir
engel olarak görünür. Daha önce bahsedildiği üzere, kozmosun tek
başına olması mümkün değildir. Gerçek ise, dünyamızınçatısı altında
daha fazla kapalı sistemlerin bulunmayışıdır, evet dünya kendini
açmıştır. En azından T.A.O.’nun farklı bir haline açtığı söylenebilir.
Ek olarak içerisine doğru olan her açık atomik aktivite, şöyle
söylemek gerekirse, atomların kendileri kapalı sistemler
olmayışından ve açık enerji havzaları olarak düşünülmesinden
kaynaklanır. Buradan termodinamiğin ikinci kanunlarının, doğanın
etkileri ve aktivitelerindeki sıklık ve sertlikle uygulanamayacağını
anlayabiliriz. Bu açıklamayla ihtimalsizliklerin önündeki birçok
engel suya düşer. Eğer ikisi de gaz halinde bulunan hidrojen ve
oksijen sıvı veya nem haline gelme olasılığı göstermeselerdi,
birleşmeleri su diye adlandırılmazdı. Ve su zaten gelişmiş bir
düzendir. Biz bu düzenin ne kadar hızlı, aniden oluştuğunu biliyoruz.
Tekrar ve tekrar olası olmayan buna benzer sayılamayacak kadar
fazla düzen vardır. Ve bu düzenler kendi uyumları içine sıçrarlar,
şöyle söylemek gerekirse- kozmik basınçta itici ve çekici
kuvvetlerin- bütün inorganik ve organik maddeler pratik olarak
bunlardan ibarettir.
Yaşamın gelişmesi entropi kuralına bağlı olarak açıklanamazdı,
çünkü organizmalar çevrelerine göre daha düşük entropiye
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sahiptirler. Fakat evrendeki yapının artışı entropinin artışından başka
bir kanunun olması gerektiğini kanıtlar. Ilya Prigogine, doğadaki
değişimlerin fark edilebilinir çeşitliliğinin bir açıklamasını bulmak
için yarı-organizasyondaki prensipleri için araştırmalarını özellikle
belirtmiştir. Fakat bu alandaki araştırma hala tamamen sallantıdadır.
Şekil 2’yi hatırlayalım, şekil 3’de olduğu gibi dağılma eğilimi
gösteren bir yapı sergilemektedir. Sistemler evrenin basıncı
tarafından termodinamik dengeye ulaşması engellendiğinde, fakat
sistemlerin düşük entropinin sabit sağlayıcısına doğru dengeden
uzun bir yola sevk edildiğinde, makroskobik yapılar aniden gelişme
gösterirler. Bu prensip bütün kompleks yapıların oluşmasından
sorumludur, hatta yaşamın meydana gelmesinden bile.
Dağılma eğilimindeki yapıların varoluşu entropi kanununda
tanımlandığı üzere sabit yavaşlama yöntemi içinde kanıtlanır, yeni
bir şey gelişir, yeni bir şey yaratılır ve yeni bir şey yenilik duygusu
içinde kalır. Termodinamik dengeden uzak, evrendeki basınç
tarafından oluşturulur.
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22 İlkel Moleküller
İlkel elementler arasında, gerçekleşmesi mümkün olan birçok
bağlarla, geleneklere uygun olmayan karbon atomu bulunmuştur.
Detaylı olarak üzerinde durduğumuz ilk molekül sudur, fakat su gibi
varoluşun içinde ansızın yer alan birçok molekül mevcuttur.
Bunların birçoğu karbon atomuyla gerçekleşmiştir. Metan (CH4),
karbondioksit (CO2), veya nitrojenle bağ kuran amonyak (NH3), bu
tür içine giren bildiğimiz moleküllerden birkaçıdır. Bu moleküller,
değişik orta seviyede bulunan takımyıldızlarının son kararlı
halleridir. Herkesin bildiği üzere, karbon monoksit (CO),
oksitlenerek sonunda karbondioksit (CO2)oluşur.
İlk gelişmiş elementler düzenlerini oluşturduğunda, ilk basit
moleküller hemen daha sonra, bu elementlerden gelişmişlerdir. Bu
moleküllerin mimarisi, atomları ilk bir araya getirenetkenin uzay
basınç olarak biliyoruz - ve daha sonra bu atomlar eğer engellenmiş
olsalardı veya bir bağ devam etseydi, var olmaya devam ederlerdi.
Bununla birlikte, Fourier salınımlarıyla, atomlar bu şekilde bir bağ
meydana getirerek ilgili düzenleri oluşturmak için hareket
etmişlerdir.
Kozmos, sonsuz değişim işleminin içinde, yeni bir görünüş
geliştirmek için başladığında, ilkel moleküller olarak tanımlamak
istediğimiz bir araya gelmemiş atomlardan, kümelere doğru olan
hayatın ilk adımını atmıştır. Bunlara örnek olarak; su, metan,
amonyak, karbondioksit…gibi moleküller verilebilinir. Bu
moleküller evrende en sık rastlananbileşiklerdir.
Her biyolog, 1953 yılında Stanley L. Miller tarafından
Newyork’taki Kolombiya Üniversitesinin Bio-Kimya Enstitüsünde
yayınladığı deneysel biyosentezini bilir. Miller cam deney tüpünü
metan, amonyak, su ve oksijenle doldurmuş, ve bir hafta boyunca bu
karışıma elektrik yüklemiştir. Böyle yaparak dünyanın eski
çağlarında olması mümkün atmosferik durumların bir örneğini
oluşturmuştur. Daha sonra, aniden deney tüpünde yeni bazı
moleküller gelişmiştir. Bu moleküllerin, canlı hücrelerde bulunan
organik bileşiklere benzediği kanıtlanmıştır. Elektrik tarafından
harekete geçirilmeyi ve kontrolü, akümülatör olarak kabul edersek,
glisin, alenin, aspartik asit ve glutamik asit olarak bildiğimiz
karışımların içinde, yeni atomik bileşikler oluşmuştur. Miller’in
deneylerinin devamında buna benzer yeni moleküllerin
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geliştirilebildiği ortaya çıkmıştır. Bu oluşan yeni moleküller daha
önceleri sadece canlı moleküller tarafından üretilebilindiğine
inanılan moleküller olduğuna inanılırdı. 3 litrelik bir gaz hacminde,
yaklaşık 100 miligram aminoasit, canlı yapılardan oluşan, ek olarak
adenin, guanin, citozin, uracil, ve timin, nükleid asitlerin yapı
blokları bu yolla 7 gün içinde oluşturulmuştur. Son zamanlarda
yapılan yeni deneyler bu aminoasitlerin aynı zamanda evrenin
karanlık nebulalarında bulunabileceğini göstermiştir.45
Fakat bu şekilde yapılan çalışmalar, başka neler üretilebilinir,
proteinaceous hetero-polyamic asitleri ne derecede suyla temasa
geçtiğinde yeni bir yapı kurma eğilimi gösterir gibi sorularla
karşılaşmamıza neden olur Bu şekilde olduğu gibi, çift katmanlı
membran geliştiriliyor. Mesela, hücre duvarı ve basit yolla kendini
tekrar üretebilen yapılar gibi.
Tabi ki, bu tip bilgi moleküllerininyaşama uygulanması çok
uzak gözükmektedir. Fakat, dikkatimizi özellikle bir duvarın yarı
geçirgen membranlarının oluşturulmasına, vermek zorundayız.
Çünkü, bu karakteristik tam olarak, daha sonra lipit moleküller
tarafında desteklenen, hayat için gerekli olan en önemli etkendir. Bu
duvarlar- molekül veya kristalin diğer formlarına benzer atomik
yakınlıklar tarafından neden olduğunun vurgulanması gerekebilirdi –
daha sonraları varoluşun içinde yer almayacak genetik kodlardan,
yaşam için, daha fazla önem arz ederdi.
Fakat zamanı geldiğinde bu duvarlar hakkında konuşmak
istiyoruz. Anlamlı halleri ortaya çıkmadan önce, daha fazla anlamlı
şeyler meydana gelmiyordu.
İlkel moleküllerin ilk meydana geldikleri zamanları
okyanuslardaki sularda ve atmosferde var oluşları ile başlar, daha
sonra ilk organik moleküller gelişmiştir- Miller’in deney tüpünde
olduğu gibi- yaşamla ilgili gerçekten daha hiçbir şey yoktu. Çok
fazla teoriysen o zamanlarda hava kürede yeterli oksijen olmadığını
düşünüyorlar. Fakat bundan başka daha mantıklı bir neden de yoktur.
Zaten ilkel moleküllerin oksijensiz meydana gelip gelişebilecekleri
hayal edilemez, ve o zamanlarda yeterli derecede oksijenin ortamda
bulunması gerekirdi. Oksijen atmosferdeki su buharından ayrılmıştıkesinlikle bugün olduğu gibi aynı metotla. Bu şekilde, bitkiler
oksijenin ortaya çıkmasında ne o zamanlarda ne de bugünlerde
sanıldığı kadar hesapta değildirler.
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Dünyanın güneşe daha yakın olması ve güneşin bugünkünden
daha fazla kızgın olması nedeniyle, o zamanlarda güneşin parlaklığı
çok daha güçlü olması gerekir. Bu yüzden kimyacılar ‘doğa’nın, çok
büyük gök gürültülerinden dolayı elektrik boşalmalarına, ve ışık
formunda çok fazla enerji kapasitesine sahip olduğunu inanmışlardır.
Veya volkanlar, birbirini tamamlayan büyük bulmacaların tekrar
tekrar yeniden oluşturulması gibi harekete geçirilmesi için,
kımıldaması için, ısının yükselmesi ve azalması için, çok fazla ısı
enerjisine sahiptir. Çeşitli bileşik ve bağ oluşturma durumlarında
olduğu gibi. Bu yolla, hayatın yapıtaşları moleküllerde olduğu gibi
kendi kendileri üretirler. Bu moleküller, oldukça fazla inorganik
madde ihtiva etmelerine rağmen,yanlış olarak inorganik diye
sınıflandırılırlar. Vebundan dolayı, bugün bile bu yapı taşları
şaşılacak derecede dünya üzerinde bulunmaktadır. Tabi ki, bu yapı
taşının daha önce kullanılıp ve bugüne eski yaşamlardan izler
getirdiğini veya hayatta daha önce hiç kullanılmadığını söylemek
mümkündür. Bu yolla, okyanuslardaki sularda bu moleküllerden çok
büyük miktarlarda bulunması gerekirdi. Onların oluşumu hücrelerle
ilişkilendirilemez– basit ilkel dev hücreler (bu hücreler güneş
tarafından bombardıman edilerek,aydınlıktan etkilenerek ve mağma
tarafından ısıtılarak değişiklik göstermişlerdir.) gibi bütün
okyanuslar değişmiştir. Enerjiyle dolu ilkel bir karışım, asit ve
bazlardan oluşan karışım…yeni moleküller oluşturmak için
birbirleriyle devamlı çatışma halinde bulunmuşlardır.
Miller’in deney tüpünde aminoasitler hem sağ-el hem sol-el
dönüşleriyle oluşturulmuştur. Tabi ki her molekül uzaysal bir
yansımaya sahiptir– ve bu yüzden her iki tür molekül ilkel karışımın
içinde gelişmeliydi. Bugün sadece bir türün özgürce bulunduğunu
biliyoruz. Doğada sadece bir türün olması nedeniyle belirtilmiştir.
Fotosentezin gelişimiyle ayrılmaz şekilde bağımlıdır.
Bir başka deyişle, aminoasitler laboratuarda üretildiğinde, her
iki formun karışımı, biri sağ-el dönüşü ve diğeri sol-el dönüşleriyle
her zaman gelişecektir. Bu iki tip sadece büyük zorluklarla
birbirinden ayrılabilinir. Ve bir tipin seçimi şüphesiz bir şekilde daha
fazla şaşırtıcı görünmelidir. Bu seçim özel bir yolla etkilenmiştir:
aminoasitler sadece sol-el dönüşüyledir, nükleid asitler sağ el
dönüşüne sahiptir. (bu sadece optik ve elektriksel polarizasyon ile
ilgilidir; uzaysal olarak, nükleid asitler aynı zamanda sol-el sarmal,
eğri-helezondur.)Fakat bütün bunların özel nedenleri vardır.
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Moleküller uzaysal yapılardır. Engeller oluşturur veya direnç
gösterir veya birbirleriyle uyum içindedirler. Bu özelliğiyle,
mümkün olan birleşme ve eşleşmelerin kesin ve sınırlı bir çerçevesi
belirtilmelidir. Bugün 25 aminoasit çeşidi bilinmektedir.(popüler
teşhislere karşılık 20 aminoasit değil, gerçekte 25 aminoasit vardır.)
Bu aminoasitler yaşamı tesis etmişlerdir, bu yüzden geçmişte daha
fazla olmaları gerekirdi. Ve ek olarak, yeterince çok fazla kararlı
olmamaları nedeniyle sonradan yaşamı daha fazla etkilememeleri
için başka yapıların da olması gerekirdi.
Bütün bu moleküler yapılar, bir şekil almışlardır, birbirleriyle
etkileşim içinde olmuşlardır, ve etkileşimin sonsuz zincirleri içinde
tekrar parçalara ayrılmışlardır. Ve bu okyanus içinde bir arada
bulunan bütün olasılıkları sonuçlandırmak zorundayız. İstinasız
moleküller tarafından tutarlılığı daha önceden bir amacı sistematik
olmayan durumlarda test edilmiştir. Bundan başka net bir plan ve
çözüm yoktur.
Moleküller, yeniden oluşturucu etkilere sahip elektrik ve
magnetik momentlerin içinde bulunan uzaysal yapı olmaları dışında
daha fazla nedir? İlk olarak, enerji yığınlarıdır. Çünkü her zaman
bağları tarafından arttırılan bir enerji taşırlar. İkincisi ve hepsinden
üstün olanı, her zaman onları şekillendiren olaylara eşit derecede
mesafede bulunan materyallerdir. Bu hafızanın bir önerisidir,
çevreye karışan, etkileyen veya çevreyi yok eden bazı işaretler
hakkındaki hareketler, bir arada bulunan analog moleküllerde kayıt
altına alınıyor.
Bu hiçbir şey anlamına gelir, fakat her molekülün çevresel net
etkilere doğru olan, önemli olarak gerçekleşen açık etkileşmeler,
aydınlatma için, ısıtma için ve hatta diğer moleküller için belirtilir.
Neredeyse atomlar gibi, taklit ederek ve tekrar ederek birbirlerinden
haberdar olarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Aynı zamanda
moleküller etki ve tepki çerçevesi içinde birbirleriyle anlaşırlar.
Eğilim ve direnç halinde bulunan her molekül, hareketlerini bu
şekilde yönlendirir. Bu etkileşimler, çevrelerinden haberdar olmak
zorundadır. Tabi ki, bu sadece kişisel bilinç olan ‘ego’ değildir,
sadece çevresini idrak eden sade bir tepkidir. Fakat yaşayan bir şeyin
bilinçli niyetine doğru olan zorunluluk ve gerekliliğin basit adımı,
bizim inandığımız gibi çok büyük değildir.
Canlılarda herhangi bağımsız içsel yarı-farkındalık yoktur.
Farkındalığın formlarından herhangi biri olan ‘ego’da olduğu gibi,
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algı sayesinde bize benzer şekilde yaratılmıştır. Bu temelde atomdan
atoma, molekülden moleküle zaten uygulama halinde olan algıyla
aynıdır. Ve yapılan bağlarla, beynin anlam kabiliyeti için çok önemli
fonksiyonu olan engel prensibiyle her zaman karşı karşıyayız. Çünkü
her şeyin daha fazla olabilmesiher zaman mümkün değildir- fakat
sadece izin verilebilir…Kesinlikle çok garip görünür, ve şu an
anlattığımızı sadece gelecekte anlayacağız: bir molekül varoluşun
farkındadır, çünkü etkileşim içinde olduğu başka moleküller vardır.
Fakat biz tabi ki bu algının basit, resmi olmayan, safça ve topolojik
olarak kuvvetli olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu henüz
tanınamaz, fakat ileride göreceğimiz üzere, umulmayacak şekilde
tanınmayı kısaltacak bir yoldur.
Bir kristali su içinde çözdüğümüzde, atomları birbirlerinden
ayrılır. Düzenlerini kendi elinde bulundurmalarına rağmen, mesela
bağlar için kendilerine özgü özellikleri ve olasılıkları, hareketli
olduklarından dolayı tekrar birbirlerini bulamayacaklardır. Bu
hareketi suyun buharlaşmasıyla sınırladığımızda, mesela, atomlar
tekrar kristalleşeceklerdir- basitçe çünkü olmak zorundadırlar.
Orijinalinin benzeri yeni bir form oluşturacaklardır.
Atomları suyun içinde birbirlerine yol göstermeleri için,
yerlerini daha hızlı tanımalarına bir fırsat verebiliriz. Ne yapabiliriz?
Aynı türden oluşmuş katı atomları bir ip vasıtasıyla çözeltinin içine
sarkıtırız veya çözülmeyecek şekilde küçük kristallerin içine
dikkatlice koyarız. Bu şekilde çözeltiyi kristal düşüncesiyle
kirletmemiş oluruz. Daha sonra ne olacak? Atomlar ‘tanıdıkları’
sunulan yerlere (valans veya kutuplaşmış hareketsiz atomlar) doğru
hareket eder ve hemen buralara yerleşirler. Biraz sonra yeni kristaller
gelişir ve atomlar tarafından kavranılan yapılarında bulunan fikirlere
göre iplikte veya küçük tohum kristallerde şekil alırlar. Aynı şekilde
iplik, atomların kendi üzerlerinde devam edecek şekilde bir çalışma
düzenlerine sahiptir. Ve bu şekilde, hem iplik hem de atomlar
beraber çalışarak, hiçbir parçacık bir kristal oluşturmayacak şekilde
yalnız kalmamış olur.
Moleküller tamamıyla program taşırlar. Fakat fikir (iplik)
eksikliğinde, daha fazla yeni emirler geliştiremezler. Bu tehlike
karşısında yapılacak bir şey yoktur. Eğer bağlantıyı bilmiyor
olsaydık, bu tehlike tamamlanmış bir kristal oluşturmasına umut
edilirdi.
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Henüz varoluşun içine geliniyor. Bu yolla birçok kristale neden
olabilirdik, ve atomların tipine ve düzenlerine göre, hepsi farklı
şekilde görünürlerdi. Sıcaklık ve basınca dayalı, uygun net
durumlarda, dünyamızın hemen hemen bütün elementleri kristaller
halinde gelişirdi. Ve böylece kristaller önemli bir özelliğe sahip
olurlardı: birbirlerini tamamlarlar ve tekrar tekrar yenilenirlerdi. Bu,
keşfedilecek gelişimin ilk formudur.
Kristallerin yapılarındaki karışım, moleküller için olan
karışımdır. Aynı zamanda kristalleşmeye düşkünlerdir ve kendilerini
şekillendiren aynı çevre içinde tekrar parçalanabilinirler. Kimyacı
kütle kanununa göre hareket eder ve bu yüzden fikirleri,yaşamda
meydana getirilemez veya suda başlamazdı. Çünkü moleküller
şekillendikten sonra hemen su tarafından tekrar ayrılırlar. Eğer
moleküller çözülemeyen tarafta, basit dönüşleriyle, varoluşun içinde
yer almak zorunda olduklarını düşünmeseydik, bu oldukça doğru
olurdu. Yaşamın gerçek macerası kaçınılmaz derecede
değiştirilemeyen bir başka keşifle başlamıştır: kataliz ile.
Kristal ipliklerle, atomik katalizin başlangıcının bir türünü
tanımış olduk. İpliğin atomları su içinde güçlerini atomların
üzerlerine sarf etmişlerdir; bu yüzden daha fazla gelişigüzel
oluşmamışlardır, fakat yerleşmişlerdir. Böylece bir program
yürürlüğe girmiştir.
Bir atomik bağdaki yabancı bir atomun programı, diğer
programları zararsız hale getirecek şekilde çok güçlü olabilir.
Ozonun içine sunulan çok az miktardaki manganez, oksijen içinde
ozonların ayrıştırır. Bu nasıl gerçekleşir? Bunu anlamanın en kolay
yolu: manganezle ilişki içinde olan oksijen atomları manganezin
programını kabul eder. Mesela manganez için tipik olan salınımlar
gibi. Bu yolla değişerek, birbirleriyle daha fazla uyum göstermezler.
Üç birimli molekülleri birbirlerinden ayrılarak programı aynı
zamanda yayarlar..
Bu nedenle kataliz ayrılabilir, fakat aynı zamanda birleşebilir, ve
özellikle moleküler dizilerin içinde, bu etkilere, neden olur. Ve
atomların güçlü programlarla sonuçlanmasında haklıyız. Mesela
metal iyonları bunun içinde önderlik yapar. Kutup dönüştürücüsü
temsilcileri olarak hareket ederler. Ve enerji akışının mümkün olan
yerlere, içinde bulunmaksızın yaparlar. Bataryalarda ve
transistorlerdekine çok benzer bir durum bulundı ve bu prensip
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çarpışmaların olasılıklarını ve tasarımlarını muazzam şekilde
arttırmıştır…
Değişik aminoasitler ve diğer moleküller okyanuslarda daha ileri
yapılarda bir araya gelmişlerdir. Gelişigüzel şekilde bükülürler ve
halka şeklini oluştururlar, ve rasgele yalnız bu şekilde uzun süre
kalmazlar. Çünkü her yeni form geçici olarak elektrik ve uzaysal
şartlar tarafından kuvvetlendirilir.
Kristal içindeki iplikte olduğu gibi, bu yapılar özel yüzeysel
yapıları nedeniyle ileri düzenlerin formasyonu için tetikleyici hale
gelmişlerdir. Daha önce bir araya gelmemiş moleküller (daha önce
birbirleriyle temasa geçmemiş) kavrayarak ve bir araya gelerek veya
moleküller aynı enerji seviyelerine gelerek ve salınım harmonileri
kurarak, çok daha karmaşık yeni form oluşturan molekülleri
oluşturmuşlardır. Bu yeni üye moleküllere enzim adı verilir.
Prensipte, fonksiyonları basittir. Birbirlerini tanımayan ve tek
başlarına birbirlerini asla bulmayan iki molekül için enzimin bunları
bir araya getirmesi için bir olanak sağladığını varsayalım. İkisi de
enzimin üzerine yerleşir. Yerleşme için pürüzlü olacak derecede bir
yüzeyin olması yeterlidir; kesinlikle mükemmel olmak zorunda
değildir. Yoksa, enzimlerin ve moleküllerin yüzeylerinde herhangi
bir boşluk olmadan eşleşmeleri çok zor olurdu. Çünkü yüzey yapısı
sadece bir kriterdir, ve özellikle elektriğin oynadığı role göz
yumulamaz.
Enzimin üzerine yerleşmiş iki molekül, şimdi bir baskıya neden
olmayacak şekilde iki noktaya baskı yapıyor. Bu noktalar enzimatik
bağların yeni enerji dağılımlarına doğru, birbirlerine adapte olurlar.
İki molekül şimdi bu yerde izlerini bırakarak bağlantı kurarlarçünkü itici güçleri ve salınımların formu sırasıyla bu bağla değişirve daha fazla enzime uyum sağlanamaması ile sonuçlanır. Yeni bir
molekülle birleştiğinde enzim tekrar düşer. Kural olarak temel olarak
elektriksel nedenlerden dolayıdır. Çünkü moleküller enzimin
programa, belirsiz bir şekilde uyum sağladığında, partnerler
kutuplaşır ve sonunda aralarında itici güç oluşur...şimdi, çok
karmaşık mekanizmaların burada çalışmaya başladığını görüyoruz.
Enzim kendi kendini tekrar serbest bırakır- enerji kayıplarına
neden olacak kesin sınırlamalar olmasına rağmen, diğer moleküllerle
oyunu tekrar ettirmek için her zaman hazır durumdadır. Fakat
ayrılma için gerekli olan küçük bir enerjiyi sağlamada bazı yapıları
bulup, alabilmelidir.
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Bileşik molekül, her nasılsa, ayrılması çok kolay değildir. Su,
tek başına enzimlerin katılımıyla bile ayrılamaz. Bu enerji
dengesinin bir başka durumudur. Sadece başka enzimler işlemi
tekrar bir pozisyona dönüştürür. Bu nedenden dolayı, canlılık veya
hücreler gibi şeyler yokken enzimler kesinlikle varoluşun içinde yer
almışlardır. Fakat, su tarafından tahrip olmak için gerçekten
dokunulmaz değildirler. Bu yüzden tekrar ayrışırlar, yeniden
gelişirler, tekrar ayrışırlar… fakat yaşamlarından kısa bir süre sonra
tamamen enerjik zincirlerden meydana gelen katı yapılar
oluşturmuşlardır. Bu moleküller çevrelerindeki güç ve basıncın
farkına varabilmeleri için kesinlikle yardım edememişlerdir.
Hala, moleküllerin bu kaynaşmasında, bu konseptin bir benzeri
daha yoktur. Fakat gerçekten her şey istenmeyerek olmuştur, çünkü
her hareket kesin derecede ön koşullara sahiptir. Enerji yakalama ve
onu zincirlemedeki ilk korsanlıkta, karbon bu zincirin en başındaki
elemanıdır. Ve bundan başka oldukça simetrik olmayan ve her
zaman yanlış yolda bulunan ve baş belası olarak anılan bir diğer
atom isehidrojendir.
Karbon atomları hidrojen için güçlü bir birleşme eğilimi
gösterir;karbon atomu sol tarafa ne zaman yerleşse, hidrojen atomu
karbon atomu ile kısa süre sonra birleşmek için harekete geçer.
Kimyagerler karbon atomu hidrojenle doyuma ulaştığını
belirtmişlerdir.
Uzayın kutuplaşma prensibini bildiğimiz zaman, ardından bütün
bu işlemleri hemen kavrayabiliriz. Her şey kesinlikle bu yolla
gelişmek durumundaydı ve başka hiçbir şey meydana gelmeyebilirdi.
Bildiğimiz üzere, enerji entropiye dönüşmek ister. Fakat birden
bire bu, daha fazla kolay olmaz, çünkü enzimler şiddetli bir şekilde
enerji kaybına uğramışlardır. Enzimler yeni moleküllerin yerleşmesi
için taze enerjiyle yüklenmişlerdir ve sürekli kendilerini çaldıkları
enerjilerle doldurmuşlardır. Daha fazla entropide olduğu gibi yokuş
aşağı gidilmemiştir, fakat tekrar tekrar enerji geriye alınmıştır, yeni
fırlatma patikasına tekrar çekilmiştir.; ve enerji pratik olarak kendini
engel olarak koymuştur. Bu kırkayakta olduğu gibi sabit olarak kendi
ayaklarına düşmesidir. Ve biz enerjinin sabit olarak tekrar
sağlayacağı konusunda hataya düşmemeliyiz: ışık, elektrik akımı, ve
kozmik radyasyon ve radyoaktivite gibi milyonlarca yıldan beri
etkisini göstermeye devam eden ısı gibi…
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Şekil. 109a: İki molekülün uzaysal adaptasyonu
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23 Organeller
Enzimlerin hayatlarını devam ettirebilmeleri, bozulmalarını
geciktirmeleri ve enerji kayıplarının karşılanmasını sağlamak için
moleküllerin bulunması önemlidir.Zaten başlangıçta, bu amaç için
çeşitli moleküller bulunmaktadır. Bu moleküller nerede bulunurlarsa
bulunsunlar enerjileri enzimler tarafından gasp edilir. Bu olay sanki
“ye ve yenil” gibidir.Biz bu prensibi moleküler seviyede algılarız.
Bu enerji savaşlarından dolayı, ilkel karışımın orijinal çeşitliliği az
miktarda da olsa düşürülmüştür. Çok fazla miktarda enerji
gereksinmelerini karşılayan enerji sağlayıcılar ayrıştırıldığında, ilgili
enzimler bir zaman sonra tekrar çözülmeye başlamıştır – ve bugün
hücrelerinde bulunduğu üzere, bir kontrol mekanizması şeklindedir.
Bir başka moleküler kontrol devresi, oluşturulan ürünlerden
ibarettir. Bu ürünler enerji sağlayıcılarının hareketlerini durdurarak
ve diğer üretim işlemlerini tekrar mümkün hale getirilerek
oluşturulur. Bu olay, hızlı bir şekilde bir moleküler gelişmeyi ve
birleşmelerin gerçek patlamalarını tetikler. Bugün dünya üzerinde
yaklaşık 2000’den fazla farklı enzim çeşidi bilinmektedir, fakat
sayılarının milyonlara ulaşması gerekirdi. Çünkü her kompleks
molekül, aslında diğer moleküller için bir enzimi olabilirdi.
Ve buna kasıtlı olarak devam ediyoruz: atomların bir başkasıyla
bir arada bulunmasına ve onunla hareket etmesinden başka bir
seçeneği yoktur. Çünkü uzay ve enerji için bir yarış halindedirler.
Eğer yapılarından dolayı başarılı bir şekilde zar oluşturmasalardı,
moleküller aynı zamanda bağ kurmak içinzorlanırlardır. Düzensiz ve
karışık bir şekilde bir arada toplanarak, benzer şekilde birbirlerine
bağlanmak zorunda kalmışlardır. (Erekbilimselde kullanılan üslup,
rekabet, savaş, oyun, ulaşma ve gasp etme, besleme, kıyas etme…
gibi terimlerin yanlış anlaşılmaması gerekir. Bu ifadeler sadece
üsluba ilişkin nedenlerden dolayı kullanılır.)
Bu olayların arkasındaki sürücü güç, dışarıdadır; çevre
güçlendirir vezorlar, şekillendirir ve dizayn ederdi. Eğer bir molekül
izole edilmiş bir yolla kabul görse idi, bir küçük makine gibi,
açıklamasını bulmak güç olacaktı – bunun nedeni sadece atomdan
dolayıdır. Fakat ne atom ne de molekül kendi kendine uyum
sağlayabilen küçük makineler değildir.Bu düzenlerin her biri sadece
kendileri için açık olan yolları takip eder. Ve bu yüzden homojen
olarak gerçekleşen moleküllerin ilgili bütün kimyasal olaylarını,
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ayrılmaz bir bütün olarak anlamak zorundayız. Bütün bunları,
acımasız çok yönlü oluşan nedenleriyle ve çeşitli şekillerde bağlı
etkileşimlerini, bu reaksiyonların prosedürü içinde ele almalıyız.
Enzimler herhangi bir koşulda enerji arayışı içine
girişmemişlerdir. Ve bunun yanında, ayrışmaları veya ayrılmamaları
durumunun kesinlikle bir önemi yoktur. Bir veya birkaç molekülü
seçmek için uzmanlaşmış bazı moleküller, arabulucu olarak, sadece
kaçınılmaz
derecede
oluşan
elverişli
durumların
rastlantısıylakarşılaşırdı. Bu durum zamanında meydana gelmek
zorundaydı. Ve acele içinde değillerdi. Bu nedenle, önemli rolü
oynayan ve sadece hesabı olmayan rastlantıdır. Çünkü bir başlangıç
noktası olarak herhangi bir olasılık hesabı yapmamalıyız; kesinlikle
asla ve hiçbir yerde enzimleri ve aminoasit bileşiklerini oluşturmak
için herhangi niyet yoktur.
Her şey uzayın, yapının ve elektrik potansiyellerinin
etkileşimlerinin sonuçlarıdır. Bu potansiyeller, hiçbir şeydir fakat
sadece salınım durumlarındaki farklılıktır. Burada sol-el, orada sağel, burada biraz fazla, orada biraz az, olarak değişebilirdi. Bir
enerjiakımı molekülden moleküle doğru oluşur. Elektron
dalgalarının düzlemindeki etkinin değişebilirliğini belirten gruplar
oksidasyon-azaltma sistemleri diye adlandırılır.Bunların aynı
derecede azaltılması ve okside olması kolaydır. Bunlar oksijen
getiren veya taşıyan enzimlerdir. Oksijen çok agresif bir atom olarak
tanınır. Her nerede düşük potansiyel veya eşleşme için salınım bulsa,
hemen yerleşir ve ilgili maddeyle oksitlenir.
Bu durum kötü bir şekilde geri teper, eğer rakip hidrojen ise.
Oksijen bunun karşısındabütün önlemleri alarak herhangi bir tepki
göstermemiştir. Bu yüzden moleküller hidrojenle karşılaştıklarında,
oksijenden tekrar kurtulabilirlerdi. Bu şekilde, su çok hızlı bir
şekilde üretilir, ve serbest bırakılan enerjioyuna tekrar başlamak için
uygun hale gelir – aslında bir savaş – tekrar meydana gelir ve uzun
zaman periyotları boyunca devam eder.
Eğer moleküller su zerrecikleriyle sıkı bir ilişki halinde
bulunmasaydı, belki de bugüne kadar aynı yolda kalmış olacaklardı.
Biraz da, Lipit (lipoid) olarak adlandırılan yağ molekülleri hakkında
konuşalım. Suyu sevmeyen yani ne oksijenle ne de su molekülünün
hidrojeniyle dostluk kurmayan moleküllerdir. Kısa deneylerinde,
Miller bağ kurmaya meraklı bu yağların başlangıç safhalarını formik
asit, bütrik asit gibi tekrar canlandırmıştır. Bunlar karbon, hidrojen
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ve nitrojenden oluşmuş çok basit moleküllerdir. Diğer başka
elementlerle kompleks yapıları oluştururlar. Mesela okyanus
sularında çok fazla miktarlarda bulunan fosforla ve sudan hidrofobik
sonlarına geri dönerler. Aynı zamanda, suyun sunulan mümkün olan
en küçük yüzeyine yerleşmiştirler.Daha önce protein molekülleriyle
bir birlik oluşturmamış olsalardı, herhangi bir zamanda veya daima
suyun yüzeyinde sürüklenebilirlerdi. Bu yüzden batmışlar ve küresel
zarlar geliştirmiştirler. Bu küresel zarların aniden içine girmesi için
kılıf oluşturmuşlardır.
Biz bu zarları yapaysal olarak toplu damlacıklar adı altında
üretebiliriz. Isıtılmış aminoasitler bile sistemlerin içinde, bir zar
geliştirerek (membran duvar), suyla bağ kurmak için, farklı bir
eğilimgösterir. Membran duvar maddelerin transferinde seçici
davranır. Fakat lipitler bile daha iyisini yapabilirlerdi. Çünkü
herhangi veya her şeye karşı muhalif değillerdir. Enzim ve proteinler
gibi bazı maddeler lipitlerin kabuklarından zar olmaksızın
geçebilirlerdi. Diğer taraftan, zar duvarının içinde aynı zamanda su
vardır ve bu nedenler bu şekildeki kabuklar çift çeper (membran)
olarak istinasız gelişir. Çift çeper her iki taraftan çözünmez. İç
kısımdaki suyla dış taraftaki su arasında bir basınç ilişkisi meydana
gelmiştir.(Ozmotik Basınç) Dışarıdaki basınç daha fazla olduğunda
kabuk sıkıştırılır – küçülür - dışarıdaki basınç daha düşük olduğunda
kabuk genişler.
Ek olarak, birçok lipit kabukları yarı geçirgendir. Bunun anlamı
moleküllerin ve iyonların sadece tek taraflı geçmesidir. Ve bu özellik
kesinlikle ozmotik basınca bağlıdır. Bu yolla moleküller zarın içinde
plazmoliz olana kadar birikirler. Birçok durumda yeterli sayıda lipit
birikmeden önce moleküllerin destekçileri kaçmıştır. Sonuç olarak,
içeride hakim olan basınç için zar çok büyük bir seviyeye gelmiştir.
Ve şimdi atomlarla aynı düzende keşfettiğimiz nesneler meydana
gelmiştir. Atomlar da değişikliğe uğramış yüzeyleriyle uzay basınca
karşı direnmişlerdir: dışarıdaki basınç atom yüzeyine karşı hareket
eder ve basınç yaparak yeni bir denge oluştururdu. Büyüyen yüzeyin
çevresinde ikiye bölünmüş hacmin dağıtılmasıyla iki yeni zar içinde
bu denge oluşur. Ve bu nedenle işlem tekrarlana kadar yeniden
gelişebilirdi.
Bu olayla, hücre gelişiminin ilk basmakları görünür hale gelir ve
hücre bölünmesi başlangıçta kontrolsüz bir hal alırdı. Bu durum
karışık basınç durumlarından kaynaklanırdı. Sadece maddelerin
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miktarları başlangıç bölünmesinin gelişiminin devamlılığını
gerektirirdi. Her hangi bir genetik kod, herhangi bir emir veren
yönetici bir molekül yoktu, ve temel olarak günümüze kadar bu yolla
devam etti. Kapsülleşme fikrini not etmenin bir gereği yoktu, zarın
keşfi gelecek devamı açısından önemlidir; bu maddeler ve istenilen
ortam oluştuğunda tekrar tekrar yerine getirilmesi için kapsanılan
maddeler her zaman bulunmuştur. Ve sadece bu gerekli maddelerin
sonra ortaya çıkması bir kalıp olarak sona ermiştir ve bir kodla
kendini tanımlamıştır.
Zarın temel fikri – mesela hücre için – bugüne kadar var
olmuştur. Çünkü kozmos tarafından çevrili durumdayız. Kozmosun
güçleri ve itici kuvvetleri maddenin kristal veya kayada olduğu gibi
aynı yollu etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ve bu çevre “görünen zarda”
kaçınılmaz şekilde doğmuş ve ek olarak aynı ana amaç etrafında
bugüne kadar süre gelmiştir. Çünkü bu şekilde oluşmuştur, çünküo
günlerin ilk okyanuslarındaki organizmalar sonraları kendilerini –
üzerlerine ve içlerine doğru devam ettirilerek - dağıtmıştır. Hayatın
bu temel prensibi milyarlarca yıldan beri devam etmektedir.
Her yaşayan şey, zarda meydana gelen muhteşem olaylara
dayanır. Çünkü hayat gerçekten bir duvar fenomenidir. Her organik
birim bu tip zarlarla kapsül altındadır. Bir hücre hesapsız, şekilsiz bir
plazma damlacığı gibidir. Bu arada moleküller muhteşem bir şekilde
nerelere gitmek zorunda olduklarını biliyorlar gibi görünür. Fakat
sayılamayacak kadar fazla kabuklar ve deriler bir şehrin yol ağları
gibi çapraz çizgilidir. Yönleri belirlenmiş bütün yollar açık ve aynı
zamanda kontrolü ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir. Bu
oldukça, bize sunduğu şey için, anlamlıdır. Her emir, hücrenin içinde
derileri, kabukları, su depolarını, geçitleri, ve geçirgenliklerini
yönlendirir. Bu nedenle yaşamın ilk nesneleri kesinlikle genetik
aygıtlardır. Eğer zar fenomeni içinde yer almazsa her hangi bir şey
başarılmış sayılmaz. Kendini temel olarak güçlendirebilir ve uygun
ortamlar hazır oluncaya kadar genetik kodsuz tekrar üretim yapabilir.
Genetik anahtar sadece bu durumların güvenliğinde yer alır. Fakat
sadece bağımsız bir şey gibi çok sonradan meydana gelir ve lipit
kabuklarına entegre olduğunda etkin hale gelirdi. Bu kazara
meydana gelmemiştir, fakat birçok orta seviyeler hazır olasıya kadar
korunmak durumundadır. En azından yüzeysel olarak bunları
sırasıyla öğreneceğiz.
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Biyologlar hücrenin içinde
bulunan zarlardan oluşmuş ağa
endoplazmik redikulum adını
vermişlerdir. Şekil 110 yan yana
bulunan üç pankreas hücresini
göstermektedir.
Bu
zar
sisteminin kusursuz uyumunu
yönetme
ve
organizasyon
fonksiyonuyla
beraber
görebiliyoruz. Tabi ki, şekil
sadece bir kesittir. bu yüzden zarı
küresel olarak hayal etmeliyiz.
Çift
membranda
oluşmuş
yüzlerce küre birbirleri içinde ağ
oluşturmuştur. Burada, her şey
keyfi olarak istediği şekilde
hareket etmez. Sistematik ve güçlü olarak üstesinden gelir. Bundan
sonra endoplazmik redikuluma kısaca ‘ER’ olarak adlandıracağız.
Aynı zamanda, bu tip zarlar çok çeşitli enzimleri sarar. Bu
nedenden enzimler özel olarak bazen tepki gösterir ve
uzmanlaşabilirdi. Her şeyin burada gelişebilmesi mümkün değildir,
fakat sadece membranlar tarafından seçilmiş yapı maddelerinden
dolayı sadece çok özel moleküller meydana getirilirdi. Bütün bunlar
kararsız bir şekilde kısa teşebbüsler ve finaller içinde meydana gelir.
Ve sadece şimdi meydana gelmiştir ve daha sonra sistem bölünmüş
ve yolunu bularak fonksiyonları devam ettirmiştir. Bu fonksiyon
zarın kendisi tarafından belirlenmiştir. Çok özel protein yapılarının
tamamlanması için bazı ekstra özellikler bulunur ve sadece özel
maddelerin geçişine izin verilir.
Tabi ki çok farklı zarlar vardı. Yapı maddelerinin içeri
girmesine izin verirdi ve ürünleri dışarıda sonlanmıştır. Fakat kasıtlı
olarak hiçbir şey üretilmemiştir. Tamamen her şey otomatik ve
bilinçsiz bir şekilde tepki göstermiştir. Eğer moleküller uygun olmuş
ve doğru programları taşıyor olmuş olsalardı, zaten birbirlerine tepki
gösterirlerdi. Ve bu üretim aniden ve sorumsuz bir şekilde, ürünlerin
herhangi bir amaç için kullanılıp kullanılmamasına ehemmiyet
vermeden başlamıştır. Fakat kesinlikle gelişigüzel oluşan bu ürünler
yapı maddeleri olarak diğer kabuk sistemleri tarafından karşılanır.
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Her şey inanılmaz bir düzende meydana gelir. Bütün okyanus
hızlı bir şekilde bu küçük protein fabrikaları tarafından
dolduruluyordu. Ve muhtemelen mekanizmalar, daha sonraki
bölümler için tekrar kaybolan adımlardabaşarılı olamamıştır veya
tekrar bu nedenden dolayı bugün keşfedilememiştir. İçsel kuvvet ve
dışsal gereklilik yakında bütün bu zarlarla yoğun bir etkileşmeyle
sonuçlanacaktır. Bunlardan bir tanesinin atılması diğeri için yararlı
olabilir. Bu yüzden ileride daha gelişmiş bir seçme meydana gelir.
Çünkü birçok zar işe yaramaz şeyler üretmiştir, diğerleri yapı
maddelerini daha fazla kabul etmemiş ve yok olmuşlardır. Sadece
diğerleri için yararlı olanlar sürekli olarak devam etmişlerdir.
‘Yararlı’ kelimesini yanlış anlamamalıyız; bu zarlardan hiçbiri
bu veya şunu kesin olarak üretmek için göreve sahip değildir. Sadece
diğer sistemler için uygun olan görevlerini yaparlar. Rastlantı olarak
ortaya çıkan tartışılmaz izlenimler sadece fonksiyonlarıyla
sonuçlanır. Mesela, su tartışma götürmeyen bir üründür ve değirmen
tekerleğini döndürmek için ortaya çıkarılmamıştır, fakat bu amaç
için kullanılabilir. Ve geleneksel teorileri takip ettiğimizde ve
okyanusa, bir çeşit ilkel karışıma, transferini gerçekleştirdiğimizde,
biz sadece her farklı yer için oluşturulmuş olaydan haberdar
olmalıyız. Bu yerlerde yeterli su ve uygun madde vardır – belki de
diğer gezegenlerde bile bulunabilir…
Yaşamın başlangıcında bulunan bütün bu duvar sistemlerinden
sadece en önemlilerini seçmek isteriz. Zaten ilk zamanlarda –
görünüşün kozmik bir noktasından milyarlarca yılda oluşmuş bir
pastanın parçası – kimyasal işlemlerin faaliyetleri sonucu sistematik
hale gelmiştir; net oluşmuş moleküller kendilerini standart yapı
malzemeleri olarak kullanmışlar ve meydana getirmişlerdir…
Bu kesinlikle sınırlandırmak için meydana gelmiştir. Bulunan
her şey sadece bir deneme için verilebilinirdi. Bazı şeyler sürekli
olarak devam etmiştir ve birçoğu tekrar ortadan kaldırılmıştır, ve çok
nadiren bir molekül standart hale gelmiş bir şeyde gelişmiştir. Bu
standart moleküllerden biri adenindir. Adenin gelecek bölümde
önemli fonksiyonlarını öğreneceğimiz bir moleküldür. Olayların bu
safhasında, adenine bir şeker ve bir fosforik asit molekülüyle bir yapı
oluşturmuştur. Bu yapı bir enerji taşıyıcısı olarak hareket eden bir
birimdir. Ve kabuk cihazlarından biri adenozin monofosfatı enerjiyle
yüklemek için uzmanlaşmıştır. Bunlar fosforik asitin molekülündaha
fazla kuyruğuna asılmasıyla meydana gelirdi. Adenozin difosfatın
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(ADP) içine transfer olan moleküle sadece bir tane eklendiğinde, bir
başka fosfor kuyruğu adenozin trifosfata (ATP) tamamlar. Bu olay
enerji taşıyan bu küçük kuyrukların bağ ilişkisi olarak görünmüştür.
(Herkesin bildiği gibi bu olay bağ kurma olayıyla oluşur ve bununla
yüzeyler değişime uğrar.)
ATP molekülü çok ilginç bir moleküldür. Bir silindir kilit
sistemi için genel bir anahtar gibi çok değişik enzimlerle uyum
sağlar ve evrensel enerji sağlayıcısı olarak kullanılabilirdi. Bunların
da ötesinde her zarın dışında ATP meydana getirilebilinirdi, ve bu
nedenle evrensel enerji deposudur. Başlangıcında enzimler için,
molekülün türüne göre doğru zamanda, kendi enerjilerini
yakalayabilmişlerdir.
Bu yüzden ATP’yi, ADP’ye dönüştüren sayılamayacak kadar
enzim bulunmaktadır. Ve aynı şekilde ADP’leri tekrar ATP’ye
dönüştüren enzimler mevcuttur. Daha sonra aynısını küçük şekilde
birbirine geçmiş kabuk sistemleri halinde meydana gelmişlerdir.
Enerjilerini birbirini izleyen birçok katalizin içinde, getirdikleri
oksijen ve hidrojenden direkt olarak elde ederler. Mesela redoks
sistemelerle yumuşatılan oksijen tarafından. Biyologlar bu tip
reaksiyonları solunumla ilgili bir zincir olarak bilirler, ve biz bu
ifadeden oksijeni enerji kaynağı olarak değerlendiririz.
İlk kabuklu iskelet sistemler ADP ve fosforik asitin içeriye
girmesine ve bitmiş ATP’nin boşalmasına izin vermiştir. Bu yolla
küçük moleküler fabrikalar, enzimler için mitekondri olarak
bildiğimiz dolum istasyonları haline gelmişlerdir. Bugün bile, her
hücre için hala önemli bir bireydir, ve hücreler kapsüllerini
oluşturmadan önce bile var oluşları ve daha sonra içeriklerini
okyanus boyunca taşımaları şüphe götürmez bir gerçektir. Böylece
mitekondri organel olarak adlandırılmıştır. Ve aynı yolla, başka
özelliklere sahip diğer organeller gelişmiştir. Bu gibi dev yalnız bir
hücre içinde her biri ayrı bir sistem ilkel bir okyanustur. Her biri özel
ürünler için, amaçlarına ulaşmak için, özelleşmişlerdir. Tekrar
kaybedilen birçok gelişmelerden farklı olarak, belki de diğer şeyler
için daha fazla yararlı olamamışlardır, bazı organeller etkileşimleri
içinde entegre olarak kalmışlar ve aynı zamanda günümüze kadar
gelmişlerdir. Biz bunları kısaca dictyosomes olarak biliyoruz,
lipitlerden yapılmış, bir üretim yeridir ve daha sonra hormonlara
iletilecek şekilde sinyal etkisi yapacak her türlü madde için bir
depolama keseciğidir. Fakat aynı zamanda, plazma sıvıları, mukus
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ve salgılama veya yapıştırma için bir bütün dictyosome kompleksi
içinde oluşturulmuştur. Bu organel Golgi aygıtı olarak
adlandırılmıştır.
Pek fazla bir şey üretmeyen fakat gereksiz atık ürünleri toplayan
lipit kesecikleri bile bu durumda yararlıdır. Günümüzde bunları
hücre içi boşlukları olarak bulmaktayız. Hücrenin içerisinde
şişirilmiş balonlar gibi gerekli kararlılığı (canlılık) sağlar ve
destekler. Aynı zamanda, içinde yüzmüşler ve basitçe diğer çeşitli
organeller gibi var olmuşlardır. Çok veya az bir öneme sahip
olmuşlardır ve birbirlerine dönüştürülebilirler, ve tekrar belki
demoleküllerin ve lipitlerindeğişik oyunları içinde bu yolla yer
almışlardır. Kromozom tarafından yenilgiye uğrayan, önemli
olanşey, sentrioldür.
Daha fazla sentriol yoktur fakat sadece oldukça bağımsız
organeller vardır. Onlar ne yaparlardı? Eğer bir çeşit akümülatör var
ise, Elektrikle dolu olan bütün bu olaylar gerçekten şaşırtıcıdır; bir
moleküler yapı yalnızca elektrik enerjisini toplamak ve radyasyon
yoluyla serbest bırakmak amacıyla meydana getirilmiştir. Bu
organeller, biyologların hala oldukça gizemli buldukları, yüklü iyon
konteynerleri haline gelmiştir. Bunları algılamak göründüğü gibi zor
değildir. Bu küçük yapılar, günümüzde sentriol olarak bildiğimiz,
büyümekten ve bölünmekten başka bir şey yapmazlar. Fakat
tamamen elektriksel esasa dayalı olarak hareket etmişlerdir.
Akümülatörden bildiğimiz gibi bazı moleküler düzenlemeler
güçlü elektrik potansiyelleri sergileyebilirler. Ve bu nedenle iyonlar
sentriol içinde toplanarak, sürekli artan bir elektrik alana neden olur.
Bu küçük alanların uzaysal kutuplaşması hem sağ-el hem de sol-el
yöntemleriyle kapatabilirdi. Fakat bunlardan başka sadece belli bir
boyuta kadar gelişebilirler. Çünkü tek kutupludurlar. Temel olarak
bileşenleri birbirlerini geri püskürtürler, ve sadece radyokaktif
atomlarla görebileceğimiz şekilde basit yapısı, gelişme ve ikiye
bölünme esnasında kararlılığını fark edilebilir şekilde kaybeder. Ve
bir kere daha bölünesiye kadar tekrar gelişir.Bu işlem yaşam için
temel bir faktör ihtiva eder; yaşamın saatidir. Sentriolun gelişmesi ve
bölünmesi sonradan hücrenin gelişmesi ve bölünmesi ile son bulur.
Fakat her şey bu kadar değildir. Elektrik alanı aynı zamanda hücre
içindeki işlemlere bir düzen getirmiştir. Hücre içindeki alanlarda
kutuplaşmalar olur ve yüklü moleküller özel yollarda uygun bir
şekilde yönetilir.
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Günümüz düşüncesine göre, eğer pratik olarak organelleri pek
fazla önemsemeseydik, geleneksel düşünceye göre herhangi bir
hücre olmazdı. Fakat küçük hücreler kendi genetik kodlarını
taşıyarak uyum sağlarlar.
Bu nedenle doğanın endüstriyel bir parçası olarak sentriolun
varoluşunun başlangıcında, iyonları toplamışlar, gelişmiş ve
bölünmüşler, ve toplamaya devam etmiştir. Aynı zamanda elektrik
aracılığıyla, daha sonra bahsedeceğimiz özel bir yolla, kendi amacı
doğrultusunda yönlendirmiştir.
Daha önce tanımladığımız her şey, inanılmaz bir büyüklükte var
olmuştur. Ve tekrar bu sistem içinde bir değişikliğe uğramadan
binlerce yıl geçmiştir. Belki de biyologlar kromozomların ve
ribozomların olmadığının ve yaşam listemizde bulunan diğer birçok
bileşenin farkına varıyorlar. Fakat hala var olmamışlardır, ve çok
sonraları meydana gelmişlerdir. Bunlar oluşurken sadece
organellerin bu belirsiz etkileşimleri vardır ve bugünlerde hakkında
bilgi sahibi olduğumuz yaşamın bu işlemleriyle genel olarak hiçbir
şeye sahip değildirler. Hala ne bir fikre ne de bir amaca ulaşılmıştır.
Oldukça amaçsız olan bir enerji değişimi yer almıştır. Sadece
çoğalmanın ilk prensibi doğmuştur: bölünme. Bununla birlikte
madde değişiminden dolayı bir çeşit yaşam oluşmuştur. Tanımlama
ve kuvvet, hali hazırda var olmuştur, ve programın ve stratejinin
tamamının eksikliğiyle sonuçlanmıştır. Sonuçta bilgiden oldukça
bağımsız olarak gerçekleşen bir olaydır.
Düşüncelerimizde çevresel durumlara detaylı olarak giremedik.
Bunun bir nedeni vardır: kesinlikle bazı biyologların sandığı kadar
çok önemli olmayışıdır. Miller’in deneyi değişik yöntemlerle
değiştirilmiş, maddeler yer değiştirilmiş, sıcaklık değiştirilmiş,
değişik formlarda bulunan enerjilerle desteklenmiş, fakat sonuç her
zaman yaklaşık olarak aynı kalmıştır. Sadece zaman bir farklılık
meydana getirmiştir. Deney ne kadar fazla devam ettirilirse, çok
daha fazla molekül oluşmuş ve daha çeşitli etkileşimlere sahip
olmuşlardır. Bu, bize detaylara inmeden işlemleri tekrar
yapılandırma da oldukça büyük özgürlükler sağlaması açısından
yetki verir. Sadece birkaç durum kaba taslak tamamlanmalıdır;
istenilen prensiplerden biri, karışımın azalan karakteristiğidir. Daha
sonra tabi ki suyun ve ilkel moleküllerin kullanabilirliği, net sıcaklık
oranlarının gözlenmesi kadar önemlidir. Ek olarak bu sıcaklık
dağılımı çok geniş kapsamda olabilirdi.
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Enerjiyle ilgili olarak başlangıçta sağlanan formlar daha fazla
bir sorun oluşturmaz. Buna rağmen prensipte sadece bir çeşit
enerjinin olduğunu biliyoruz: impuls. Sadece aynı impulslardan ve
her geçici düzenden oluşan herhangi enerjik ortaya çıkmalardan
başka atomların aracılığıyla çeşitli frekanslara dönüştürülebilirdi. Bu
nedenle, yaşamın, İsviçre saatinin çalışmasındaki doğrulukta olduğu
gibi başladığını farz etmek zorunda değiliz ve çok fazla tesadüfe
sahip olarak çalışmalıdır. Herhangi bir hesaba dayalı olmadan
yaşamın temel eğilimi zaten sebepleri içinde her zaman değişik atom
düzenlemelerinde ve özel davranışları içinde meydana gelmektedir.
Bir molekülün enerjiyi absorbe etmesi için değişik olasılıkları
vurgulamıştık. Elektron dalgalarıyla enerjinin iletimi sırasında büyük
olasılıkla yaygındır. Aynı zamanda moleküller hareketsel
durumlarını bir diğerine ısı dalgalarıyla iletirler. Fakat bütün bu
enerji formlarının bir bedeli vardır, her zamansistemin
zayıflatılmasıyla ödenmek zorundadır. Ansızın bir başka enerji
kazanmak için olasılık meydana çıkmıştır.
Deniz suyunda çok sık rastlanan element, genel olarak dünya
üzerinde olduğu gibi, magnezyumdur. Bu nedenle, magnezyum
atomlarının her yerde bulunması ve gelişen moleküler yapıların
içinde yer alması normaldir. Beklenmedik bir şekilde ışığın zayıf
impulslarını absorbe edebilen ve elektron dalgalarına dönüştüren
molekülün bir düzeni meydana gelmiştir.
Enerjisini ışıktan alan molekül rengine bağlı olarak klorofil
olarak adlandırılır. Çünkü klorofil ışığın kırmızı dalga boylarını
absorbe eder ve yeşil boyutlarını iptal eder. Daha sonra bu yeni
yapılar kendilerine bağlı olan enzimleriyle birlikte kabuklar içinde
küçültülür, ve dünyanın ilkel besinlerinden bir tanesi olan glukozu su
ve karbondioksit kullanarak üretirler. Bu şekilde oluşan organellere
kloroplast adı verilir.
Enerjisini ışıktan alan ve diğer moleküllere enerji iletici bir
molekül olarak hizmet eden glukoz kendisi tarafından üretilirdi.
Daha sonra uygun besin kaynağı olarak adapte edilirdi.
Kloroplastların dönüşümde faydalı oldukları maddelerle geri
dönerdi. Bu olaylar tarafından koşullar, aynı zamanda meydana
gelirdi. Şöyle söylemek gerekirse, özel sol-el moleküllerinin
seçiminde, rasgele bir araya gelmiş ve hayatın ilk başlangıcında bağ
kurarak yer alıyorlardı. Tüm bunlardan sonra, ışık dalgaları
hareketleriniaynı
düzende
standard
şekilde
elektron
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dalgalarınındönüşleri şeklinde yaparlar. Dönüş halindeki elektron
dalgaları bütün protonlarda olduğu gibi geleceklerini belirlenir ve
aynı yönde salınım yaparlar. Bu nedenle moleküller ışık dalgalarının
dönüşleriyle eşleşmiş sol-el olmak zorundadır. Eğer zıt optik
harekete sahip olsalardı, karşılıksız enerji absorbe edilmeyebilirdi.
Muhtemelen klorofilin sağ-el molekülleri bile zaman zaman
gelişme gösterirler fakat bunun pek fazla bir anlamı yoktur. Çünkü
ışığa çok az veya hiç tepki göstermezler. Bununla, bütün birleşmiş
moleküllerin bu tür bir enerji kaynağında kutuplaşması belirlenir. Bir
molekül kendisinin aynadaki gibi özelliklerine sahip olması mümkün
olsaydı, sadece sol-el dönüşünün iletimi içinde birleşebilmeyi devam
ettirirdi. Ve bu yüzden simetri aynı zamanda hayatın dünyası içinde
kırılırdı. Sol-el ve sağ-el dönüşleri için olasılığı daha fazla aynı
değildir. Bilim adamları bunun üzerinde günümüze kadar şaşkınlık
içindeydiler, fakat daha fazla çözümü için muamma yoktur.
Molekülün özel bir durumu için yaşamın kararı, zaten maddenin
doğasında saklıydı.
‘Sol-el’ enerjisinin üretimi o zamanda var olan bütün
organellerin yarısına büyük bir avantaj getirmiştir. Bundan başka,
sağa yönelmiş yapılar hala var olan moleküllerin absorbe edilmesine
bağımlıdır. Belki de sol-el kutuplaşmasıyla besin salgılamıştır, fakat
onunla her hangi bir şey yapabilemezdi. Çünkü kendi reaksiyon
işlemlerinde herhangi bir yere uygun değildir. Bununla nesillerinin
tükenmesi onaylanmıştır. Çünkü okyanus bile ışığı kullanmadan
tükenmez bir enerji havzası değildir. Kendi başlarına her hangi
klorofile sahip olmadıklarında bile, sol-el kutuplaşmasıyla oluşan
yapılar, bir başka deyişle, sol-el bağları ile besini alır ve ilkel dev
hücrenin metabolizmasının içinde arta kalır.
Hayatımızı şekillendiren bütün moleküller sonradan sol-el
halkaları halinde günümüze kadar kalmıştır ve bundan dolayı ışığı
kutuplarına ayırıyor. Bir istisnayla: moleküller hali hazırda
varolanlara sade bir etkileşim olarak meydana geldiğinde, solgun bir
taklidi veya baskısı gibi, otomatik olarak sağ-ele dönmek zorundadır.
Olayların bu moleküler aynasal yansımaları gerçekten dönmüştür.
Metabolizmayla yapmak için hiçbir şeye sahip olmamışlardır. Fakat
sadece faaliyetin kopyaları ve saf bilgilendirme molekülleri halinde
olmuşlardır. İleride bilginin depolanmasında göreceğimiz gibi,
geçmiş olayları düşündüğümüzde bizim için bir utançtır.
Kloroplastların faaliyetleriyle yeni ve oldukça önemli bir molekül
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oyuna girmiştir: glikoz. Bir çeşit şeker, ve oksijenin direkt olarak
mümkün olmadığı herhangi bir yerde , bu glikoz sevindirici bir
enerji sağlayıcısıdır. Diğer organeller glikozu riboloz-5-fosfata
dönüştürür. Bu dönüşüm sadece enerji üretimi için fosforolazasyon
(fosfat pentoz dönüşümü) gibi birçok adımda ve riboz moleküllerini
uzaklaştırarak oluşur. Bu olay esnasında herhangi bir şey için
kullanılamazlar, atık gibi, okyanusta toplanır. Fakat hiçbir şey bu
ilkel karışımın içinde gerçekten çöp olarak kalmazlar.
Okyanusun ilkel hücrelerinde ne bulacağımızı hayal edelim:
farklı türlerde aminoasitler, enzimler gibi rasgele bir araya gelmiş
aminoasitler veya enzim kompleksleri, ko-enzim olarak metal
iyonları, lipitler ve lipit kabukları, mitekondri, dictyosomes,
kloroplast, bunlardan başka glikoz, riboz, basit protein molekülleri
ve daha karmaşık yapılarla karşılaşırız. Bu karmaşık yapılar içinde
kolayca gelişen adenin, guanin, sitozin, timin, urasil, enerji depoları
ADP ve ATP ve ek olarak değişik türlerde yağlar bulunur.
Her ne kadar sığlaşmış bölgelerde ve önemli gelişme gösteren
yüzeylerin üzerlerinde yer alması gerektiğini farz etsekte, bu
okyanus çok büyük boyutlardan oluşan kimyasal bir laboratuardır.
İlk başta denizde bütün renklerin bir oyunu ve parlak yeşil haline
gelmiş kloroplastların gelişimi sergilenmeliydi. Büyük bir bezelye
kabına benzeyebilirdi. Biz bu karışımın canlı olduğunu
söyleyebilirmiyiz?
Evet, gerçekten söyleyebiliriz. Çünkü
kloroplastlarla dolu olan ilkel deniz birkaç farklı anlamda meydana
gelmiştir: ışığın tanınması. Ve klorofil molekülleri zaten dönmüştür,
elektron dalgalarının dönüşlerine itaat ederek, en uygun olan yön
ışığa doğrudur, suda tanındığı ve düzenlendiği üzere lipitlerle aynı
doğrultuda hareket eder. Teklif edilen bir faaliyetin kesin bir
durumuna, çizgiden aşağıya doğru yönlendirilmiş şekilde, zeki bir
hareketin ilk belirtilen etkisini verir.
Hiç şüphesiz etkileşimin bu kompleks, dev prosedürle
organellerin gelişimi Millerin deneyindekinden daha uzun zaman
alır. Fakat bütün reaksiyonlar esrarengiz bir hızda meydana gelesiye
kadar, bu işlemin süresi tahmin edilenden daha fazla sürer, ve bütün
nesneler temel olarak daha uzağa gitmemişlerdir.
Şekil 111, iki türlü mitekondriyi göstermektedir. Net olarak
karmaşık aygıtlardan meydana gelen bu organeller hücrelerimiz
içingerekli olan ATP yi üretirler.
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Şekil 111
1111

Akıllarda geçmiş zamanların hareketsiz suları değil, su altında
volkanlar ve fırtınalar geçiren, sıcaklık değişiminden dolayı oluşan
akıntılarından dolayı, doğanın laboratuarının taklit edilemez
olduğunu anlayacağız. Karmaşıklığı nedeniyle en modern kimya
laboratuarlarında bir benzerinin yapılması çok zordur. Ve kim bu test
tüplerinin önünde birkaç milyon yıl geçirmek ister?

Şekil 111a:
ER, çekirdek, mitekondri, ve plazma membranlarından oluşan hücre kesiti

Şekil 111b: Kloroplast
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24 İletişim
Bir bilgenin söylediğine göre biyolojide her şey göründüğünden
çok daha karmaşıktır. Biyokimyadaki niceliklerinde, idare edilmesi
zor olan oyuncuların ve aktörlerin çokluğundan dolayı bu görüş
itiraz kabul etmez. Bütün klasik teoriler genellikle olayların özeti
şeklindedir. Molekül eşlerinin çoğu henüz daha keşfedilemediğinden
dolayı bu teoriler çok fazla basitleştirilmiştir. Özellikle günümüzde,
keşifler hızlı bir başarı içinde birbirini takip etmektedir. Daha ileri
detaylar ve fonksiyonlarla, yeni enzimlerin hormonların ve
maddelerin şifreleri, devamlı bir şekilde bilinmeyen özellikleriyle
çözülmektedir. Bahsedildiği üzere problem, sadece olayların niceliği
ve inanılmaz derecede oluşan kombinasyonlarıdır. Daha ileri
tanımlamalarımızda ve olayların sıralamasında en gerekli şeyin,
olayların birbirlerine bağlı olan karmaşıklıklardan dolayı
basitleştirilmelerinden sakınılmaması gerektiğidir. Bu önsöz,
okuyucularımız içinde bulunan biyologlarımız tarafından tam doğru
olmadığı ve hatta çok basit olarak düşünülebilinir.
Şimdi
ilkel
okyanusta
nelerin
meydana
gelmesi
gerektiğininyeniden yapılandırılması için bir deneme yapalım. Bunu
yaparken, bütün değişik fazlarda gördüğümüz uzaysal ve elektriksel
arabulucu olan birçok molekülü ele alacağız. Bir şey için daha sonra
ayrıntılı açıklamasının olasılığı zordur, bir başka şey için ise bu
moleküllerin çoğunun hala pek fazla tanımlamamışızdır. Fakat
onların var olduklarını biliyoruz. Bizim için bunlar yeterlidir, çünkü
doğruluk tanımlamaları hayatın oluşmasındaki temel anlayış için
gerekli değildir. Okyanustaki moleküler hayat organellerin çeşitleri
ve şekillerindeki değişikliklere konsantre olmuştur.
Yararlı olmayan sentriol, dekorun görünüşü olarak vardı. Daha
fazla kullanılmayan baz moleküller vardı. Bu organeller sağ-el
yönünde dönüyorlardı ve daha önce bahsedildiği gibi ribozların
aralarında yüzüyorlardı. Üretilen protein yapıları ve aminoasitler bile
genellikle daha bir fonksiyona bile sahip değillerdi ve özel bir amaç
için meydana getirilmemişlerdi. Sadece var olmuşlar, çevrelerini
oluşturmuşlardı.
Bu kitabın ilk bölümlerinde belirtildiği gibi kutuplaşmış uzayın,
iki vücudun çarpışmasının ne kadar büyük bir öneme sahip
olduğudur. Eğer bir çekme veya itme gücü varsa, moleküllerle
kararlaştırılır. Bütünlükleri içinde, okyanustaki aminoasitlerin hepsi
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yakında sol-el’dir.(diğer formlardan elendikten sonra) Fakat hepsi
karakteristik olarak tanımlanmış bir sonları vardır. Bir sonda her
zaman bir NH2grubu ve diğer sonda ise bir oksijen atomundan kalan
grup içinde zamanın çoğunluğunda bulunabilinirdi.
Oksijenle hidrojenin birbirleriyle birleşme eğilimi içinde
olduklarını biliyoruz. Bundan dolayı aminoasitlerin sonlarında
bulunan oksijen ve hidrojen birbirlerini bulmaları ve zincir
molekülleri şeklinde bağ oluşturmaları kesindir. Tabi ki, enzimler bu
birleşmenin oluşması için gayret sarf ederler, ve bu aminoasit
sonlarının birbirlerini bulmaları ve birbirlerine yönelmeleri için
enzimler, aminoasitleri bir araya getirmiştir. OH2 bileşenleri (sadece
H20’yi düşünün) sıkı ve kararlıdır. Bu yolla iki aminoasit bir dipeptit
(bu tip özel bağa peptit bağları adı verilir) oluşturur, üçlü düzene
tripeptit ve bu şekilde devam eden bağlar meydana gelir. Ondan
fazla olan bağlar polipeptit diye adlandırılır.
Bu bağlar özellikle aminoasitlerin farklı parçalarının serbest
kalmasına neden olur. Bir anlık dönüşü kapsayan oksijen ve hidrojen
atomlarının salınımlarından dolayı her zaman helezon (alfa-helix)
gelişmiştir.
Ve şimdi bunun sonucu olarak helezon şeklin neden oluştuğunu
tam olarak kavrayabiliriz. Tabi ki bütün peptitlerle meydana gelmek
zorundaydı. Her tarafında çıkıntı yapan aminoasitlerin arta kalan
gruplarının bu düzenlemeleriyle, sıkı, uzaysal karakteristik gösteren,
peptitten peptite farklılık gösteren bir peptit elde edilir.(Şekil 112)

Şekil 112

Peptitler helezoni, halka şeklinde protein yapılıdırlar. Fakat
peptitlerin şekillenmesinden sonra gelen bir reaksiyon vardır: sağ-el
salınımları yapan ve daha sonra atık olarak bulunan baz moleküller,
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peptitlerin sol-el’li salınım yapan hidrojen gruplarının üzerine atılır
ve hidrojene yeterince çok fazla yaklaşamadığından dolayı çok fazla
şiddetli olmayan gürültü çıkartır. Daha sonra baz moleküller – tabi ki
ilk başta birbirinden ayrılmadan karışmış – bir peptit boyunca
eşleşmiş – ve bu nedenle helezon şeklini almıştır.
Günümüzde küçük, kompakt bazların üçü de her zaman tek
başına bulunan bir aminoasit üzerinde yeterli alan bulmuştur.
Bununla birlikte elverişli dört adet baz vardır: adenin, guanin, sitozin
ve urasildir. Hepsi farklı bir yapıya sahip, ve sadece ideal bir yolla
bileşik yaptıklarından dolayı boşlukları mükemmel bir şekilde
doldurmuşlardır. Bu şekilde aminoasitlerin özel bir parçasındaki
bölümü ile devamlı meşgul olmuştur. Mesela, bir guanin ve bir
adenin molekülü aminoasite çarptığında, sadece urasil molekülü için
yeterli yer kalmıştır; iki urasil molekülü bulunduğunda, sadece bir
sitozin molekülü için uygun yer kalmıştır. Ve bu varyasyonlar
değişik şekillerde devam eder.
Bütün aminoasitler sola doğru kutuplaştığından dolayı, mesela
aminoasitlerin, bir bazın yerini alması gibi bir durum asla meydana
gelmez. Sadece sağ-el kutuplaşmalı bazlar tamamen çekilmişlerdir.
Çevrede yüzen, çevresine atılan veya kendi etrafında dönen birçok
molekülün sonucu olarak elektrostatik anlamda bir seçim yapılır. Bu
seçim, baskı gibi peptitteki aminoasit sıralarının çok özel olarak
yansıtılmasıyla gerçekleşir. Bunlar hala bir anlamı olmayan bir dizi
rastlantı olmuştur.
Gevşek olarak birleşmiş bazlar uçlarını suyun içine doğru
genişletmişler, ve daha önce bu uçlar, hali hazırda atık olarak
bulunan riboz fosfat molekülleriyle bağ kurmuştur. Ve şimdi tekrar
bu mezarlarda biri rastlantı sonucu yer alırlar: küçük bir riboz başı
her zaman diğer bir baz molekülünde bulunan küçük fosfor
kuyruğuna yapışmak için yönelmiştir ve anında tekrar hidrojen ve
oksijenle karşılaştığı için bağ kurmuştur. Bu iki tür atomun bir
diğeriyle hayat oluşturmak için hemen hemen hiç istinasız
oluşturdukları sorumluluğu ‘aşkı’ gözden kaçırmamalıyız.
Bütün bunlar gerçekleştiğinde, ve sonuç olarak riboz fosfat
zincirleri, bazlar üzerinde doğru bir şekilde dizilmiş,bazları içeren
bütün riboz zinciri peptidi azaltmıştır – elektriksel nedenlerden
dolayı. Bir şey için, kurulmuş olan zincir peptitten kutuplaşmayı
kabul etmiş ve çekme gücü itme gücüne dönüşmek zorunda
kalmıştır. Ve bir diğeri için, diğer bağ ilerisi için bütün bir
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molekülün zayıflamasıyla sonuçlanmıştır. Entropi oluşur ve ilk
kurban doğal olarak bütün kompleks içindeki en zayıf zincir
halkasıdır. Bu halka, ribozlar tarafından enerji ihtiyacını karşılamak
için gerekli uzunluğa ulaştıktan sonra, artık yeterince kuvvete sahip
olmayan baz, peptit bağıdır. Çünkü enerji, aminoasitlerdeki
oksijenlerin yardımıyla kaçınılmaz olarak azalmış ve ilk başta hoş
karşılayan (oksiejn gibi sağ-el salınımı yapıyorlardı) bazları tam
olarak itelemiştir.
Elektriğin bu oyunu çok büyük bir karmaşıklıktır fakat soldan
sağa doğru olan yorumlarımızla sezgi yoluyla kavranabilinirdi.
Elektriğin iki etkisi olan elektrostatik ve manyetik etkiler, bu
moleküler aktive içinde bir rol almalıydı. Çekme kuvvetinin itme
kuvvetine dönüşümü ve benzeri olasılıkları gerçekleştirebilen bu iki
fenomenin sadece bir etkileşimidir. Elektrostatik olarak birbirini
etkileyen elektriksel travers iletkenlerini hatırladığımızda birbirlerini
elektromanyetik olarak hem çekme kuvveti hem de itme kuvveti
uyguladıklarını görmüştük.
Çok benzer nedenler için, sarmal peptit riboz-bazlı sarmaldan
ayrılmıştır. Şimdi enerji olarak zayıflamıştır ve oyunu daha fazla
tekrarlama imkanı kalmamıştır fakat başka amaçlar için hala
uygundur. Başka sarmal, riboz tarafından güçlendirilerek bu işlemi
gerçekleştirmiştir. Elektrodinamik kuvvet tarafından ayrılmış ve
yolculuğuna devam etmiştir.
Biz bu sarmalı, ribonükleid asit veya kısaltılmış olarak RNA
diye adlandırırız. Bu RNA sarmallar (hala tek iplik olarak) doğada
kullanılan ilk genetik kod düzenlemesi halinde gelmiştir. Dünya
üzerindeki bulunan ilk kompleks organizmaların genetik bilgileri
yalnızca RNA ipliklerinde bulunabilinirdi. Ve günümüze kadar
RNA’nın genetik etkinliliğinin tükenişinin, sadece haberci veya
iletici olarak görmek isteyen biyologlar tarafından, olasılığının
inanılması mümkün görülmüştür. Biz bu iddiaları, değişim
adımlarını, nedenleriyle doğada asla tekrar geri alınamadığı için
adlandırıyoruz. Eğer RNA genetik makyaj üzerinde hemen etkisini
gösteren gerçek bir bilgi taşıyıcısı olsaydı, günümüzde hala varlığını
sürdürürdü. Bu nedenler sadece daha sonra gelişecek olan DNA’nın
bir habercisi değil, aynı zamanda genetik makyajın büyük taşıyıcısını
ortaya çıkarandır. Günümüzde genetik makyajın temel işlevi, genetik
bilgi işlemi içinde bağlamasıdır.46
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Hayatın ilk ‘not defteri’ olması dışında RNA’nın reaksiyonlar
için başka neler meydana getirmiştir? Çünkü, eğer ki aminoasitlern
sırası bazların mutlak başarısı ile kodlanmış olsaydı bile, RNA
peptidin neden olduğu aslına uygun bir kopyası olurdu.
Aslında bazlar kendilerini oldukça iyi bir şekilde
eşlendirmişlerdir. Gerçekte bu yolla bir adenin molekülünün baş
tarafı her zaman bir urasil bazının baş tarafıyla uyuşmuştur, ve aynı
yolla guanin, sitozinle uygunluk göstermiştir. Nedenini biliyoruz:
burada hidrojenle oksijen, fakat molekülün baş tarafının sağ ve
sollarında birbirlerine yaklaşmışlardır. Ve bu nedenden dolayı
bazlar, birbirlerini tek başlarına asla bulamayacaklardır. Fakat şimdi
kaskatı tutturulmuş park alanlarının lifi vardır. (kristal örneğinde
olduğu gibi) ve hemen ilgili bazlar bu alanları gasp etmişlerdir. Bu
durumda, oldukça gevşek oluşmuşlardır. Çünkü oksijen ve hidrojen
atomları doğru bir yolla bir araya gelmemişlerdir. Molekülün baş
tarafı (nitrojen ve hidrojen) biraz çıkıntı oluşturmuş ve bundan
dolayı çok sıkı bir bağ önlenmiştir. Şekil 113’e bir göz atalım:

Şekil 113

Bu şekilde yapılan tanımlamaya rağmen, genellikle kimyada
yaygın olarak, bu moleküllerin kompakt ve uzaysal olarak nasıl
doldurdukları konusunda özellikle destekleyici net bir ifade yoktur.
Karbonun tekrar güçlü halka şeklinde yapılar meydana getirmesi
mümkündür, çok benzer olarak benzen (uçma veya yanma kabiliyeti
olan renksiz karbonlu hidrojen), sadece bu sefer nitrojen atomları
içermektedir. Bunlar pürin (asit üriğin esas cevheri) olarak
adlandırırlar. Bu bazların uzaysal görüntüsünün hakkını aramaya
çalıştığımızda, iki boyutlu alan üzerinde hemen hemen Şekil
114’deki gibi gözüken bir yapı ortaya çıkar.
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Şekil 114

Şekil 114a

Burada hidrojen ve oksijenin iki yapıda da birbirlerine nasıl
tutunduklarını daha iyi görebiliriz. Çok benzer bir yolla fakat farklı
uzaysal koşullar altında, adenin ve urasil (veya timin) biri diğeriyle
birlik meydana getirir. Prensipte tüm molekül zincirleri bir çok kere
bağlanır; uzaysal birleşimleri şekil 114a’daki gibi oldukça karmaşık
bir şekilde görünecektir. RNA sarmalının ‘park alanları’ boyunca
birbirinin aynısı olan sarmallardan meydana geldiği için, oyun
yukarıda bahsedildiği şekilde tekrar etmiştir.
Tekrar riboz ve fosforik asit molekülleri bir zincir oluşturmak
için bazları bir araya getirmiştir, ve tekrar bu yeni sarmal ana
kalıptan azalmıştır. Bu iki iplik, tam olarak birbirinin aynısı değildir,
çünkü timin adlı baz adenine urasilden daha iyi uyum sağlar. Her
nerede olursa, iplik 1 bir adenin bazını, iplik 2 ise timin bazını
taşımıştır.
Bu farklılık hesapta olmayan bir tesadüf sonucu ortaya
çıkmamıştır. Tabi ki iplik 1 hiç hesapsız fark gözetmeden buna
neden olan peptitledir; bütün enerji içeriği biraz daha azalmıştır ve
enerji dağılımının biraz farklı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bu
durum için aynı olayın tekrar oluşması şaşırtıcı olacaktır.
Yeni bazlar oldukça daha az enerji kalitesine sahiptir. Daha önce
yukarıda bahsedildiği gibi, riboz gibi sadece benzer fosfor
kuyruğunu taşımamıştır. Fakat ribozun bir oksijen eksik kopyası
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vardır, ve bu nedenle mantıksal olarak dioksi-riboz olarak
adlandırılır. İplik 1’de kurulu olan dioksi-riboz bazlarıdır ve bir
zincir gibi tekrar azalır. Yeni zincirin ilkinin bir kopyası olmasına
rağmen farklı şeker ve timin bazları tarafından diğerlerinden açıkca
ayırtedilebilinir. Yeni iplik(2) yeni oluşmuştur, bütün bunlardan
sonra kullanılmamış bazlar – ve tekrar iplik 2’yi iplik 1’den
ayırabilecek olan entropi üzerinde bir hile oynanmıştır, fakat daha
ileri olayların oluşmasına izin verilmelidir.
İplik 1, iplik 2’yi bir dioksi zincirine neden olduktan sonra
tükenmiştir ve işlemin bir tekrarı için üzerinde durmaya
değmemiştir. Enerji sıkı ve uyuşmaz bir şekilde ekonomik
kullanılmış; eğer herhangi bir miktarda olmasaydı, bütün şartlar
temel olarak değişirdi. Mesela benzer şekilde oluşan reaksiyon
işlemlerinde oldukça çok farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden
olabilirdi.
Şimdi işe yaramayan iplik 1 ne yapmaktadır? Bir lipit
kabuğunun içine girdiğinde, onunla yoluna devam eder. Çoğu
zaman, benzer olan ipliklerle beraber halka şeklinde, aslında aynı
sınıflandırmadaki ağırlıkları esas alarak, kıvrılmıştır. Bu iplikleri
hayalimizde canlandırabiliriz – sebep olan peptitdeki her amino asit
için üç baz vardır – çok fazla kompakt ve yoğundurlar. Biyologlar
yüksek moleküler ağırlıktan bahsederler. Ek olarak bu tekil iplikler
bile aynı zamanda ribozları ve fosfor kuyruklarını bağ kurmaya
düşkün olan uç noktalarında taşımışlardır.
Bu nedenle, sonuç olarak, bir çok iplik RNA’nın uzun molekül
zincirleri oluşturması için bir araya gelmişlerdir. Bu uzun RNA
formasyonları lipit kabuklarıyla veya lipit kabuksuz bir şekilde
günümüzde hala var olmaktadırlar. Bunlar bizim bildiğimiz en basit
virüs çeşidi olmasından başka bir şey değildirler. Mesela küçük,
çıplak RNA içeren Feline Calici Virus (FCV) virüsü gibi. Aynı
zamanda RNA içeren, fakat kapsüllenmiş Bovine Parainfluenca
Virus (PI3) virüsü vardır.
Virüsler hayatın ilkel dönemlerindeki gibi önemli bir şeydir.
Milyonlarca yılı aşkın bir zamandır hücrelerin gelişimini rahatsız
etmişlerdir. Çünkügizlice zarar veren bilgi bombaları gibi bir etkiye
sahiptirler. RNA her nerede bir rol alsa, sonradan bir zarar meydana
gelebilirdi. Henüz bu RNA virüsleri, güçlükle kristallenmiş RNA
olduklarından, herhangi bir metabolizmaya sahip değildirler ve kendi
başlarına çoğalamazlar. Timin bazlı dioksi iplik 2, yeni gelişmiş ve
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bu yüzden enerji ile doludur, oyuna biraz daha fazla devam etmiştir.
Tekrar adenin, timin ve guanin için gelmiş ve sitozini bulmuştur. Ve
tekrar riboz-fosfor kuyrukları tamamen bir zincire tutunmuştur.
Oksijence daha az zengindir, ve bu nedenle birbirlerini uzaklaştırma
gücü ilk başta meydana gelmez, veya hidrojen ve oksijeni ayıracak
kadar yeterince güçlü değildir. Ve sonuç olarak iplikler birbirinden
ayrı düşmemişlerdir. (oluşma zamanı için)
Bununla oyun sona ermiştir. (veya en azından ilk raundu sona
ermiştir.) Geri kalan şey, sarmalları orjinal sırasında hala taşıyan ve
içlerinde daha fazla urasil bazı olmayan bazların çift sarmalıdır. Bu
çift helezon deoksiribonükleik asit veya kısaltılmış olarak DNA diye
adlandırılır.
Eğer kitabın bu noktasında daha fazla okuyucu bulursak, bu
okuyucuların daha fazla detaylarla ilgilendiğini anlayacağız.
Kuşkusuz yaşamın oluşmasına önderlik eden moleküler işlemlerin
tanımlanması, açık ve net olmayan şaşırtıcı bir konudur. Buraya
kadar bizi sabırla takip eden okuyucu, en azından okumaya devam
etme konusunda ödüllendirilecektir. Şimdiye kadar daha da karmaşık
bir hal alsa da ve okuyucunun hayal etme gücü katlanılabilir sınırlara
meydan okusa bile, konu garanti edilebileceği üzere ilginç bir hal
alacaktır.
Ünlü DNA daha önce tanımlanan yolda veya en azından
prensipte bu yolla, basitliğin amacı için ihmal edilen enzimler ve
diğer moleküllerin işbirliği ile, varoluşun içine girmelidir. DNA’nın
bir ipliği lipit kabuğuyla veya lipit kabuksuz olarak bağımsız bir
şekilde, günümüze kadar böylece kalır. DNA içeren bu tür virüsler
gibi, kabuksuz DNA içerenBovine Adenovirus (BAV) veya
kapsüllenmiş Equine Rhinopneumonitis Virus (ERP) virüsleri ve
diğerleri gibi…
Daha sonra, açıklandığı tarzda, DNA’daki bilgi seli DNA
kristallerinde uygun küçük lipit makineler, aygıtlar geliştirir:
bacteriophages (bakterileri yok eden küçücük cisimler)- canlı
hücrelerin dünyasındaki küçük canavarlar.
Fakat oluşma anında meydana gelen vee bize daha ilginç gelen
DNA’nın diğer bir olasılığı alışılagelmiş yolla kendi türünü etrafında
bağlaması ve çok büyük uzunluklarda zincirler oluşturmasıdır.
Tekrar DNA’nın bütün düğümlerinin bir kombinasyonu moleküler
ağırlıkta temel bir yer alır. Kendilerini diğer bütün organeller gibi
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lipit derileri ile çevrelemişler ve meydana gelme zamanlarında –
daha fazla bir şey olmamıştır. Olayların moleküler bir baskısı olarak,
meydana gelen olayların tepkisi olarak, protein vücutlarından başka
bir şey olmayan, sayılmayacak kadar fazla olan peptitlerin ve tabi ki
enzimlerin yansımaları ile basitçe varolmuşlardır.
RNA iplikleri – yukarıda bahsi geçtiği üzere – çok fazla
miktarlarda karşılaşılmıştır. Birçok molekül ve organelin etrafındaki
en ağır yoğunluklar– yıldızlardakine yaklaşık olarak benzer biçimde
– RNA’nın sayılamayacak kadar fazla olan merkezlerinde karşılıklı
yer değiştirme ve itmelerle gelişmişler. RNA’nın bu merkezleri,
sıkışmış, küresel, basit yapılar, lipitler ve peptitler tarafından
kapsüllenmiştir. (açıkçası hiçbir şey kısıtlama için yağların
obsesyonundan kaçmamıştır.) Ve geçici olarak yüksek derecede
hareket kabiliyeti olmayan organeller meydana gelmiştir. Bu
organeller bilgilerle dolu olan depolardan başka bir şey değildir,
çünkü RNA’nın baz üçlemleri peptitlerin ve moleküllerdeki
farklılığın bütün düzenlemelerini içermektedir.
Bireysel RNA iplikleri – bir bütün, her biri çok özel protein
molekülü olarak – birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlanmamışlardır
fakat ayrı kalmışlardır. Bu nedenle her biri tekrar karışımdan
ayrılabilinirdi. Bir tür arşivle, peptitler için bir hafıza oluşturulmuştur
– dünyanın ilk moleküler hafızası.
Bir zaman sonra, okyanusta üretilen her şey, peptitler enzimler,
veya lipitler, bu küçük hafıza vücutlarında bir çeşit kitap gibi
tercüme edilmiştir. Her hücre içinde bu hafızalar hala bulunmaktadır
ve bunları ribozom olarak adlandırmaktayız.47
Bu arşivi hatırlamak için her kim kullanmak isterse – fakat
bugünlerde kimse varoluş anındaki olayları hatırlamak istememiştir.
Ve ribozomlar okyanusta biriktiriyorlardı ve bekliyorlardı…Tabi ki
DNA’nın iplikleri bilgileri yoğunlaştırmıştır. günümüzde çift
kopyası bulunan RNA’dan gelen bilgileri benimsemişlerdir.
Ve şimdi yeniden yapılandırmamızda önemli bir nokta ortaya
çıkmaktadır: sadece bu kitapta üç bilgi içermektedir, çünkü bilginin
her biri baz çiftlerinin uzaysal kutuplaşmasında (dönüşlerinde), farklı
yük durumlarının basit sıralamasında, sadece anlam bulabilirdi.
Mesela sağ, sol ve nötr. Bu tip üçlemlerde kaç farklı harf
oluşturulabilinir? Cevap kolaydır: 27 (3’ün faktöriyeli)
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Böylece, 27 farklı kodlanmış haldeki aminoasitlerin şifrelerinin
çözülme olasılığı vardır. O zamanlarda kesinlikle 27’den daha fazla
asit vardır – fakat kodlama yüzünden 27’ye düşürülmek zorunda
kalınılmıştır. Ek olarak, bazlar farklı olarak kullanılsa da, birbirine
benzeyen birçok asit DNA’da aynı dönüş sırasına sebep olmak
zorundadır.(bundan başka dört olasılık vardır) Fakat elektrik, dört
bazın 64 harfini (word) kutuplaşmanın 27 varyasyonuna indirmiştir.
Biyolog bu gerçeği bildiğini, kodun dejenere olduğunu
söylemektedir – ve bu garip azalmanın nedeni hakkında bir ip ucuna
sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bir başka deyişle, doğrudan
anlaşılmıştır. Birçoğunun 27’den fazla olması mümkün değildir,
birçok aminoasit oyunu içinde kalmıştır.
Günümüzde, bu aminoasitlerin 25’ine kadar tespit edilmiştir.
geri kalan ikisinin de var olduğunu söylemek için bir şüphe yoktur.
Belki de genetik kodların içinde ‘noktalama işaretleri’ veya
‘başlangıç’ ve ‘sonuç’ terimleri olarak kullanılır. Her kim yazdığını
okumak isterse, başlangıçtan ve sonundan bir parça bilgiyi bilmesi
gerekmektedir.
Kodların elektrik dejenarasyonunun sonucu, birçok baz
üçlemesinin kutuplaşmaların aynı şekilde sıralanmasına neden olan
biri ve aynı aminoasit desteği için mümkündür. Burada ispatı vardır:
her bazın kesin bir kutuplaşmasının olduğunu farzedelim, sağ-el
adenin ve guanin için, sol-el urasil ve sitozin için. Ve şimdi de
aminoasit alaninin sağ-sol-sol analog üçlü kutuplaşmasının olduğunu
varsayalım. Bundan dolayı, bu sıralama için bazlar şu şekilde
yerleşmiştir: AUC, GCU, ve GCC.
RNA’nın üçlemeleri büyük bir genişlikte okunmuştur ve alanin
için mümkün olan kombinasyonları oldukça iyi bilinmektedir.
Elektriksel bakış açısından baktığımızda, hepsinin aynı anlama
geldiğini ve kombinasyonlarla ilgili olduğunu anladığımızda
özellikle şaşırmamamız gerekir.48
İlk 20 aminoasit bulunduğunda, genetik kodların her çeşit için
farklı harflerin (word) kullanıldığı keşfedilmiştir. Bir harfin tek
dünya için gerçekten yeterli olacağı düşünüldüğünden, şaşırılmıştır.
Bir başka deyişle, sonuçta aynı elektriksel bilgiye sahip olan her
aminoasit (25’i olmak zorundadır) için üç farklı harfin olması
gerektiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Böyle bir harf kodon olarak
adlandırılır.
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Kodların dejenerasyonunun bilgide meydana gelen büyük
kayıplar tarafından aynı zamanda oluşması gerektiğini varsayabiliriz.
Başlangıçta,
olaylar
okyanusta
işaretlerini
bıraktığında,
sayılamayacak kadar farklı aminoasit harekete geçmiştir, fakat
kodonlara en iyi uyum sağlayan 25 aminoasitten farklıdır. Hepsi
ölüdür, çünkü sadece kalan 25 aminoasit açıkça ayırtedilebilinir. Ve
şans rolünün ne kadar zayıf olduğunun vurgulanması gerektiği bu
yazı içinde belirtilmiştir. Aminoasitlerin bilinen harflerini elektriksel
üçlemlere dönüştürebiliriz, ve bizim kalıplarımıza uyduğunu
görebiliriz.
Bu nedenle elektronların dönüşü veya hayatın senaryosu için
önemli olan atomik fourier salınımlarımdan daha nettir. Kodonlarda
birbirlerine zıt duran her iki bazdan biri, her zaman zıt dönüşler
taşırlar; alanin için tersine-harf bu nedenle sol-sağ-sağ veya UAG,
CGA, ve CCG şeklindedir. Tekrar, bazların bu düzenlemeleri
kodonun elektriksel görünümüyle ilgilidir. Bir RNA veya DNA
sarmalının her bir gelişimi, salınımların yönleri ile ilkel olarak
iletilir. Bu çok güvenli, emniyetli bir metoddur. Eğer bazlar
birbirlerini uzaysal özelliklerini temel alarak tanırlarsa, bunun
güvenilirliği büyük bir olasılıkla çok az olacaktır.

Abb.115
Şekil
115

Şekil 115 DNA çift sarmalının bir modelini göstermektedir.
Keşfedildiklerinde memnuniyet çok fazlaydı. Hayatın mekanizması
keşfedilmiş ve hemen bu mekanizmanın fevkalade güzel bir resminin
yansıması gibi görünür. Görüldüğü gibi en yüksek kontrol merkezi
olarak, çok önemli ve kutsal olmak zorundadır.
Ve yukarıda bahsedildiği üzere, DNA çift sarmalı hayatın tüm
fonksiyonlarını ve karakteristiklerini hiç kuşkusuz ihtiva etmelidir.
Fakat bu bir noktaya kadar doğrudur. Mesela kodonlarının hiçbiri,
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hücre bölünmesi prensibini ve diğer bütün karakteristiklerini uzakta
bulunan mekanizmaları harekete geçiren bir anahtar gibi dolaylı
olarak anımsatır. Eğer ayrı ayrı incelenirse, DNA’nın fonksiyonları
asla anlaşılamaz.
DNA’nın gelişmesinden sonra ‘soluyla’ olan RNA’nın bu
ipliklerinden farklı olarak (aslında RNA’nın dilimleri), hayatın
işlevinde anahtarlar veya baskı altındaki genler ve bağımsız olarak
genetik makyaja geciktirmeden gitmişlerdir.(epigenesis) Herhangi
bir yola dayanağı olmayan ve kesinlikle kendi kendini idare eden
DNA’nın en ilginç partnerlerinden biri, daha önce konuşulduğu gibi
sentrioldür. Doğanın bu küçük akümülatörü bahsedilmeye
değmeyecek kadar değerde olmayan bilgi ihtiva eder. Ve hala her
hücrenin en önemli elemanıdır.
Hayatın saati ve motorudur. Hayatın gizemli gücü olarak
düşünülen etkisi için sorumludur. Tabi ki hayatın gizemli bir gücü
yoktur, çünkü yaşam sadece tek bir güç tarafından neden
olunmuştur: itici güç prensibi, kozmosun kendi varlığından dolayı
oluşan basınçtır.
Elektron mikrosokbunda sentriol, küçük ince tüplerden yapılmış
olarak görünür. (simetrik olarak düzenlenmiş 9 üçlü mikrotüpler
halinde) İçlerinde su ve iyon ihtiva eder. Daha önce bahsedildiği
gibi, elektriksel anlamda her iki sentriol sağ-el ve sol-el
yönelmelerine sahiptir. Belli bir gelişme zamanından sonra
(hücredeki S-safhasının sonunda veya bölünmenin ön safhasında),
her sentriol bir yarısını sağ-el kutuplaşmasıyla ve diğer bir yarısını
sol-el kutuplaşmasıyla ayırmıştır. Her hangi bir şekilde okuyucunun
bıtkınlık riskine karşılık, bu işlemi büyük bir detayla analiz
etmeliyiz. Çünkü temel bir anlam taşımaktadır: sentriolun oluşumu
sırasında – monopol olarak – gerçekten birbirinin aynısı olan iki
parçaya ayrılırlar. Sonunda bu iki parçayı birbirinden ayıran ve
birbirlerinden mümkün oldukça uzaklaştıran itici kuvvettir. Bu
küçük parçaların elektrik radyasyonu deneylerinde ortaya
çıkarılabilinecek kadar çok güçlüdür. Mitogenetik radyasyon olarak
bahsedilir. Sentriol bölünmeden önce, ve hatta bölünme esnasında
bile, hemen hemen bütün enerjisini çevreye bırakır ve kutuplaşmaya
benzer bir şekilde bir alana dönüştürür. Bu esnada bu radyasyon için
belli bir potansiyele ulaştıktan sonra üstesinden gelebilen çevrenin
elektriksel direncinden dolayı yükselme gösterir.
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Şimdi iki yarı bu düzenli kutuplaşmış alan içinde (sadece sağa
doğru veya sadece sola doğru) birbirlerinden uzaklaşır. Hemen
gelişmeye başlarlar ve tekrar ışın saçarlar – bu sefer elektrostatik
alan ile uyum içindedirler. Benzer bir işlemi etki olarak bilmiş
bulunuyoruz. Sentrioller arasında düzenli bir alan bunduğunda,
birbirlerini zıt yönlerde kutuplaştırmak durumundadırlar.(şekil 38)
Ve bu nedenden dolayı, bölünmeden kısa bir süre sonra farklı
kutuplaşmış iki sentriol, çevrelerinde, iki zıt yönlendirilmiş yarı
olarak birbirleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu dikkate değer bir
sonuçtur.
Bütün DNA iplikleri aynı sarmal yönde eğilim gösterir, fakat
daha
detaylı
yapılan
incelemelerde
elektriksel
olarak
farklılaşmışlardır – tüm bunlardan sonra birbirleriyle nötrleşmeyen
fakat aynı zamanda sarmal riboz-fosfor zincirinde ifade bulan
üçlemlerinde farklı kutuplaşmalar taşırlar. Eğer kutuplaşmalar her
tek iplikte kesinlikle nötr olarak düzenli bir şekilde dağılmış ise bu
sıra dışı bir rastlantıdır. Bir kutuplaşma her zaman üstün olacaktır ve
bir iplik diğerinin tam benzeri olması için her zaman zorlanacaktır.
İçlerinde biri sol-el uzaysal kutuplaşmalarından biraz fazla
yaydığında, partneri biraz daha sağ-el yönünde destekleyecektir.
DNA iplikleri her nerede ve nasıl varolmuşsa, en sonunda
elektriksel yoldan her zaman farklılaşır. Her ipliğin bir baskın
elektriksel bilgi taşıdığını söyleyebiliriz. Ve tabi ki bunun sonucudur.
Şimdiye kadar anlatılan her şey, şimdi ilkel okyanusta yer
alabilirdi – veya havuzların içlerinde ve küçük yerel kapsamlarda.
Burada, değişim moleküler anlamdan organeller seviyesine gitmiştir
ve bu organeller, gövdelerine şekil veren moleküller tarafından zapt
edildikten öncesi ve sonrasına kadar uzun bir süre devam etmiştir.
Bu lipit deriler, her nasılsa, bu tekil organellere sadece bir kılıf
oluşturmuşlardır. Tekrar ve tekrar yeni deriler şekillenir, ve daha
sonra bitmiş organel sistemlerini kılıflandırmışlardır. Deriler
derilerin üzerinde kaymıştır, ve bu yolla daha önce bahsedilen ER
meydana getirilmiştir. Arasında birçok değişik zaptedilen organeller
ve enzimler vardır. Sadece birkaç sayılamayacak kadar fazla olan
durumda devre dışı kalabilirdi, kapsüllenmiş mini-okyanus oyuna
devam edebilirdi. Sadece çok az rastlanan bir şekilde olmasına
rağmen, birbirlerini tamamlayan organellerin kapsüllenme durumu
ideal bir yolladır. Sonunda her hangi bir zamanda meydana gelmek
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zorundadır, ve milyarlarca yıllık şartlar içinde kuşkusuz milyonlarca
kere meydana gelmiştir.
Bu yolla, ilk basit türdeki hücreler var olmuşlardır. Belki de
daha sonra meydana gelen gelişmelerle karşılaştırılacak olunursa
basitlerdir, fakat fonksiyonları açısından oldukça karmaşıklardır. Ve
tekrar, eğer bu hücreler ribozomları kapsüllememiş olsalardı ve
çıplak DNA’ların iplikleri az bir kısmı yeni meydana gelmiş küçük
kürecikler içinde bulunmuş olsaydı, garip bir hal alırdı.
Zaten hayatın bu ilk teşebbüsünde, ve tabi ki bilinçli bir
teşebbüs değildir, fakat sadece molekülerin, sonsuz ön-işlemlerin
kaçınılmaz sonucu, hala günümüzde fosiller olarak varolmaları bir
başarıdır.Şekil 116, ilk basit hücre yapılarınınbirkaç örneğini
göstermektedir. Bu hücreler 3.1 ile 3.8 milyar yaşlarındadırlar.

Şekil 116
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25 Bakteriler
Daha önceki bölümde gözümüzde canlanan basit yapılar bakteri
olarak adlandırılmıştı. Çok büyük kompleks bir organizma olması bir
kuşku taşımamasına rağmen, bakteriler hala ne bir çekirdek ne de
herhangi bir kromozoma sahiptir. DNA’nın yüzlerce veya binlerce
sayıdaki ipliği bunun için yeterlidir; fakat mitekondri ve diğer
organeller gibi temel yapıcıklarö örneğin kloroplaslar biraraya
geldiği zaman protozoon oluşur, ister hayvan ya da bitki olsun
farkları yoktur. Genel olarak tek hücreliler kendi yaşamının çevresini
oluştururlar. Ne ilgili oldukları bitkilere ne de hayvanlara bağlı
olarak sınıflandırılabilirler. Çevreye ve gerekliliklere bağlı olarak her
iki yaşama hakim olmuş bazı canlılar da vardır.
Bir ilkel bakteriye daha yakından bakalım. Bakterilerin değişik
kabuklar tarafından kapsüllenmesi, bazı zamanlar birçok rastlantı
tarafından olmuştur – fakat bir fonksiyon halinde olan etkileşimler,
kapsüllenmiş cisimler tarafından meydana getirilmiş olsaydı, bir
uygunluğun olması gerekirdi.
Bakterinin içindeki küçük kapsüllenmiş ilkel okyanusta şimdi
neler meydana gelmektedir? Beklendiği gibi bakterinin dışarısında
meydana geldiğinin aynısı oluşmuştur. Bakteri, okyanusta lipit
derisine büyük bir bolluk içinde nüfuz ettiği materyal, ve suyun
içinde varolmuştur. Böylece ilkel bakteri gelişmiştir.
Fakat şimdi kapsüllenmiş DNA ipliklerinin49 ilki için bir
fonksiyon geliştirir. Kristal çözeltisi içindeki sıraya benzer bir etkiye
sahiptir, kutuplaşmaları uzayın içinde yayılır, ve bu cezbedicilikle
etkileşim kurmak için, yeterince elektriksel olarak kutuplaşmış
sadece bir tür molekül vardır: nükleoitler. Aslında, enerji bakımından
zengin RNA nükleoitleri hücre sıvısı içinde hareket edebilir ve DNA
tarafından kendisine çekilir. Dönüşlerine göre DNA çift sarmalının
eşleşmiş bölümlerine yerleşirler, ve sonuç olarak urasil bazı tüm
bunlardan sonra tekrar oyunun içine girer (timin bir dioksi yapı
bloğudur). Tasvir edilen yöntemle şimdi gelişen şey daha önce
bildiğimiz kadarıyla bir RNA ipliğidir. DNA kesitinin uzunluğu
tarafından belirlenebilen net bir uzunluğa adapte olunur ve daha
sonra tekrar DNA’ya azalan kendi akışından dolayı çok fazla
kutuplaşma enerjisi kaybedilir. Ve aynı zamanda DNA’dan çok fazla
enerjiyi alır – herhangi bir şekilde DNA’nın kendisine daha az
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kohezyonla daha zayıf partnerine – imkan dahilinde parçalara ayrılıp
dağılır.
Kesinlikle biyologlar şimdi protesto edeceklerdir, çünkü
doktrinlerinden bir tanesini çiğniyoruz – çok önemli, kutsal DNA –
fakat bu varoluş zamanı için bizim kafamızı karıştırmamalıdır.
Enerjinin nedenleri için, DNA’nın moleküllerle etkileşim içinde
olması oldukça olasılık dışıdır. Bu etkileşim bozulmaz yapıların bir
olasılığı olarak her hangi bir değişimden bağımsız oluşur. Buna
rağmen, çift sarmalın bir süreliğine de olsa bir arada kalması
yeterince şaşırtıcıdır. Bundan daha fazlası beklememiz gerekir.
RNA ipliğinin yeni gelişmiş olmasıyla oluşanlar oldukça
ilginçtir. Kabuk içinde gelişigüzel yüzemez, çünkü ER’nin birçok
duvarı ve derisi vardır. Mecburi yollar (bir elektronik elemanın
anahtarlama devresine benzer bir şekilde) vardır, ve ek olarak
sentriolden yayılan bir elektrik alan vardır. Sentriol kendi başına
kutuplaşan her şeyi, bir hareket yönünde şart koşar.Bu, tek kutuplu
alan içinde iyonların ve moleküllerin elektroforezinden başka bir şey
değildir. (Sperm hücreleriyle açıkça bulunabilinen mikro tüplere
bağlı olan lokomotif mekanizmalara rağmen, buradaki kontrol ve
hareketler genellikle elektrikseldir.)
Sonunda RNA, RNA’nın ilgili olduğu yere gider: kendi türünün
etrafında – herkesin bildiği gibi hücrenin içinde büyük miktarda olan
ribozomlardan bir tanesine gider. Daha önceden bildiğimiz gibi,
bunlar küçük bir protein tarafından katılan RNA’nın yığınlarıdır. Bu
organellerin oldukça sade yapıları teşhis edilmeden önce, yazarlar
birbirleriyle bir ribozomun fonksiyonlarının fantastik tanımlamaları
içinde rekabet etmişlerdir. Büyük bir parçası için, onları küçük dikiş
makineleri, peptitleri oluşturan gizemli aygıtlar olarak
tanımlamışlardır. Daha fazla tuhaf, erekbilimsel tanımlamaların içine
girilmesinden kaçınılmıştır.
Bir ribozomun en az yüzde altmışı RNA’dan oluşmaktadır –
RNA, DNA’nın sebebidir ve bir hafıza olarak muhafaza eder. En
son, yeni oluşturulmuş RNA habercisini çağırmak istiyoruz – RNA
(m-RNA) çünkü DNA’nın bir habercisi gibi hareket eder. Küçük bir
özgürlük ve hayal gücüyle burada nelerin olduğunu çok iyi
resmedebiliriz: m-RNA, bir tür geçidin içinden iki riboz yarısının
arasından geçerek bir ribozomla karşılaşır. Daha henüz oluşturulmuş,
ribozomun RNA arşivinin dışındaki karşılıklı dilimlerini birbirine
çekebilen çok fazla kutuplaşmaya sahiptir. İlk ribozomla tamamen
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başarılamadığında, belki hafızadaki doğru parçalar uygun
olmadığından veya anında tepki gösteremediğinden, işlem en yakın
ribozomla devam eder. Bu olay oldukça rasgele meydana gelir ve her
hangi bir durumda çift iplik gibi, RNA bir DNA’yı tamamlasıya
kadar devam eder. Alınan ve eklenen RNA’nın bölümleri transferRNA (t-RNA) olarak adlandırılır. Şimdi oldukça iyi bilinen nedenler
için hemen m-RNA’ya yönelirler. İşlem m-RNA’nın enerjisi yağma
edilesiye kadar tekrar eder ve sonunda birkaç ribozomla ve
diğerleriyle karışıp birleşebilirler. t-RNA pratik olarak peptitten
gelişen bir parçadır. Peptitin ve arka arkaya sıralanmış amino
asitlerin uzaysal özelliklerinin negatif yönlerini açıkça gösterir. Ve
tekrar kristal solüsyonu içindeki sıra gibi aynı etkiye sahip olur:
kristallenmiş amino asitler, bazları boyunca uyum içinde orijinal bir
şekilde sıralanarak yerleşirler. Yeni bir peptit meydana gelir,
sonradan azalır, yeni bir tanesi, oldukça şaşırtıcı bir şekilde ikincil ve
üçüncül yapılar sarmalanır ve bir etkiye sahip olurlar…
t-RNA ne yapar? Cevap kolaydır: bütün bunlardan sonra hiçbir
şey yapmaz, fakat iplik 1 bilinmektedir. Bu nedenle daha önce
belirtilen yollarla yeni bir DNA’nın oluşmasına neden olur ve birkaç
ribozoma geri döner.50 İki tip RNA’nında sonunda ribozomun içine
yerleştiklerini ve sonradan yeni ribozomların oluşmasına öncülük
ettiklerini gördük. Bu nedenle, ribozomların sayıları hücre içinde
devamlı artmak durumundadır. Ve olumlu bir şeydir, çünkü hücre
her bölündüğünde her yarısı yeterli miktarda kabul edilir.
Bir başka gerçeği daha net belirtmek durumundayız: DNA’nın
nedeninde yeni oluşturulmuş peptidin hiçbir alakası yoktur. RNA
tamamlanmış peptitleri geliştirememiştir çünkü – elektriksel
özelliklerine bağlı durumlar – peptitler karmaşık ikincil ve üçüncül
yapılar içinde halka oluşturur. DNA’nın dünyaya getirdiği orijinal
şey peptit segmentleridir, belki de sadece birbirlerini bulmuş birkaç
amino asittir. Ve daha da ileriye gidecek olursak, ileriki zamanlarda
daha fazla varolmayacak olan, enzimler tarafından meydana getirilen
ilk RNA’nın orijinal sentezi ile bitirmek zorundayız – günümüzde
işlem halindeki bir deneyin kopyalanamaması nedeni için basittir.
Günümüzde canlı hücrelerdeki RNA sadece DNA üzerinde
meydana gelir; saf amino asitler daha fazla RNA sentezlemezler
çünkü eski zamanlarda var olmuş, ihtiyaç duyulan enzimler herhangi
bir hücre var olmadan önce eşleşmemiştir. Değişimin başlangıcında,
daha sonraki zamanlarda tamamen yeni bir şey meydana getirmiş
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bilgi gelişigüzel seçilmiştir – ilk defa bir etkiyi aldığında – her bir
segment bir araya getirilerek, sadece di- veya tripeptitler tarafından
meydana getirilen tekil kodonlar şimdi aniden polipeptitleri meydana
getirebilmiştir. Ve sadece hayatın ilkel bölümlerinde yer alan bu
büyük yeni formasyonlar, ilk olarak ilk basit ilkel bakterinin içindeki
gelişmiş organizmalarda gelişimin başlangıcı, şiddetli şekilde
yeniden yapılandırılmıştır.
Hücre içinde iki döngü gelişmiştir: biri yavaş, sağ-el kutulaşma
moleküllerinin döngüsüdür: RNA, DNA’yı oluşturmuştur; DNA,
RNA’yı meydana getirmiştir ve tekrar RNA, DNA’ya neden
olmuştur, ve bu döngü bu şekilde devam eder. Diğeri ise peptitlerin
ve enzimlerin sol-el kutuplaşma molekülleri: besin amino asitleri
oluşturur, amino asitler peptitleri, ve bunlar besin olarak aygıtları
meydana getirecek şekilde döngü oluşturur veya kendileri direkt
besin haline gelirler.
İki döngü de birbirini belirler. Bağlantı noktaları ribozomların tRNA’sıdır. Nedense yavaş moleküllerin döngüsü diğer döngülerin
ayna hayali gibi belirtilir veya tersini mi söylemeliyiz ?
Her hangi bir durumda, nükleit asitler ve proteinlerarasındaki
ilişki karşılıklı bir kataliz duyarlılığı içinde açığa çıkar: kendi rolleri
için nükleit asitleri üreten enzim ve proteinlerin üretimi için nükleit
asitler bilgi içerir.
Bu etkileşim için elde edilen şey kimyasal dalgalanmalar veya
salınımlar, yani yaşamdaki ritimlerdir. Bu kimyasal salınımlar ve
döngüler aynı zamanda reaksiyonların geçici yönünü ve bununla
organizmaların geçici varoluşlarını belirtir. İki dişli tekerlek gibi bu
muhteşem döngüler birbirleriyle eşleşirler. Fakat ilk olarak
adımlarını atmak zorunda kalmışlardır. Bu kesinlikle hayatın ilk
zamanlarındaki çok sayıda teşebbüslerin sonucu meydana gelmiştir.
Bu reaksiyonlardaki daha önce doğruluğu kabul edilmemiş
temel element, hiç kuşkusuz sentriolün tek kutuplu elektrik
alanlarıdır. Çünkü molekülleri hareket halinde tutarlar ve plazma
tarafından yollarında ön şekillenme için zorlanırlar. İki büyük
moleküler döngü farklı olarak belirgin bir ayrımla sonuçlanarak
kutuplaşır. Bu ayrılık günümüzde her hücrede hala çok acıktır: bu
nedenle ribozomları sadece lipit kabuklarının çok özel yerlerinde
buluruz; genelde ER tüplerinin dış kısımlarında yerleşmişlerdir ve
asla bu yollar tarafından işgal edilemez ve sol-el kutuplaşmalı
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moleküller tarafından kullanılamazlar. Elektrostatik alan, RNA
ipliklerinin ilk önce DNA’dan uzaklaşarak ilerlediklerini ve daha
sonta tekrar DNA’ya doğru ilerlediklerini anlayabilmemizi sağlar.
Görünüşte her reaksiyondan sonra ters yönde egemen olan
elektriksel bilgiyle desteklenmiştir. Bu nedenle hücre içindeki
moleküllerin her yerinde, bir akümülatör içindeki atomik ve
moleküler hareketler aynı yöntemle elektriksel olarak neden
olunduğu anlaşılabilinir. Sentriolsüz – iyonların deposu – bunların
hepsi daha fazla mümkün değildir. Bu noktaya kadar yaptığımız
tanımlamalar biraz karmaşıktır, ve biyokimyasal işlemler aşağı
yukarı ve basit bir yöntemle kısaca tarif edilmiştir. Tabi ki,
doğruluğu için aşırı iddialardan kaçınmak zorundayız, çevremizde
meydana gelen idaresi güç olayların sadece bir kalıbını tanımlamaya
çalışmalıyız. İhtiva edilen bir çok yapılara, organellere ve sistemlere
basitçe önem verilmemiştir. Elektrikel ve kimyasal işlemlerin daha
detaylı olarak değerlendirilmesiyle bile (dönüşlerin transferi, etki,
kutuplaşma, tersine dönme, çekmeden itmeye doğru değişim, vb.)
tek başlarına bir kitabı doldurur. Bundan dolayı, kontrol, hareket ve
bilgi birimlerin işlemi için tasvir edilen işlemler ve hücrelerin içinde
bulunan enerji ve nedeni, var olmak zorunda olduklarının daha
fazlasını bilmemiz yeterli olmalıdır. Bu yüzden, en azından sembolik
bir yolla, istediği gibi ve tamamen vazgeçilmez bir yol içinde belirli
yapıların iz ve yollarını bırakarak akabilen, devamlı düşen bir
enerjinin oyunu olarak, elektrik tarafından kurallandırılan bir oyunun
işlemlerini daha iyi anlarız. Ve tüm bunlardan sonra, elektriğin
nedeni ve doğası bizim için daha fazla özel bir gizem değildir.
Şimdi bütün bunların ilk kez meydana geldiğini varsayalım.
Küçük bir DNA’ya ilkel hücreler gelişmiştir… ve bu DNA içindeki
bir kaç bakteri aniden kesinlikle yeni, karmaşık peptitlerin
oluşmasına neden olmuştur. Daha önce bunların benzerleri
bulunmamıştır. Sonradan bu yeni peptitler değişime uğramaya
başlamışlar ve içerikleriyle birlikte kabuklarını yeniden meydana
getirmişlerdir. Peptitler olarak, değişik özelliklere sahiptirler, şu veya
bu etkiyi üretirler. Yeni organeller, yeni mitekondriler, yeni deriler
haline gelirler… Bu okyanusta meydana gelen tüm işlemlerin hepsi
yeni bir başlangıçtan önce yer almıştır. Fakat bu sefer özellikleriyle
daha karmaşık ve daha kompakt yapı blokları şeklindedirler – ve
daha fazlası koruyucu lipit membranların kılıfları içindedirler.
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Bu zaten sistematik bir etki gibiydi. Tek başına olan amino
asitler veya tek dipeptitler burada iş başında değildirlerdir, fakat bir
prefabrike evin parçaları gibi birbirilerini tamamlayabilen bitmiş
yapılardır. Tamamen istemeyerek denenmişler, küçük aygıtlar,
şekiller, ve fonksiyonlar meydana getirmişler ve final sonucu olarak
orijinal şeklinden çok fazla farklı olmayacak şekilde birkaç yeni
durum tamamlanmıştır. Yeni, tamamen organize olmuş şekilde çok
özelleşmiş özellikleriyle yeni bir bakteri meydana gelmiştir. Ve
sadece iki olanak vardır: bu özellikler, yapıların varoluşunun devamı
için niteliklere sahip olması veya olmamasıdır.
Doğru bir yolla görmeliyiz: milyarlarca benzer gelişmelerin
arasında sadece bir kaçının başarılı veya sadece toleranslı bir şekilde
başarılı olmak durumundadırlar. Ve işlem içinde, belki sadece
istemeyerek özelliğini yitirmeden korunan DNA iyice incelenmiş ve
yok edilmiştir. Tekrar bir sonraki m-RNA kendi seyahatini kurmuş,
tekrar yeni peptitleri meydan getirmiş, tabi ki polipeptitleri de,
zincirleri daha uzun oluşmuş, şekilleri daha fazla değişmiştir.
Bütün bunlar DNA’nın neden olduğu sırayla meydana gelmiştir,
ve bu sıralama sadece geniş bir taslak içinde kullanışlı bir şekilde
sonuçlanmak durumundadır. Çünkü bölünme prensibi, hücrenin
kendi prensibi bile üzerinde kapsamamıştır. Bu prensip, bu nedenle
daha fazla yok edilemez. Bu neden için, bütün ilk deneyler, bir şeyler
meydana gelesiye kadar tekrarlanabilirdi. Doğanın laboratuarı sınırlı
bir zamana ve sonsuz bir sabra sahiptir. Ve tekrar binlerce yıl devam
etmiştir…
Biyoloji üzerine birçok kitap, bir hücrenin içindeki olayların çok
kesin olduklarını, her dakika harap edici sonuçlarla biten hatalara
sahip izlenimler verir. Fakat bu muhakkak varsayılamaz. Bütün
biyolojik işlemler çok büyük fazlalıklarla, istatiksel olayların
toplamıdır. Böylece şimdi meydana gelebilir ve tekrar bir kaç RNA
ve DNA ilgili olmadıkları birkaç yeri bitirir. Bu küçük bir etkiye
sahiptir. Çünkü asıl noktaya önem verilmemiş ve hala önem
verilmeyen sonuç, oldukça büyük döngülerin gözlemidir. Şüphesiz
her şey kesinlikle sebepleriyle çıkıp gider, elbette tek moleküller her
zaman birbirleriyle nedenleriyle etkileşirler. Fakat sonunda, sonuç
binlerce molekülün reaksiyonlarının etkisiyledir. Bu sonuçla, bu
olayların arasında birkaç yanlışlıkla sonuçlanması kolayca
mümkündür. Söylenmesi gerekirse; bu yanlışların üzeri örtülmüştür.
Ana şey olan DNA’nın bilgisi gerekenden daha fazla geniş, mümkün
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olan bir düzenin, yorulmak bilmez tekrarlama yapan büyük
stoklarıyla uyum içindedir
Tekrar doğru görüş açısına ihtiyacımız var: her tekil peptit, her
tekil amino asit DNA üzerinde kendi kodonuna sahiptir. Hücre
içindeki moleküllerin milyonlarca sonu içinde birbirlerini
etkilemişlerdir. Aynı zamanda çift sarmal üzerinde milyonlarca
kodon vardır. Her sıradan bakteri asla etkisi olmayan bilginin
gereğinden fazla uygun olan miktarını sahiptir.51 Buna dayalı
olduğundan dolayı bu fazlalık temeldir. Sadece geçmişte uygun
olmasına rağmen, amaçsız olan bilgi, kalan bilgi iletme birimleri
uygun olasıya kadar silinmiştir. Hiçbir şey başlangıçta
tasarlanmamıştır. Bu nedenle, DNA için yeni bir açıklama
bulmalıyız. Nükleoitlerin döngüsünün kapsamı içinde, yaşamın diğer
tüm yapıları gibi kararsız bir yapı olmalıdırlar. Hücre yaşadığı sürece
DNA parçalarına ayrılır (mesajcı RNA tarafından soyulur) ve tekrar
bir araya getirilir (transfer-RNA tarafından).
Bununla, kuvvet içindeki teorilerle bilinçli olarak karışıklık
içindeyiz. Kararlı bir DNA’nın varlığının prensibini büyük bir
ihtimalle kabul edebiliriz – aslında böceklerin ve bitkilerin birkaç
türüyle mümkündür. Belki de bu organizmalar kontrol edildi ve bu
standartlar tarafından genel olarak değerlendirildi. Bütün canlı
şeylerin, her nasılsa, daha ileri gelişmiş büyük bir olasılıkla dinamik
DNA’dır. Bu dinamik DNA’lar tekrar tekrar yeniden üretilir. Daha
önce uygulanılan fonksiyonların adıyla, ayrılmadan önce başlatılan
kesinlikle sırası içindedir. Kural olarak, anlamlı bir şekilde kendini
yeniden oluşturması gerekir. Fakat kendini, bilgiyi basitçe ihmal
ederek, atlayarak, unutarak veya kaybederek değiştirebilirdi. Ve
hayatın çok önemli anlamlı noktasını daha kolay anlaşılır yapacağız.
İkinci tahminimiz, bir DNA’nın iki ipliğinin birbirinden
elektriksel olarak farklılaşması, yani baskın bir şekilde
kutuplaşmasıdır. Alışagelmiş bir yolla ifade edilerek, bir DNA her
zaman bir negatif ve bir pozitif iplikten meydana gelmiştir. Aslında
bu garip eşleşme çalışmanın orijinal endüstriyel bir parçasıdır. Bir
sarmal bazın parçalara ayrılması ve yeniden oluşmasının anlamlı
fonksiyonunun, hayatın basit formları için yeterli olması akla
yatkındır. Ve gerçekte, sadece bir DNA ipliğiyle virüsler vardır.
DNA ipliklerinin çift kutuplaşması bir DNA kompleksi içinde
meydana
gelen
gelişmelerle
sonuçlanmıştır.
İpliklerin
kutuplaşmasından dolayı hücrenin alanı içinde pusula iğnesi gibi

266

dönerek bütün sol-el iplikleri bir noktaya ve bütün sağ-el iplikleri bir
noktayı işaret eder. Buna dayalı olarak, çift kutuplu bir alan bu
kompleks içinde gelişir (gelecekte çekirdek olacaktır). Bu düzen
sentriolün bölünmesiyle sebep olunan düzenle tamamen uyum
içindedir. Sentrioller hücre yarıları içinde kutuplaşmalarını
yoğunlaştırdıklarında, DNA’nın iplikleri üzerinde bir etkiye dönüşür.
Bir düzen oluşturmuşlar ve kendilerine doğru çekmişlerdir. Böyle
yaparak iplikleri, fermuarı açar gibi ayırabilirler.
DNA yarıları, ayrılarak ilgili sentriole doğru harekete geçer. Bu
arada diğer moleküller birbirlerinden uzaklaşmışlar ve ortalarında bir
duvar meydana getirmişlerdir. Bu duvar hücrenin bir yarısını aniden
sol-el kutuplaşmasıyla ve diğer yarısının sağ-el kutuplaşmasıyla
yapılanmasına neden olur. İki eşit parçaya bölünmüş DNA iplikleri,
ilgili nükleoitleri ekleyerek birbirlerini tamamlarlar. Ve yakındaki bir
mesajcı-RNA, çift sarmal üzerine tekrar yerleşecek ve yolculuğa
devam edecektir…
Bütün bunlar doğru bir yol içinde kavranılmalıdır. Bir
kaleydoskopun (çiçek dürbünü) içine doğru baktığımızda, çok fazla
anlamı olmayan, devamlı gelişen yapıları ve örnekleri görürüz.
Zaman zaman, her nasılsa, örnekler içinde anlamlı bir şeyleri
keşfederiz: mesela çiçekler ve kar taneleri veya kristal şekiller.
DNA hücre içinde baştan başa dolaşırken, hücre kaleydoskop
gibi genellikle anlamsız ve yıkıcı bir şekilde gelişmiştir. Ve emin
olmak için işlem ertelenmiştir veya uzun zamandır durgun haldedir.
Fakat her durum için geçerli değildir. Bazen bu moleküler motor, bir
dahaki bölünmenin kurulumuna kadar bir yapının meydana
getirilmesi için yeterli olacak şekilde çalışıyordur. Besin,
tamamlanmış amino asitlerin ve protein vücutları formuna dışarıdan
gelmiştir. Ve hiçbir şey gelmediğinde ve su kaybolduğunda, kabuk
faaliyetini durdurmuş ve iyice kurumuştur. Bu moleküler durumu
meydana getirilirken kristalleşmesi anlamına gelir. Ve bu olay suya
ve besine tekrar geri döndüğünde, işlemin durduğu yere kadar devam
eder.
Günümüzde birçok bakteri, hala bu oyunu oynamaktadır:
biyologlar bu olayı sporlaşma olarak adlandırmıştır. Sporlar, susuz
kristallenmiş hücrelerden başka bir şey değildir. Binlerce yıldır
soğuk ve sıcağa karşı herhangi bir zarar görmeden varlıklarını
sürdürerek kalabilmişler ve çevre koşulları uygun olduğunda hemen
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canlanmışlardır.
mevcutturlar.

Bu

marifet

nedeniyle,

günümüzde

hala

Sporlar aynı zamanda basil olarak adlandırılırlar. Eğer
gerektiğinde, basillerin şiddetli olarak herhangi bir organizmayı istila
etmesinde oynadıkları rolü, herkes tarafından bilinmektedir.
Bakterinin bulunduğu bölgeler tam olarak beynimizin kaleydoskop
gibi hayal edebileceği her şeydir, her türlü düşünce farkına
varılmıştır. Oksijensiz solunum yapabilen bakteriler mevcuttur.
Bazıları bulundukları çevreye tamamen adapte olmuşlardır. Fakat
bütün bunlar metabolizmanın veya kendileri tarafından üretilemeyen
maddelerin özel işlemleri içinde özellik kazanmışlardır. Ve bütün
bunlar, uygun olmayan bir kural olarak veya hatta organizmalara
zehirli etkileri olabilen – fakat aynı zamanda bazı organizmalar için
kullanışlı olabilen atıklarını boşaltırlar.

Şekil 116b:Protozoa “Hastatella Radians”
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26 Kromozom
Bakteriler gerçekten gelişimin ölü bir sonucudur. Diğer başka
canlıların hiçbiri direkt olarak bakterilerin soyundan gelmemiştir.
Bakterilerin orantılı sadelikleri milyarlarca yıldan beri hayatta
kalmalarını sağlamıştır. Fakat onlar için, hayatları belki de özel
etkileşimlerin, anlamların dışındadır. Bizim için şanstır ki, (bazıları
şanssızlık olarak kabul eder) onlar sadece ilkel okyanusun sadece bir
ürünleri olmamıştırlar. Bir bakteriyi tamamen organelsiz
resmettiğimizde, mesela ribozomsuz veya mitekondrisiz, sadece çok
büyük miktarlarda DNA iplikleriyle ve sadece tek bir sentriolle,
mesela saf DNA ile çevrelenmiş kompleksler ve kromozomdan
başka hiçbir şey göremeyiz. Oluşumun nasıl meydana geldiği
hakkında herhangi bir soru yoktur. Sadece birkaç tür bakteri için
organellerini kaybetmesi gereklidir veya DNA’yı kapsülleştirmek
için bir kabuk oluşturma işleminde bir sentriol – ve bir kromozom
doğar. Tabi ki, DNA daha sonra çevresinde uzaysal stabilizasyonu
sağlayacak düzenlerin oluşmasını mümkün kılan başka protein
yapılarının oluşmasına neden olur. Fakat bu sorunları basitleştirmek
için daha fazla detaya girmeyeceğiz.
Bir virüs gibi, bir kromozom tek başına hayatta kalmayı
beceremez. Bu gerçekten bilginin bir bombasıdır fakat kesinlikle
organellerin çalışmamasıyla işe yaramaz haldedir. Fakat
kromozomların anlamlı bir karakteristiği vardır: kendi
sentriollerinden dolayı, sağ-el veya sol-el olarak açık bir şekilde
kendi yollarını tanıyabilirler. Bu bilgilerin çerçevesinde çok büyük
miktarlarda olduğunu söylemek gereksizdir. Gizli, ortalıklarda
olmayan bir bilgidir, özelleşmiş bir amacı olmaması açısından ve
etkisinin sadece olaylardan sonra görünür bir halde olması gerekir…
Geri döndüğümüzde gelişmiş protein kabuklar bütün
özellikleriyle kesinlikle kapsülleşmişlerdir. Kısa bir süre sonra, aynı
zamanda birkaç kromozom yakalamıştır ve bu nedenle biz hala bu
yapıları organizmaların çekirdeklerinde bulabiliyoruz. Yoğun bir
şekilde yüklenmiş DNA, ve bir kromozom bir bakteri haline
geldiğinde veya gerekli organellerle birlikte bir lipit kabuğuyla
beraber kapsülleştiğinde, temel olarak bakteri içindeki tekil DNA
iplikleri tarafından neden olunan aynı mekanizma meydana gelir.
Fakat aynı anda büyük farklılıklar birbirini izlemiştir.
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Günümüzde çok daha fazla bilgi mümkündür ve büyük bir
olasılıkla aynı zamanda bir çok kromozomdan gelmiştir.

Şekil 117

Şekil 117 binlerce DNA ipliklerinden oluşan birkaç kromozomu
göstermektedir. Tamamen bakteriyel DNA iplikleri gibi,
tamamlanmış kromozomlar bir çekirdek içinde parçalara ayrılır ve
yeniden birleşir. Bir çekirdek, gerçekte bir çekirdek membranı
tarafından kuşatılmış ER içinde bağımsız, boş bir alandır. Sitoplazma
tarafından çevrelenmiş maddelerin transferi sayılamayacak kadar
fazla olan gözenekler arasından yapılır. Pratik olarak bu alanda her
hücrenin
bölünmesiyle
yeni
başlayan
kromozomların
şekillendirilmesi ve gelişmesinin başlamasından dolayı, hücre
bölümleri arasında görünür değildirler. Bir mikroskop kullanarak
kromozom içeren bir hücrenin bölünmesinin gözlenmesi
mümkündür, ve biyologlar bu işlemi daha alt parçalara ayırarak,
mitoz ve birçok fazları adı altında incelemişlerdir.
Hemen hemen dünyadaki bütün hücre türlerinde meydana gelen
hücre bölünmesinin tek fazına bir göz atalım.
PROFAZ (tanıştırma): Kromozomlarn DNA’ları parçalara
ayrıldıktan sonra, derece derece tekrar bir araya gelirler. Böylece bu
olay başlangıçtaki hücrenin üreme adımlarıyla tekrar ilgili olacaktır.
İlk önce düzensiz bir şekilde, dağınık küçük granüller ve iplikler
halinde daha sonra kromozomların orijinal resmini oluşturacak
şekilde yeniden düzenlenirler. Bu kromozomlar tam anlamıyla daha
son halini almış değillerdir çünkü bir kromozomun her sentromeri
bölünür ve sağ-el ve sol-el yarıları içinde kromozomları meydana
getirirler. Bu şu anlama gelir, bu noktada DNA parçalanır ve iki
katına çıkar. Bu boylamsal bölünme sonrası oluşan kromozomlara
kromatid adı verilir.
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Şimdi çekirdeğin dışında bulunan sentriol dışarıya doğru
kuvvetli bir ışınım yayarak bölünür. Yarıları hücrenin zıt taraflarına
doğru hareket eder ve zıt yönlerde kutuplaşırlar. Bu yeni düzenlerin
önemli sonuçları vardır: ER kendini, çubuk şeklinde tüpler halinde
çekirdeğin solundan ve sağından sentriole ulaştırır. Bu yapılar
sentriolun, çekirdekten lipit kabuklarını çekmesiyle meydana gelir.
Kaçınılmaz şekilde, kromatidler elektriksel dağılıma göre bu lifleri
takip eder.
Daha sonra METAFAZ (toplanma) gelir: elektriksel güç
üzerindeki kromozomların sentromerleri etkiyi tercihen alır. Bu
nedenle, sonraki bu alan üzerine bağlanır ve U-şeklini alacak şekilde
sürüklenir. Şimdi bütün kromozomlar kısalıp yoğunlaşacakları yer
olan sentiroller arasında sıralanmış şekilde bir derecede
yerleşmişlerdir. Lif yolları daha farklı hale gelecek şekilde
sentriolerden yayılırlar. Kromozomların sentromerleri üzerinde
çekilecek şekilde görünürler, fakat tabi ki bu olay, zıt yükler
tarafından meydana getirilen güç tarafından oluşur. Bu zıt yükler
birbirlerini çekerler ve sonunda lipit liflerini takip etmek zorunda
kalırlar.
Daha sonra ANAFAZ (göç) gelir: şimdi yoğunlaşmış
kromozomlar (veya daha doğrusu kromatidler) hücre kutuplarına
doğru göç ederler, lifler kısalır, ve yapıları derece derece parçalanır.
Daha sonra TELOFAZ (hedef) fazı gelir: kromatidler her
sentriolün etrafındayıldız şeklini oluşturacak şekilde sıralanırlar.
Hedeflerine ulaşmışlardır ve şimdi yoğunlaşırlar, gevşerler, ve
tamamen
uygun
kromozomlar
haline
gelirler.
mRNA’nınaktivitelerinden dolayı, her zaman devamlı olarak
parçalanacaklardır, ve ER onları kaplayacak ve farkına
varılabilinecek şekilde görünürden kaybolurlar.
İNTERFAZ’da, yeni çekirdek içinde bulunan DNA miktarı %75
oranında azalır. Tamamen sıfıra düşmez çünkü aynı zamanda yeni
DNA tekrar bir araya gelmiştir. DNA’nın kopyalanmasından dolayı
yeni kromatidler gelişir- ve tabi ki eski DNA’ların kesinlikle bire bir
aynısı değildirler. DNA’nın tekrar bir araya gelmesi bilgi
parçacıklarını bir araya getirir, zaman zaman yerlerini değiştirirler,
sanki kromozomlar parçalara bölünmüş gibi ve bölümlerini
değiştirirken net yönlerde doğru olacak şekilde tekrar bir araya
gelirler. Biyologlar profazda meydana gelen bölüm değiştirme
hakkında konuşur, çünkü daha önceden bilgi değişiminin farkına
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varmıştırlar. Fakat günümüze kadar hiç kimse bunun için gerçekten
güzel bir açıklama bulamamıştır.105
Parçalanmış DNA’lar bilgi akışını hücre üzerine serbest
bıraktığında, çekirdekteki DNA içeriği tekrar artmıştır, ve yeni
profaz başlamıştır. Meydana gelen yavru hücreler daha sonra bu
oyunu tekrarlarlar…
Yavru çekirdek arasında yeni bir duvar oluşmuştur. Bununla
hücrenin arta kalan içeriği organeller boyunca az veya çok miktarda
bölünmüştür. Şekil 118’de tanımlanan fazların mikroskob altındaki
görünüşlerini göstermektedir.

Şekil.118

Mitozun bütün birbirini izleyen hareketsel sıralamaları hem
elektriksel hem de uzaysal nedenlere sahiptir. Bunları en azından
aşağı yukarı şematik biçimde tasvir edebilirdik. Tabi ki içsel
nedenlimoleküler sıralamalar çok daha fazla karmaşıktır. Fakat en
azından kromozom yarılarının tam olarak nereye göç edeceklerinin
nedenini oldukça iyi anlıyoruz. Bir hata açıkça mümkündür, fakat
hala meydana gelmeye devam etmektedir.(kromozomsal uzaklaşma)
Bir kural olarak sistem güvenilir şekilde çalışır. Hücrenin
kendini bölmesi, ilk başta kromozomlardaki sentromerlertarafından
ve daha sonra kendi sentriolleri tarafından karar verilir. Açıkça, bu
küçük akümulatörler milyarlarca yıldır birbirleriyle aynı yönde uzun
adımlar içinde iyi bir şekilde bulunmuşlardır. Hücrenin gelişmesi en
uygun şekilde koordine edilmiştir, ve bu gelişme sırasıyla sentriolün
gelişmesi üzerinde bir etkisi olmuştur. Bir bölünme, eğer boyutlar
arasında birbirlerini aşacak şekilde bir ilişki olduğu takdirde
meydana gelir.
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Eğer hücrenin gelişimi engellendiğinde, mesela plazmasında
kısmen hareket etmesiyle, bölünmenin oluşumu başarısız olur! Bu
nedenle, bu bölünmenin başlatılamamasının veya kromozomlar veya
DNA tarafından kontrolünün bir kanıtıdır.Hatta sentriol – şimdiye
kadar tamamen öneminin altında değer verilmiştir- sadece çok özel
bir boyuta ulaştıktan sonra bölünür. Bu tamamen akla yatkındır ve
nesneler farklı ise, bunun oldukça şaşırtıcı olması gerekir.
Şimdiye kadar düşünülen DNA ve kromozomların birbirlerini
benzer şekilde tekrar tekrar kopyaladıklarıydı, istekli bir şekilde
kurban olarak ortaya çıkar. Anladığımız kadarıyla, DNA’nın
birbirinden ayrılması ve tekrar bir araya gelmesi net, açık bir
farklılığın ifadesidir. Üçlülerin bütün sıralaması değişebilir, her
şeyden önce işe yaramaz bölümlerin bir araya gelmesinden kaçınma
olasılığı vardır. Mesela bazılarını silmek gibi. Ve maddelerin
doğasında bulunan bilgiler, hiçbir surette bir DNA’nın daha ileriki
süreçlerde bir araya gelmelerini oluşturacak bir yanlışa götürmez.
Bu gerçek büyük bir önem taşır çünkü bütün organizmaların en
önemli kabiliyetlerinin bir şey için açıklanır: tecrübe kazanmak için.
Bu yetenek birçok hücrenin etkileşimi içinde özellikle bir etkiye
sahiptir. Bu hücreler fonksiyonların birbirleriyle olan koordinasyonu
için mümkün olan madde değişimini gerçekleştirir. Anı zamanda
çevre
koşullarının
değişimine
bağlı
olarak
DNA’nın
modifikasyonuna izin verir. Fakat net bir kısıtlamayla: bilgi sadece
silinebilir, yeni bilgiler eklenmez! Bir keresinde bir parça bilgi
tüketilmiş ve bertaraf edilmiş ve geriye bir dönüş olmamıştır. Bu
olay, biyologlara okuyucular arasında Louis Dollo (1857-1931)
tarafından varsayımı yapılmış olan kuralları hatırlatmıştır:


Gelişme yönetilir.



Gelişme sınırlandırılır.



Gelişmenin geri dönüşümü yoktur.

Bu cümleler hakkındaki gizem – veya hiçbir şekilde bir sır
değildir- saklı olarak DNA içinde bulunmaktadır. Zaten bu esnada,
okyanusun içinde, mutlak miktarda bilgi toplanılmış ve günümüze
kadar sadece ne kadarının tüketilebilirliğine kesinlikle karar
verilmiştir.52 Bir şey için bu sonuçlardan, gelişimdeki bir kontrolün
etkisi, ve bir başkası için görünür bir kısıtlamadır, çünkü ilgili
canlıya ait bilgi tüketilmişse, bu canlının gelişimi bir sona ulaşmıştır.
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Yeni yaşam alanlarına uyum sağlamayarak canlı ölmek zorunda
kalmıştır.
Tersinemezlik (yeni bilgiler bir araya getirilemez, silinemez ve
bilgi yer değiştiremez) gelişmenin temel özelliklerinden bir tanesidir.
Mesela, canlılar ilk önce solungaçlarını bırakırlar, ve tekrar su
yaşamı içine tekrar geri döndüklerinde, hiçbir şey solungaçlarını
tekrar geri vermeyecektir. Diğer organları, mesela farenksin mukos
membranı gibi, kayıp solungacın yerine geçecektir.Tek başına
kalmış organlar geri alınamaz şekilde kaybolurlar ve genelde
tamamen başka organlar aynı amaçları gerçekleştirecek şekilde
gelişirler. Bu nedenle, Dollo ünlü cümlelerini formülleştirmek
zorunda kalmıştır.
Hala, sayılamayacak kadar fazla sayıda çekirdeklerinde
kromozomlara sahip tek hücreli yapılar vardır. Bunlar protozoon
olarak adlandırılırlar. Ayrıca hareket yetenekleri için (flagella, cilia)
organellere sahiptir. Aynı zamanda bu organeller solunum ve
beslenme işlemleri için kullanılır. Bunlar küçük hayvanlardır ve
genelde küçük hayvanların içlerinde daha küçük şekilde bulunan –
granül şeklinde görünen- metabolik fonksiyonları kontrol ederler
(ciliophora).
İleride karmaşık hücresel sistemlere neden olacak daha sonraki
gelişimin tüm konseptleri, insanlar tarafından sunularak protozoonlar
içinde bir prensip olarak farkına varılmıştır. Böylece, eşeysiz
üremeden farklı olarak, hücre bölünmesi olarak tanımladığımız,
eşeyli üreme (çiftleşme) ek olarak mevcuttur. İleride bu konu
hakkında daha fazlasını öğreneceğiz. Bu küçük hayvanların bazıları,
bazı kloroplastlar tarafından daha önceden kapsüllenmiştir. Böylece
hayvanla, bitki hücresi arasında ortada bir safhada kalmıştır.
Eğer DNA hareketsiz olmuş olsaydı, kaskatı duran bir makine
yapısı gibi, bu inanılmaz canlılar daha fazla varoluşun içinde yer
almazlardı. Çünkü kazayla oluşan mutasyonlar rol alırdı – eğer hiçbir
şekilde - çok küçük daha fazla negatif bir gelişmenin içinde ve
sadece daha sonraki zamanlarda. Böyle küçücük protozonun
yaşaması, kuvveti ve ışığı takip için itici kuvveti hissetmesi…
çevresinde yüzmesi ve bölünesiye kadar hayatına devam etmesi nasıl
sonuçlanır? Ve bu olayların bu kadar uzun sürede meydana
gelmesinin sırrı nasıl keşfedilmemiştir? Yaşamın her tek fazı
moleküler ve elektriksel olarak net bir şekilde meydana gelmesine
rağmen - neden hiçbir şekilde oluşmamışlardır?
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Eğer ki çok geniş tanımlamalar yapmış olsaydık ve bununla
sadece nasıl olduğunu ve aynı zamanda neden olduğunu oldukça iyi
yorumlasaydık, bu noktada hala üzerinde söylenen birkaç temel
madde bulunurdu: tökezleyen kırkayakla ilgili hala ima edilirdi: bu
canlı moleküler kompleksler gerçekten bir şeye kadardır: sunduğu
enerjiden kurtulasıya kadar. Bu daha fazla şaşırtıcı değildir.
Tıpkı nehirlerin engellerin etrafında gösterişli bir delta oluşturur
ve birçok su oluklarına bölünür veya hedeflerine birçok dereden
birlikte akar ve sonunda denize kavuşur, enerjinin akması herhangi
bir engel bulamadan bir yol bulamaz. Engellerin çoğunluğu DNA’lar
tarafından neden olunur. DNA, yeni yapıları tekrar ve tekrar harekete
geçirerek yeni patikalarda akışı kuvvetlendirir. Enerjinin akışı eğer
kaynak ve dereler, yeni enerjileri tekrar tekrar desteklemezse, bir
süre önce kaçar ve kurur… ve böylece hücrelerdeki bu akış bir
duruşa gelemez, çünkü yeni enerjiler her zaman sağlanmaktadır ve
DNA her zaman makineyi yeni fikirlerle doldurur. Bu yüzden yeni
patika arayışları her zaman gereklidir, veya bu patikalarkendi
kendilerini geliştirirler – tamamen enerjinin akış yönünde. Bu
nedenle doğanın çevremizdeki varoluşu meydana getiren entropi için
gerçek bir gayrettir.108
DNA’nın depolanmış hayal gücü bu entropi ile sürekli sabit bir
savaş içindedir. Kesinlikle amaç değildir; kendisinin güçlü
çalışmasından haberdar değildir. Neyse ki, bu dünyada mevcut olan
enerjinin büyük bir fazlalığının olduğu bir zamanda varoluşa
gelmiştir, ve bu neden için, aynı zamanda büyük bir enerji fazlalığına
sahiptir. Enerji her nerede DNA’ya aksa, bütün ürünleri bir yola
girer; ve tam olarak bu ürünler yeni engellerin oluşturulmasında
kullanılacak yeni enerjiyi toplamaktadırlar… DNA ve olağanüstü
etkileri, ışıktan enerjinin karşılıksız üretilmesiyle ilgili hileye
teşekkür etmek için gelişebilirdi. Sadece tek bir molekül ilk olarak
tekrar üretebilirdi – ve bir gezegen yaşamaya başladı…
Bütün anlamlar kesinlikle iyi ve varoluşun içinde olması
mümkün olduğundan, bugün iki çekirdekli hücreler bile vardır.
Bunları hayvan krallığının karaciğerlerinde bulabiliriz. Bunlar
bilginin içinde parçalara ayrılmamıştır ve yaklaşık 600 farklı
fonksiyonuyla doğanın en etkili aygıtlarıdır.
Hiç kuşkusuz kromozom bir diktatörün verdiği komutlar gibi bir
depodur ve tamamen bunu üretir veya başlangıçtan yapılandırır.
Sadece mümkün olabilecek planları ihtiva eder. Ne kadar
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genişleyeceklerinin devamlılığının çevresi - hücrenin iç kısımlarını
kapsayan, plazması, tarafından karar verilir. Böylece çekirdek,
kalıtım üzerinde etkide bulunan bir tekel değildir. Çoğu organeller –
mitekondri veya kloroplast ihtiva edenler-ayrıntılı olan kromozomlar
tarafından bağımsız olarak yeniden çoğalırlar. Çünkü daha önce
orada bulunmuşlardır.(ve kendilerini bertaraf etmelerinde kendi
DNA ve RNA’larına sahiptirler.) Çekirdek tarafından neden olunan
yapı maddesi, üretimin birleştirici unsurları ve hatta prensipte
enzimatik kontrol için desteklenir, mesela çok dolaylı olarak.
DNA gerçekten sadece kesin enzimler için kodonları taşır.
(gen – bir enzim) Fakat her enzim kendi çok özel fonksiyonunu
beraberinde getirir. Bu çekirdeğin aynı zamanda üretim için gerekli
‘aleti’ taşıdığı anlamına gelir.

Şekil 118a: E.coli bakterisinden gelen DNA

Şimdi hücrenin plazmasında hakim olarak bu enzimleri içerir ve çok doğru olarak daha herşey bahsedilmemiştir. Bu nedenle
plazma içinde DNA’dan kalanlar (endomerler) bulunmaktadır.
Bunlar baştan sona güçlü bir şekilde olayların içinde yer almışlardır.
Yaşamın en önemli mekanizmalarında bile, bölünmede veya mesela
bitkilerin klorofil üretme yeteneklerinde, plazmaya doğru
geçirilmişlerdir… Bundan dolayı hem kromozomsal hem de bilginin
plazmatik iletimi bulunmaktadır –fakat gerçekte bize yarı açık
şekilde görünmek zorundadır. Biyologlar tarafından düşünüldüğü
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gibi DNA, yaşamı meydana getiren makineler olarak samimi olarak
bulunsaydı, bu gerçekten sadece şaşırtıcı olurdu. Fakat değildirler.
Plazma ve çevresi büyütülmüş bir genişlikte yaşamın fikirlerini
taşırlar. Yaşayan oluşumlar, türlerinin hayatta kalmasında katkıda
bulunan, oğulları için tam olarak aynı çevresel şartların sağlanması
gerçekleştirilir. (ana hayvanın amniyosunda veya yumurtada). Bu
yolla, birbirine benzeyen yapıların oluşumu sağlanır. Daha sonra, ne
kadar ileriye giderse o kadar bu konu hakkında tartışacağız.
Şekil 119’da enerji akışı tarafından oluşturulmuş bir yapı
gösterilmektedir: Kaliforniya körfezinde bulunan Coloroda nehrinin
ağzı. Çoğalmış dalları gelgite bağlı giriş ve çıkış akıntıları tarafından
meydana gelmiştir.
Şekil 119
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27 Plan
Gelişimin bir planı yoktur – bunu daha önceden bahsetmiştik.
Her şey deneye dayalıdır, bilinçsiz olarak, vurgulamak zorunda
olduğumuz amaçsız denemelerdir. Özel bir çevrede protozon için
hareket etmek önemli olduğu ve DNA düzenli yapıların oluşmasına
neden olduğu için – hareket için, mesela psödopod, bir hücre duvarı
dalgalandığında, esnediğinde ve düştüğünde oluşan görünür ayakları
- sonuçta bu protozon enerji oyununu kaybetmiştir! Halbuki evrensel
gerçeklere göre ulaşılamayan enerjisi, muhafaza edilmek zorunda
kalınılmıştır.
Hayatın bize enerjinin bir kazancı olarak verdiği etki, öncelikli
olarak çabasıdır – fakat görünüşler aldatıcıdır. Eğer sonradan tekrar
aşağıya doğru akacaksa, zaman zaman bir nehir bile az da olsa
yukarıya doğru akacak şekilde hazırlanır. Ve bu nedenle, bu bir
deneme ve hayatta hüküm süren bilgi için çabalama olarak görünür.
Fakat sonunda bütün bu çabalamaların sadece kaçınılmaz bir amacı
vardır: enerjinin akımı için yeni yüzeyler bulmak.
Bu yolla basit bir hücre ilk önce sadece bir kaç kimyasal işlemi
yönettiği ve daha sonra dinlenmeye ayrıldığı şekilde yaratılır. Ve
şimdi, böyle bir kromozom bu hücrenin içine yerleşir ve aniden
meydana gelen şok karmaşık şeyleri yapar. Birdenbire yeni
proteinler oluşturulur, enzimler bağlantıyı kurarlar ve koparırlar,
moleküller ışıkla beraber salınım yapar, kamçı kendi ekseni etrafında
döner, ve silia çalkalanır. Ve hiçbir şey hareketsizlikten gelmemiştir!
Yeni etkileşimlerin bu bolluğu ilk başta yönetilmek ve organize
edilmek zorundadır. Bunun için, yeni yollar ve işlemler, yeni
enerjiler kadar ihtiyaç duyulur. Ve silia çalkalanırken, besin için fırıl
fırıl döner, ve aynı şekilde flagella kendi ekseninde döner, ve
böylece kloroplast ışığa doğru yönelir – ve bunlarla tüm hücre.
Hatırlama ve hissetme olarak görünen ışık için canlı oluşumlar
aniden savaşırlar. Kamçılar doğru yerlerde bulunduğunda, fikir
doğru karşılanır. İşlem devam eder ve denenmiş durumlar yeni DNA
üzerine bilgi olarak geçer. Eğer yanlış yerlerde bulunursalar, işlem
sona erer ve hücrenin yok olmasıyla sonuçlanacak bir durumla
karşılaşılacağından bilgi kaybolur. Yeni DNA, bir başka deyişle,
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yanlış kamçı için tekrar asla bir kod içermez. Şimdiden doğru yerlere
otomatik olarak yerleşmişlerdir. Çevre olduğu gibi kaldığı müddetçe,
planın bölümlerinin değişmesi için herhangi bir sebep yoktur. Fakat
diğer bölümlerde plan değişir, tekrar sadece, kazayla oluşan yapıları
deneyerek ve protozon yeterince çevresine uyum gösteresiye kadar.
Binlerce yıl boyunca bu şekilde kalınılmış, bölünülmüş ve yeniden
çoğanılmışdır…
Buradaki gerçek plan nerededir? Hiçbir yerde! Ne DNA’nın
içinde ne de plazmada. Her şey bir uygunluk sonucu, elverişli
döngülerin etkileşimi sonucu meydana gelmiştir. İşlevine devam
etmeyenler bir sonuca varmıştır. İşlevini devam ettirenler aynı
zamanda bir plan ve yapı, teknoloji ve mühendislik – görünür bir
reaksiyon, çevreye meydan okuma için zorunlu bir cevap oluşturulur.
Kuvvetler içeride yönetir ve daha sonra ek olarak dışarıda. Slogan
yaşamak içindir.
Yaşamın değişik formlarındaki, kaynağın düzeni hakkında çok
farklı teoriler vardır. Aslında gelişimin izlediği yol oldukça önemsiz
olsa bile, oksijen elementi bu dünyaya enerji sağlayıcısı olarak
geldiğinde, bu fikirle dalga geçilebilinirdi. Tabi ki hayatın ilkel
formları için izler vardır. Bu ilkel formlar herhangi bir oksijene
ihtiyaç duymadan yaşamlarını devam ettirebilirler ve enerjilerini
fermantasyonla elde ederler. Fakat bu oluşumlar günümüzde hala
mevcuttur.
Mümkün olabilen bir prensip üzerine bütün bitkiler ve hayvanlar
gelişmeye paralel olarak büyümektedirler ve bitkilerin bir başlangıç
bölümü sunmaları gerekli değildir. Çünkü oksijen hali hazırda belirli
bir süredir, herhangi bitki bulunmadan önce, suda ve havada
mevcuttur. Daha önce kısaca bahsettiğimiz gibi, günümüze kadar
bitkiler atmosferde bulunan oksijen içeriğine çok fazla katkıda
bulunmamıştır. Aslında ürettikleri kadarını tüketirler. Tuhaf olan şey
ise, her ilköğretim veya lise öğrencisinin sindirim-özümseme ve
ayrılım(dissimilation) arasındaki uyumu bilmesine rağmen, birçok
teori herhangi bunun üzerine bir dikkat çekmemiştir. Sadece size
hatırlatmak için, özümsemede; 6 karbondioksit molekülü (6 CO2)
artı 6 su molekülü (6 H20)ve 675 kalorinin harcanmasıyla bir glikoz
molekülü (C6H12O6) ve oksijen (6 O2) üretilir. Bitkiler öldüğünde,
ayrılım sırasında glikoz oksitlenir, ve böylece üretilen oksijen
tamamen kullanılır, su ayrılır ve karbondioksit serbest bırakılır. 657
kalori çevreye geri döner.
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Atmosferimizdeki oksijenin tamamı Urey etkisi tarafından
oluşturulur. Urey etkisi; su buharındaki ozonun ve oksijenin
ayrılmasıyla meydana gelir. Ayrıca bu işlemle atmosferdeki ozon
tabakasının oksijen seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 21’lerde
kalması üzerinde düzenleyici bir etkisi vardır.
Dünyanın en doğal şeyi olduğu gibi, hayvanlar ve bitkiler
hakkında bahsediyoruz, finalde çok hücreli organizmalara gelesiye
kadar gelişmeye ulaşmak için alacağımız uzun bir yol var. Yaşam
neden daha çok, bu ucu bucağı olmayan istikameti takip etmiştir?
Okyanus tek başına yeterli olanakları, kendisi ve kendi neslinden
olanlar için sunmuş mudur? Hayat tamamen nasıl istila edilmiş bir
yer ve fethedilmiş bir dünya haline gelmiştir?
Tekrar kaleydoskoptan bir bakalım. Her anlamlı bir resim
olasılığı – eğer kaleydoskobun içeriğine bakıldığında, boyalı camdan
oluşan parçalar, başlangıç noktası olarak – sadece sıfırdır. Bununla
birlikte bu tür görüntüler sabittir. Hiçbiri tahmin edilemez ve
hesaplanamaz. Bu nedenle, bir protozonun olasılığını geliştirmek
için bugün bize gösterdikleri hiç hesapsız tahmin edilebilinir, ve bu
nedenlebu dünyanın bilginleri hücrelerin yalnız bir kaza sonucu
yaratıldıkları üzerindeki karmaşık şeyler hakkında sık sık
düşünmüşlerdir. Fakat aslında bu karmaşıklık özel bir rol oynamıyor.
Çünkü bir kar kristalinin tarafından bakıldığında, benzer, anlamsız
gözlemler yapmak zorunda kalırız. Bütün sorun aslında tamamen
inanılmaz görünür, eğer hayvanların ve bitkilerin değişik türleri tek
tür bir hücreden gelişmek zorunda kalmış olsalardı.
Bu akıl problemi ilk önce çok yaygın olan bir yanlış anlamaya
dayanır. Bu yanlış anlama, dünyadaki tüm yaşayan oluşumların,
sadece bir tür ilkel hücrenin soyundan geldiği düşüncesidir. Fakat
buna inanmak gerçekten tamamen saçmalıktır. Buna bir paralel
çizelim: bir izole edilmiş yol içindeki atoma bakmak imkansızdır,
çünkü her tekil varlık sadece kendi çevresine borçludur… Ve bu
nedenle bir tür hücreler tek başlarına oluşumun içine girememiştirler,
fakat birçok hücre aynı anda gelişmekzorundadır, gerçekte birçok
farklı türde hücre gelişmek zorundadır !
Birçok farklı hücre başlangıç pozisyonu olarak büyük bir şekilde
olasılıkları çoğaltmıştır. Artan rastlantılar sonucu karışık olaylar
dizisi yer almıştır. Satranç oyunu, Richard Feyman’ın açıklayıcı bir
şekilde gösterdiği gibi, iyi bir karşılaştırmayla desteklemiştir: satraç
oyunun istikameti önceden kestirilemez. Fakat oyunun bölümlerinin
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kabiliyetleri kurallarıyla belirlenir – moleküler yapılar tarafından
karar verilen bir enzimin yeteneklerine benzer şekilde. Hareketler
önceden belirlenemez – aynı şekilde bütün hareketleri yapmanın asla
mümkün olmadığı gerçeğinden farklı olarak – çünkü hepsi birbirinin
bir sonucudur. Oyunun başlangıcında açılış için sadece birkaç
olasılık vardır, fakat değişiklikler birkaç hareketten sonra ölçülemez
bir biçimde artmıştır ve ileride sonsuz olurlar.
Satranç oyunun bölümleri, hayatın protein yapılarına eşittir:
birincinin çok hızlı ve oldukça atomsal olarak hareket etmesinde,
açılış için sadece birkaç olasılık vardır. Bu nedenle bu açılış
hareketleri Miller’in deney şişesinde çok rahat bir şekilde
tekrarlanabilinirdi. Sadece bir süre sonra DNA bu yapıları
yönetmeye başlamıştır; hareket için olasılıklarını ve bölümleri
belirler – fakat kurallardan vazgeçmez! Çünkü onlar bu oyunun
içindeki kurulmuş faktörleridir, adeta doğanın kurallarıdır; ve bunlar
bir başka söylemle, tek bir prensipten başka bir şey değildir. Bu
prensip kozmik basınçtan ayrılabilir: itici güç prensibi kesindir.
Satranç savaşındaki karşıtlar enerji ve entropi olarak adlandırılır. Her
şey söylenildiğinde ve yapıldığında, her zaman entropi kazanacaktır
– fakat oyun bir süreliğine bozulmayacaktır…
Ve hareketlerin bu periyodu ve sayaç birbirini takip eder.Şimdi
Varoluş, Gelişim, veya Hayat perspektifi üzerine adapte olarak
hareket eder. Entropinin kazanmasına rağmen, oyun hala
bitmemiştir; başlangıçtan itibaren oyun tekrar ve tekrar
başlayacaktır. Sürekli bir şekilde, bölümleri mat olurlar fakat sürekli
olarak,DNA’nın etkileşimi ve protein molekülleri yeni bölümleri
sağlar!
Her hücre, her organel, her kromozom büyük bir satranç
oyununun yeni bir değişik biçimidir. Muhakkak bugün hiçbirşeyin
hatırlamadığı hücre formları var olmuştur. Zamanın denemesine
direnememiştir ve uzun sürede soyu tükenmiştir. Bunlar birbirleriyle
yaşamayı öğrenmeyi başaranlardır. Birçok değişken form bu ilkel
formların etrafında gelişmiştir. Sadece bazıları günümüze kadar
hayatta kalmıştır. Bu nedenle, bakteriler ile virüsler arası bazı
organizmalar hala bazı yerlerde mevcuttur. Muhteşem virüsler olarak
adlandırılan rickettsiae veya bartonellas gibi. Aslında, bölünebilme
yeteneklerine sahiptirler, fakat sadece bakterinin içinde beslenirler.
Çünkü kendileri için ihtiyacı oldukları aminoasitleri üretemezler.
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Tanımlanan işlemler bir makinenin çalışması gibi etkiden
yoksun değildir. Hiçkimse bu konsepti sevmez fakat bunu kabul
etmek zorundayız: aslında hücre bir çeşit makinedir; bu ihmal
edemeyeceğimiz bir gerçektir. Çizgiden aşağıya doğru, her DNA
mekanizmaya neden olur – yapılar ve işlemler gibi. Bu virüsler ile
çok daha net görülebilir. Tek hücreli organizmaların içinde olduğu
gibi, makinenin parçaları etrafında yüzmezler fakat az veya çok
kristal halinde kalırlar. Zaten bu en basit oluşumlar açıkça mekanik
bir doğaya sahiptir: nesnelere yapışmak için ayaklar, bir hücre
membranını delmek için delici araçlar, kapsüller ve DNA için
konteynerler.

Şekil 120

Şekil 120a
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Şekil 120, DNA üzerinde bulunan bir virüsün makineye benzer
şeklini göstermektedir: bakterizofaj T4. Şekil 120a ise bir makineden
farklı olamayan adenovirüsü göstermektedir. Kesinlikle şekiller
kendilerini ifade etmektedirler. Fakat virüsler gibi canlı oluşumları
temel olarak dinamik kristaller olarak adlandırabiliriz, tabi ki
dünyanın geri kalanındaki kristallerden daha çekici oldukları kuşku
götürmez.
Bu, iddiayı küçük düşürmek anlamına gelmez. Eğer yaşamın
kristalleri var olmasalardı, çok fazla şaşırtıcı olurdu. Şekil 122 bize
kar tanelerini veya bir sanatçının simetriyle kafasına takılan gülünç
artıkları göstermemektedir. Bunlar, okyanusun askıda kalmış
nesnelerinde yaşayan veya iskeletleri jöle şeklindeki plazmalarla
kaplı radyolarandır (ışınlılardan bir hayvan). Bu çılgınca oluşan
düzen, aynı zamanda her hücrenin içinde üstün gelir. Şimdi de,
endoplazmik redikulumun net olarak göründüğü, sudaki yaprak
hücrelerine bir bakalım (şekil 121). Siyah noktalar diktosomlardır.

Şekil 121

Şekil 122

Fakat düşüncelerimizi biraz daha gözden geçirmeliyiz: bazı
zamanlar DNA örnekleri, hücre içinde parçalanırlar ve tekrar bir
araya gelirler. Bu nedenle DNA ileride hemen parçalanmamıştır ve
sonunda dört kere hücrenin merkezinde var olmuştur. Bunlarla
beraber aynı zamanda iki sentriol var olduğunda, özel olarak dört
parçaya bölünme meydana gelir – günümüze kadar süre gelmiş bir
metodudur.
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Bir kabuk içinde ne kadar fazla kromozom kuşatılırsa, DNA
programları tarafından yönetilen ilgili durumlar için, benzer
durumların oluşturulması olasılıkları o kadar fazladır. Ve çok fazla
etkin ortalama hareketler katıldığı için, oyun daha uzun devam eder.
Oyun içindeki değişik durumlar renkler, şekiller, yapılar, organeller,
enzimler, peptitler, hormonlardan başka birşey değildir…
Her olumsuz deneyim ilgili bölümdeki DNA programının imha
edilmesiyle sonuçlanır; oyunun tekrarlanmasıyla, hareketler daha ani
ve daha etkin meydana gelmeye başlar. Böylece programlar
düzeltilebilinir, mesela aşağıdaki durumdaki gibi: sadece ışığa doğru
döndüğünde faaliyet göstermeye başlayan bir kloroplasta sahip bir
hücreyi ele alalım. Bu hücre, DNA’nın riboz olarak düzenlenmesi
için zorunlu olan glikozu temin eder. Daha da ileriye gidecek
olursak, bir parça bilginin birçok kere DNA’nın iplikleri üzerinde
(veya aynı anda birçoğunun aktif olduğu), bilgi sonunda dönebilme
yeteneğine sahip olan bir oluşuma neden olur. Bu olay birçok kere
meydana gelir, fakat her zaman hücrenin farklı yerlerinde. Eğer
kamçı doğru yerde meydana gelmediği takdirde, kloroplastın ışığa
doğru yöneldiği yerde, glikoz olmayacaktır ve hücrenin içinde
çekirdeklerden dışarıya doğru fırlayacaklardır.
Geri dönüş yapan t-RNA daha fazla yeni DNA oluşturamaz,
yeni bir m-RNA’nın gelişmesine olanak sağlayan parçalanmayı
sağlayacaktır. Bu yeni m-RNA bir sonraki bölümün DNA’sını çözer.
Bundan önce yanlış kamçı tamamlanmıştır fakat glikoz içinde
herhangi bir desteğe neden olmaz. Bu yolla bir seri yanlış kamçının
oluşmasına neden olacak saf bir RNA döngüsü oluşur. Bu olay
aniden bir kamçının doğru yere yerleşmesiyle devam eder ve
kloroplastın ışığa dönmesini sağlar. Şimdi yeni nükleotidlerin
üretilmesini olanak sağlayan glikoz tekrar sağlanmıştır.
Bir sonraki t-RNA, yeniden hücrenin içindeki DNA yapı
bloklarını bulacaktır. Bu yapı blokları doğru enerji seviyelerine
sahiptir ve böylece yeni bir DNA bir araya getirilir. DNA ipliğinin
sonunda, eski DNA’nın anlamsız düzenleri daha fazla yüzünü
dönmeyecektir. Hücre bölündüğünde, yeni nesil doğru yerde
kamçıların üretilmesini otomatik olarak sağlayacaktır ve hiçbir
yanlış kamçı başarılı olamayacaktır...
Tabi ki, bu kısa ve öz tanımlama oldukça karmaşık bir işlemin
tekrar kabaca basitleştirilmiş bir şeklidir. Gerçekte, bir kamçıyı veya
benzer şeylere neden olacak yüzlerce ve binlerce parça bilgi
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olmalıdır. Hala bu tür adaptasyonlar daha önce tahmin edilenden
daha hızlı oluşur. Doğal olarak, özellikle tek hücreli organizmalar
üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir; ve gerçekten, bakteriler, büyünün
üzerini sınırlayan adaptasyonu sağlayan bir yeteneğe sahiptir. Bu
sadece, eğer çekirdek içinde bulunmayan fakat plazma içinde serbest
olarak dolaşan DNA’lar, kullanımda olan bilginin büyük bir
fazlalığına sahip olmasıyla mümkündür.
Fakat kendi vücudumuzda olduğu gibi böyle hazırlıksız
adaptasyonları buluruz. Bağışıklık yeteneklerimizin kazancı
hakkında konuşuyoruz. Vücudumuzun savunması doğuştan
gelmemektedir. Doğumumuzdan kısa bir süre sonra, vücudumuz
hiçbir şekilde kendisiyle yabancı maddeler arasında bir ayırım
yapamaz. Ve hazırlıksız olarak hala antikorlar mümkündür, oldukça
kısa bir öğrenme işleminden sonra, davetsiz misafirlerin
karakteristiklerinin gelişmesine özel olarak adapte olması için, sorun
çıkaranın neye benzediği önemli değildir.
Bu işlem uzun bir süre fizikçiler ve biyologlar tarafından
araştırılmıştır. Eğer DNA durgun olarak kabul edilirse, işlemin
açıklanması gerçekten güçtür. Gizemli bir şekilde gelen davetsiz
misafirlere adapte olan antikorlar, plazmablast adı verilen özel
hücreler içinde meydana gelir. Aslında bu plazmablastların, vücudun
diğer hücreleri gibi aynı genetik bilgiyi taşıması gerekir. Fakat
rahatsız edici antijene uyum sağlamak için, özellikleriyle net olarak
eşleşen ilave bilgileri ani olarak nereden elde eder? Çok basit: bu
özellikleri kazanırlar! Plazmablastlar bilgi işleminde oldukça
özelleşmişlerdir. Fakat neden ortaya çıkan bilgiler kendi
ambarlarında mümkün değildir. Genel RNA’nın miktarının bu amaç
için yeterli olmadığı ve plazmablastların daha fazla RNA içermesi
gerektiği sonucu kabul edilebilinir görünür.
Antijenler bu özelleşmiş hücrelerin yüzeylerine yapıştıklarında,
hücrenin hızlı bir şekilde bir dönme etkisi yapmasına etken olan özel
bir ortam oluştururlar. Hücre aniden antikorları üretir. Bu antikorlar
ortaya çıkmış ve antijenlere yapışarak birlikte kötü bir durumda,
hareketsiz hale getirmiştir. Bu işlem daha önce gördüğümüz doğru
kamçı oluşmasındaki duruma oldukça benzer bir şekilde meydana
gelir. Ve bu sadece çevreye göre durumu değiştirebilen dinamik bir
DNA ile çalışır. Böylece vücudumuzda oluşan ilk DNA işlemini
bulmuş oluruz. Vücudumuz yaşamın başlangıcında çok değişik
formları desteklemiştir.
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Aynı zamanda kesin fonksiyonlar için her organın
hücrelerindeki adaptasyon için daha az belirgin örnek vardır, mesela
uzmanlaşmaları. Bu durumda genetik modifikasyonun gerçekten
meydana gelmesinde asla düşünülmemesinin nedeni için daha az
belirgindir.
Biyologlar, hücrelerde meydana gelen uzmanlaşmayı belirli
genleri baskı altında tutarak yapıldığını düşünmektedir ve bunun için
birçok mümkün işlemleri bilirler (baskı-önleme, tümevarım).
Bunların varolması kuşku götürmez, fakat bununla beraber
fonksiyonların modifikasyonunda kanıtlanamamasından dolayı
yeterli değildir. Bu kontrol mekanizmalarının aynı zamanda kendi
anlamlarına sahip olmalarından ayrı olarak, genlerin baskı altında
olmayacağı görüntüsünü savunuruz, fakat geri alınamaz bir şekilde
silinebilirler. Bu nedenle bir vücut hücresinin uzmanlaşması asla
geçersiz kılınamaz.
Herhangi bir vücut hücresinden bütün vücudu beslemeye
teşebbüs etmek, başa çıkılmaz bir engeldir. Bu faaliyet göstermez –
en azından yüksek gelişmiş canlı oluşumlarıyla! Sadece
uzmanlaşmanın çok yüksek olmadığı durumlarda, benzer bir
organizma şeklinde klon gelişir (bitkiler, semenderler, belki de
kurbağalar, imkan dahilinde böcekler). Kolayca klonlanabilen canlı
oluşumlar (daha çok bitkiler) statik DNA sistemine sahiptir. Bu
başlangıçtan itibaren gelişmelerini kısıtlamıştır. Çok fazla
yargılamamız gerekir – uzmanlaşmış yaratıkları, örnek verilecek
olunursa memeli hayvanlar, bu standart içindedir. Bu nedenle,
günümüzde genel olarak yumurta hücreleri klonlama için kullanılır.
Kromozomdaki mümkün olan bölünme sayısı telomer tarafından
belirlendiği için klonlanmış canlı oluşumlardan daha kısa bir yaşam
beklenir.
Genetik kod keşfedildiğinde, bütün organizmalar için geçerli
aynı evrenselliğe kodlara sahip olduğuna inanıldı. Mesele bu
değildir. Aslında bazı temel uygunluklar vardır, fakat aynı zamanda
kurala aykırı olanları da vardır. Birçok türlerle, indirgeme ve
tümevarım işlemleri beklenmedik yollarla devam eder. Genelde
çevreye adaptasyon, nesiller boyunca meydana gelmiş, ve sık sık
hala devam etmekte olanlarla birlikte eski işlemlerin üzerine olan
etkileri şiddetli bir şekilde kullanılmalıdır. Bir genin tek başına hiçbir
şekilde bir anlamı yoktur, sadece birçok gen grubunun etkisi kesin
bir karakteristiğin oluşması için bağlantı kurar.
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Diğer taraftan bir karakteristik çok hızlı kaybolur. Çünkü, eğer
bu gruplarda, bir tek gen başarısız olursa, bütün tetikleme yararsız
hale gelir. Şaşırtıcı karmaşıklık hayatın geri besleme işlemini
değişken ve esnek hale getirir, fakat çevreyle olan her deneyim DNA
üzerinde hemen ve dolaylı olarak oluşan ifadeyi bulur, ve dışarıda bu
etki olmadanbile DNA anlamsız olurdu. Bu nedenle hayatın bütün
formları dahili bir plan taşımaz; hayatın fonksiyon ve yönünden
dolayı gelişirler. Böylece kazayla organeller ve fonksiyonel yapılar
asla doğru yerde gelişmemiştir, fakat dahili durumları hiç bir şekilde
oluşumlarını sağlayıcı bir zorlayıcılıkta bulunmamıştır. Her hücre
diğerleri ve her şey için çevresi olmuş, dışarı atmış ve boşaltmıştır,
mesela atık ürünleri, diğerleri için karakteristik bir sinyaldir. Bu
yolla, karşılıklı olarak metabolizmalarını etkilemiş ve kontrol
etmişlerdir. Bütün bu sinyalleri hala her organizmada hormonlar
olarak bulabiliriz.
Aynı şekilde, bütün hücrelerin yetenekli bir etkisi, ilkel
okyanusta daha önceden gelişmiştir. Bize sadece geçmişte kusursuz
olarak görünür. Çünkü sadece bu etkileşim içinde entegre olmuş
hücreler hayatta kalmıştır. Sadece izler, başarısız denemeler ve
teşebbüsler, ve var oluşun ölümlü sonu hakkında bilgi vermez.Ve
kesinlikle bitkisel, ilkel okyanustaki hücrelerin bilinçsiz varoluşları,
doğanın bir başka keşfine neden olmuş bir kaza olarak değişmeden
kalırdı.

Şekil 123: Bir hücrenin görüntüsü
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28 Cinsellik
İlk hücrelerde, daha önce bahsettiğimiz gibi, her bölünmeyle
tam ve yeni bir kromozom takımı gelişmiştir. Bölünme anlamındaki
yeniden çoğalma bu nedenle eşeysiz üreme olarak adlandırılmıştır ve
her tek hücreliler için mümkün olan bir prensiptir.Bu bölünme işlemi
çok hassas olarak düzenlenmiş bir zaman çizelgesine dayalı olmak
zorunda olduğunu biliyorduk; hücrenin gövdesi, kromozomların
bölünmelerinin meydana gelmesinden önce bölünmemelidir. Böyle
kusursuz bir bölünme, her nasılsa, oldukça nadirdir. Bu daha çok
zaman çizelgesinin her zaman ve her durumda devam
ettirilememesine benzer.
Mesela, eğer vücut hücreleri çok hızlı bir şekilde büyüseydi ve
kromozomların ayrılmaları meydana gelmeden önce bölünselerdi, ne
olurdu? Bütün hazırlıklar sadece yapılmıştır, çubuk yeni
düzenlenmiştir – ve şimdi hücre, erken ve istemeyerek sıralanmış
kromozomlar grubunu sağa ve sola doğru bölmüştür. Bu oldukça
karmaşık işlemlerin yönünde biraz zamanın oluşmasının umut
edilmesi gerektiği, oldukça kötü bir aksiliktir – fakat hangi
neticelerde! İki yeni hücrenin hiçbiri eskisinin birebir aynısı değildir.
Kromozomların etkileşimi mümkün değildi; yeni bir nesil asla yoktu.
İki tamamlanmamış, sakat hücre parçaları etrafında
yüzüyorlardı. Belki de gelişigüzel gelişmiş bazı yeni yapılar, biraz
enerji boşaltmıştır – fakat bu şeyler yarıları tarafından yapılmıştır.
Kromozomlar ve vücut hücreleri düzensizce bölündüğünde, kısa bir
süre içinde, her yarı birbirinden çok farklı görünür. Metabolik
aygıtların hiçbir şekilde gelişmesi mümkün değildir, en iyisi yarıların
hala kesin sinyallere, hormonlar gibi tepki göstermesidir, fakat hepsi
bu kadardır.
Ayrılmış hücre parçaları için, hatayı ört-bas edilmesinde, sadece
bir tane olasılık vardı: tekrar bir araya gelmek! Bu amaç için,
yarılardan bir tanesinin aktif olması yeterlidir. Fakat ilk önce,
yarıların kazaylada olsa kesinlikle bir araya gelmesi gerekir. Elbette
bunu isteksizce yapmamışlardır, çünkü bunlardan sonra farklı olarak
kutuplaşmışlardır. Birbirleriyle karşılaştıklarında, kesinlikle birşey
yoktur, fakat itici güç vardır…
Birbirlerini gelişigüzel yediklerinden dolayı, yarının bir tanesi
diğerini yemiştir ve orjinal program tekrar yüklenilmiştir ve olağan
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olarak tamamlamaya devam etmiştir. Sonuç, bir yeni hücre kendini
tamamlayabilmiştir – orjinal olarak plandığı gibi.
Gerçek üreme, her nasılsa, bu olay tarafından verilmez. Aslında
hala dört parçaya bölünmek için bir prensip vardır. Bunun üzerine,
iki yarının birbirinin aynısı olarak üremesi meydana gelebilirdi ve
diğer ikisi, kromozomları iki yarı kromozom olarak bölmüştür.
Sonuç, herbiri bir ilave gibi ek kromozom gruplarının yarısı boyunca
sürüklenen iki yeni hücredir. Bu ilave tamamen mümkündür –
boyunca sürüklenme, tamamlanmamış hücre – taşıyıcı hücrenin
içinde sona ermiştir.
Ve sonuç olarak, taşıyıcı hücre içinde tohum hücresinden başka
hiçbir şey taşımaz. Bu tohum hücreleri bir araya getirmek için
çiftleşilmesi gerekmektedir, mesela tohum hücrelerinin herhangi bir
şekilde kaynaştırılması. Sonuç tekrar dört parçaya bölünmüş yeni bir
hücredir, daha önce yukarıda anlatıldığı gibi. İki eşeysiz hücre ve iki
eşeyli hücre, her biri daha sonra ele alınılmıştır ve oyunu tekrarlama
için tekrar kaynaşmak zorundadır…Ve bu aksilik doğamızdaki
cinselliğin kökleridir. Daha önceden biz bu basit, ilkel cinselliği
protozoonlarda görmüştük, ve beklenildiği gibi, üremenin her iki
çeşidi olan eşeyli ve eşeysiz üremeyi yönetmişlerdir. Çünkü tohum
hücrelerini tekrar kaybettikten sonra, anne ve baba daha fazla
gürültü, patırtı çıkarmadan normal bölünmeyi tamamlar.
Bir keresinde ‘başarısız’ bölünme kendi ifadesini DNA’nın
içinde bulmuştur. DNA bütün bu işlemlerden etkilenmeden kalmış
ve bu yeni yol devamlı olarak takip edilmiştir. İki cinsiyete ayrılma
dünyada ulaşılmıştır. Bu büyük avantajlar getirmiştir, çünkü farklı
deneyimler yeni programların oluşmasına imkan sağlayacak şekilde
ve tepki göstermede bir yükseliş içim birleşilebilinirdi.
Tohum hücre- bir protozoonun içindeki yapı gibi cinsellik
faktörü olarak adlandırılır. Bu çok önemli bir ‘hata’nın zirvesi, her
bir hücrenin kromozom gruplarının bir yarıya ayrıldığı uygulama
dört parçaya bölündüğünde bulunulmuştur. Bu yolla, kendi tohum
hücrelerimiz (zigotlar ve gametler), böylece varoluşun içine
gelmişlerdir. Bu prensibin keşfedilmesi, her nasılsa, çok hücreli
organizmaların yaradılışıyla birlikte daha önceden gelmiştir. Bütün
maddeler birçok kromozom gruplarının kombinasyonu tarafından
meydana gelmiştir. Bu kromozom gruplarını, ilgili hücrelerin
birbirlerini ‘yediklerinde’ ve programlarını bir araya getirerek
tamamen yeni bir şey oluşturduklarını, sadece basitçe
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farzettiğimizde, kolayca anlayabiliriz: tek hücreli organizmalar
tarafından asla yönetilmemiş bir organizma.
Üç veya dört grup kromozomun gelişmesi vegünümüze kadar
sürdürülmesine rağmen, iki grup kromozomun oluşturulması diploid
olarak adlandırılır. Bunları hala, birkaç oldukça dirençli bitkide
bulabiliriz. Bir kabuk içindeki bütün organeller, aslında bir hücre
içindeki hücrelerdir. Bölüm içindeki bölümlerdir. Sadece
birbirleriyle, kurdukları kendi oyunlarını oynamazlar, fakat aynı
zamanda ev sahibi hücrelerinin metabolizmalarında yer alırlar. Biri
alır, diğeri verir; biri kontrol eder, diğeri kontrol edilir…
Kromozomlar bile kendilerinin birer hücreleridir, kendi özel
hücre yapılarına sahiptirler, otomatik kontrol veya kendi sentriolleri
için sadece kendi sorumluluğunu taşıyan DNA’nın segmentleri gibi.
Ana hücreye benzer şekilde bölünürler ve daha önceki her bölünme
gibi tekrar düzenlenirler. Ve şimdi çok önemli bir şeyi dikkat
çekeceğiz: şimdiye kadar tanımlanan bütün işlemler, kromozoma
kadar olan gelişimin bütün devreleri ve en başlangıcından itibaren
her hücre içinde, her zaman bir yenisi tekrar başlamıştır.
Bu şu anlama gelir: gelecek nesillere geçecek olan fikir veya
kopya dışındaki bütün durumlar bu fikirlerin gelişmesine neden
olmuşlardır. Bazen orjinal ön oluşturma meydana gelmez veya
diğerleri devamlı, sonu olmayan bir işlemdir. Canlı oluşumların her
tohum hücresinde, tam varoluş tekrar başlar. İlk tohum hücrelerinde,
sadece ilkel okyanus, hayatın gelişmesine öncülük eden bütün
işlemler içinde zaman sapması içinde tekrarlanır. Bu neden için, tüm
organize edilmiş DNA’nın cihazları tekrar ve tekrar parçalanırlar.
Böylece var oluşun içinde yer alacak bu durumları oluşturur. Evet,
sentriol bile parçalanır ve tekrar şekillenir. Sanki hayat bir salıncağa
oturtulmuş gibi hareket eder ve devredilir…
Kromozomların ne kadar dinamik bir yol ile organize
edildiklerini daha önce bahsedilen profazdaki geçişle (crossing-over)
göstermiştik. Bu fenomen için, biyolojide en az iki yetersiz teori
vardır. Bunlardan biri kromatitlerin kırılması ve yeniden birleşmenin
çaprazlanması ve bu kırılmaların kesin oluşamamasının nedenini
açıklamaz. Kromatitler çaprazlandıklarında tekrar eşleşirler; biri
kopya seçeneği üzerine konuşur veDNA eşleşmesi sırasında tek gen
segmentlerinin değişiminde şüphelenir, fakat bu durumda iki
kromatitten daha fazlasının nasıl oluştuğu açıklanamaz. Eğer birisi,
bizim yaptığımız gibi, bütün DNA’nın tekrar oluşturulması ve
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ipliklerin geçişinin daha önceden bu bölümde meydana gelmesini
farz ederse (kromatitlerle siazma olarak görünürdürler), bu
çözümsüzlükler elenebilinir.
Görüş açımızın, segment segment (tamamında değil) DNA’nın
iki katına çıkartılmasını farz ettiğimizde bir başka avantajı vardır.
DNA sarmallarını ayırdığımızda, DNA’nın çok karmaşık olan
ipliklerinin ayrılması için yaklaşık olarak saniyede 10 000 devirle
dönüş yapması gerekir. Bu durumda çevresel hızlar ışık hızını
benimserdi. Bununla bağlantılı bu inanılmaz figür ve hızlar iki katına
çıkarma işlemi, adım adım meydana geldiğinde azalır. Hiçbiri
DNA’nın parçalanması ve birleşmesi düzeninin moleküler düzeyde
kurulmasında tarafsız bir rehberlik yapmaz. Bu düzen başlangıçtan
beri oldukça gelişigüzel ve ayrı ayrı olasılıklar tarafından neden
olunulmuştur. Bu düzenin muhafaza edilmesinin zorunluluğu sadece
önemlidir, çünkü tekrar tekrar meydana gelen birbirine benzer
durumlardır. DNA iplikleri uzun olduğunda, zincirlerle bağlı, bilgi
işleminde net bir sıra herhangi bir şekilde verilir. Engeller arttığında,
eski ve yeni DNA’nın okunup parçalanamadığı durumda, enerjik ve
elektriksel olarak bu iplikler birbirinden ayrılması düşünülmelidir.
Yeni DNA’nın okunması fakat zarar görmemesi ve iki DNA
kompleksinin etkileşiminden sadece son bilginin materilize edilmesi
mümkündür. Daha önceden belirtilen poligenlerin fenomeni aynı
zamanda desteğindeki bir noktadır.
Genetik makyaj iki katına çıkarıldığında, oldukça yüksek
doğruluk önemlidir. Milyarlarca baz çiftleri ayrılmak zorundadır ve
yeni eşleşmiş çiftler bulunmalıdır. Çok fazla hata yavru hücreler için
ölümcül olabilir. Bir başka deyişle, yeni çevresel düzenlere tepki
göstermek için küçük değişiklikler gereklidir. Bunu kavramak içi,
yeni bakış noktamız kesinlikle çok kullanışlıdır.
Bütün bu işlemlerin tam olarak yeniden kurulması ve analizi bu
kitabın amacı için gerekli değildir – bu gerçekten ayrı olarak,
araştırmacılar için geri kalan yapılacak çok şey vardır. Bizim için,
hayatın olağanüstülüğünü kavramak yeterlidir, cinsellik, ve üreme
gerçekten basit nedenlere sahiptir, fakat moleküler reaksiyonların
çok büyük ve nicel olarak becerilemeyen olasılıkları içinde saklıdır.
Prensipte aynı değildir ve hakkında hiçbir şey gizemli değildir.
En azından, herhangi bir durumda atomik ve moleküler bilginin
çok uzun zaman zarfında başlatılması gerektiğini prensip olarak
kavradık. Bunun farkında olmadan meydana gelmemektedir,
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kesinlikle eksiksiz bir zorlama altında, nedensel olaylardır. Ve
olabilirlik ve zorunluluğa eşlik etmede karar verme ve bir gün
istenilmesini karar vermek, hiç hesapsız daha zordur. Mesela
organizmaların yöntemleri onlar için kullanışlı olan şeyleri kesinlikle
yapar: dürtülerin gelişmesinden başka birşey anlamına gelmez.
Dürtüyü daha önceden kavramıştık: bir mekanizmayı ve motoru
harekete geçiren ışık için istek. Sadece bu hücreler, bir göz gibi, ışığa
duyarlı bir organ veya doğru kamçıyı meydana getirerek, bu dürtü
takip edilerek hayata kalınabilinirdi. Ve soyundan olanlar, doğal
olarak bu dürtüyü başlangıçtan beri gösterirler. Eşeyli bir hücre
tekrar birleşmeyi sağlamak için mekanizmaları geliştirdiğinde, daha
önce bu şekilde yapmamış diğer hücrelerle kıyaslandığında, bu bir
ikramiye haline gelmiştir. Bir kural olarak (birçok istisnayla), sadece
hücreler diğerlerini bulmada avantajlı olan fonksiyonları
geliştirmede hakim olabilirlerdi, örnek olarak hormonal sinyallerin
etkileşimleri. Ve bu baskın önem, en başlangıcındaki bu türün
sinyalleriyle daha önceden eşleşmiştir – fonksiyon olarak tamamen
ışığın tanımlanmasıyla aynıdır – hemen yeni bir dürtüye dönüşür –
en kusursuz formu kesinlikle cinsel dürtüdür. Ve aynı şekilde besin
için, herhangi bir yıkımdan sakınmak için, daha fazla rahatsız edici
davranış modları veya savunma mekanizmaları geliştirilerek, bir
dürtü geliştirilir. Bu olay hayatta kalmayı sağlayacak olan bir
etkenden başka birşey değildir.
Dürtüler benzer olarak, dürtüleri hazırlayıcı devreleri cansız
inorganik olarak daha önceden bulunabilinirdi. Bazı metaller, mesela
aliminyum, kendilerini (hücreler olarak küçük bir maksatla) mümkün
olan oksidasyona veya asit korozyonuna, aynı metalin atomlarındaki
gaz içeriğinin ince bir katmanı şeklinde, karşı kendilerini korurlar.
Benzer şekilde, diğer maddelerle, kesinlikle gelişigüzel şekilde,
meydana gelir. Çünkü gövdeden çevreye olan değişme yavaş bir
şekilde meydana gelir; bütün elementler yumuşak anahatlara sahiptir,
ve bu gerçekten etkin bir koruma olarak istemeyerek oluşur.
Belki aliminyumla karşılaştırıldığında, hayatta kalmak için bir
dürtüye yanlış olabilir, belki de basittir çünkü bu metal pasif olarak
hareket eder. Sadece tarafsız olarak görünen bir hareket bir dürtü
olabilir, fakat bu kendisinin tarafsızlığı olan bir harekete neden olur
– ışıklarla çok net olarak gördüğümüz gibi. Her dürtünün kökü
kendini gösteren canlı oluşumların dışında bulunur. Böylece,
DNA’daki değişik dürtülerin programlarını için araştırdığımızda,

292

hata yapmış oluruz. En iyisi, bir dürtü olarak
yorumlayacağımız hareket için bir program bulmak.

yanlış

Bu hareketler, mesela dürtüler tarafından başlatılan hareketler,
genetik olarak yerleştirilmiştir. Bu olay profesör Walter C.
Rothenbuhler tarafından, arılarla yaptığı deneylerle daha önceden
kanıtlanmıştır. Ve professor Erich v. Holst bütün ana dürtülerin,
harekette genetik olarak sabitlenmiş, sayısız küçük dürtülerden
meydana geldiğini göstermiştir.

Şekil 123a
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29 Konsept
İlkel okyanustaki hücresel yaşamın başlangıcına tekrar geri
dönelim. Her tek hücrenin etrafında bazı etkileşimler kesinlikle
bulunmaktadır ve doğal olarak rekabetin ilk işaretleri geri
dönmüştür.
Fakat sadece ortak yok olma yayılması değil, ayrıca hücre
kümelerine birkaç hücrenin birleşmesi ile yakın zamanda pratik hale
gelmiştir. Bazı şeyler sadece farklı görev hücreleri olduğu zaman
daha iyi gitmiştir — başlangıçta kazara ilişkilendirilmişti — sadece
sürekli olarak bir arada kalmışlardır. Diktyosomları yapışkan ve bağ
kuran malzemeleri üretmiş, ve ayrıca bölünmelerinde yeni
oluşturulmuş olan hücrelere beklemiştir.
Onun tarafından mümkün olan ortak yardım, en üste gelişmenin
devam ettiği hayatta kalması için daha fazla prim olarak kendini
göstermiştir. O bu etkileşim olmadan asla, herhangi bir şekilde
gelişim sağlamış olmayacaktır. Farklı şekilde ilk olarak okyanusun
suyu boyunca onların sinyal maddelerini değiştirmiş olan hücreleri
yeni uzmanlaştırmış, ve daha kısa sinyal yollarının faydalarından
faydalanmıştır, ve yakında yeni bir sürüş için kendini göstermiştir.
Bugün bile, tek bireyden çok hücreli organizmaya bu geçiş
parlakça, balçık humusları ve acrasia amibinin yığını ile gösterilir.
Bu amibin yaşadığı çevrenin misafir sevmez olduğu zaman, şaşırtıcı
bir dönüşüm içine giriyor. Onların sadece ilk izole hücreler olduğu,
ve sonra onbinlerce hücrenin bir kütleye dayanmasıyla erimiştir. Bu
kütle hemen, sabit olarak yer değiştiren farklı şekillere girmiştir.
Aniden selüloz ve sporların başını içeren bir sap meydana
getirilmiştir. Sporlar ortaya çıkmış, ve yayılmıştır...
Şimdiden bir bitkiyi hatırlatan çok hücreli organizmayı
eritmenin olağanüstü bir örneğidir — birinin, deneylerden bildiği
gibi — gerçekte direkt çevre tarafından güçlendirilmiştir. Önemli bir
maddenin varlığından dolayı (amplifikatör) yer almıştır, ve onun
artan hareketliliğinden dolayı yaşamın diğer alanlarına izinsiz
girmeyi mümkün kılan yaşamın gerçekte yeni bir formuna
dönüşmüştür. Onlar bir arada kaldıkları zaman birçok diğer hücre
organizması için aynı zamanda pratiktir. Ve bir mekanizmanın bir
arada kalmasını destekleyen ve bir arada büyümesi için hücrelerin
geliştiği zamanda, bu yeni ilke, DNA'ya yerleşmiş ve korunmuştur
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— yeniden bilgiyi silerek. Bu yolla, çok hücreliler var olmuş, ve
bireysel hücreler meydana gelerek organların içinde gelişmiştir, ve
her organ komşu organ için özel bir çevreyi oluşturmuştur.
Aynı zamanda, düzenli, daha önemli bir şey meydana gelmiştir:
gelişen bir kabukla çevrilen kromozomların sayısıyla ilgili olarak
herhangi bir kural olmadığıdır. Hücrelerin hangi iki kromozoma
sahip olduğu şeklinde oluşturulmuştur, ama muhtemelen yirmi veya
daha farklı kromozoma sahip olan diğerleri vardır. Başlangıçta bu
hücreler sadece, açıkça özlerine ayrılmıştır ve dış tarafta olanlar hala
tamamen birbirlerine benzer. Ama bu yapıların her biri, çevreye
tepki göstermesi için farklı imkanları olan bir program taşımışlardır.
Yakında, farklı kromozom sayılarıyla hücre değişikliklerinin hayal
edilemez şekilde büyük bir miktarı meydana gelmiş olmalıdır.
Üstelik, ve muhtemelen daha erken bir zamanda bağımsız
kromozomlar, hücrelere yerleşen ve zaman zaman bilginin daha
fazla bir artışını sağlayan virüsler vardı. Bu oldukça büyük olaylarla
en önemli olan şeydi: Daha geç bir zamanda yaşamın bol çiçek
açması için sorumlu olan bütün programlar, herhangi bir istisna
olmadan hepsini (!) hazırlanmıştır, ve o zamanın ilk başlangıçlarında
kararlaştırılmıştır.
Bu hücreler veya mikro-organizmalar çok çeşitli kromozom
bileşimleriyle ağza sıkıştırılmış herkesin orijinal hücreleri (!) olan,
geçmişte veya bugün veya gelecekte yaşayan türlerdir. Bundan
dolayı, sadece diğer formlara lateronu bölen evrensel, orijinal bir
hücre yoktu, ama farklı orijinal hücrelerin binlercesinin üzerinde
binlercesi vardır!
Bir buçuk milyon türlük hayvan krallığının ve 400 000 türlük
bitki krallığının var olduğu bugün, neredeyse bunların hepsi kendi
orijinal hücresine dönmüştür. İlke olarak, bütün tecrübeler geri
dönüşü gerçekleştirebilen, sonra üzerinde mümkün olan geleceğin
programları için hazırlık yapılmış, ve birbirleri arasında birbirlerini
etkilemeden önce değiştirilmiştir.
Bu değişim canlı bir yaşamın tüm kalıtsal mizacının, şimdiden
bazı olaylarda başarılı bir şekilde yapılan şifre çözülmesiyle açık
olur.
Böylece
Thermotoga
Maritima'nın
genomesinin
karşılaştırılması — bir eubacterium — diğer organizmaların DNA
sıralarıyla garip bir sonucu göstermiştir: Neredeyse genlerin bir
çeyreği, başlangıçta çağırılan archaebacteria adlı bakterilerden
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durdurulmuş ve bunlar eubacteria ile, insanların papatyalara
olduğundan daha az ilişkilidir. Bu, şimdiye kadar bilinmeyen bir
alandaki genlerin mübadelesini kanıtlar.
Değiştirmek, kopyalamak, ve erken bölümde genleri iletmek,
bütün organizmaların bir iş görmesi için benzer ilkelere göre çizginin
aşağısına doğru götürülmüştür. Lakin yaşamın her formunun, her
türün içinde kendi gelişimi vardır. Bu hiçbir eksik bilginin, mesela
türler arasında orta formları bağlamak, neden bulunamadığının
sebebidir. Ve gelecekte biri, hatta asla, gerçek geçişle ilgili formları
keşfetmeyecektir, çünkü onlar asla var olmamıştır.
Bunun hakkında sadece esrarengiz şey, birinin şimdiye kadar
neden tek orijinal olduğu ve doğanın çeşitliliğinin herhangi bir
şekilde oluşturduğu ciddiyeti atfetmeyi denemesidir. İyi, canlı bir
yaşamın gelişimini tekrar inşa etmesi için iyi bir yol vardır. Ernst
Haeckel (1834 - 1919), bu şekilde keşfetmiştir. Esas olan biogenetik
yasasıdır, yani bütünüyle bir türün phylogen sahnelerinin, onun
ontogeninde özetlendiği gerçektir. Ve uygun türün gelişiminin açıkça
bazı bölümlerinde onayladığı geçmişin bütün göstermelerinin,
zaman-yanılmadan tekrarlandığını ifade eder.
Bütün türler embriyonik gelişmelerinin aşamalarında tam
gelişimi yeniden geçirir. Biz şimdiden, bunun tamamen her tohumda
orijinal döllemeyle başladığı vurgulamıştık. Ama bu ilke, o canlı
yaşam, doğmuş oluncaya kadar ve tam düzenli bir hal alıncaya
kadar, ölünceye kadar devam edilir. Bu bağlantıda, çok
karakteristiktir, ama her türle bu oluşum aşamasında gelişmenin,
kendisinde bir defada olduğu tam olarak aynı çevrede yer almıştır.
Bu çevresel koşulların pratik olarak özel tertipler ile sürdürüldüğü ve
davranışın biçimleri çok mantıklıdır. Çünkü sadece aynı koşullar,
aynı sonuçları DNA'da programlanmasıyla beraber elde edilir.
Henüz tamamen bu noktaya kadar anlamayanlar, şimdi
anlayacaktır: Yalnız DNA önemsizdir. Kumandan değildir fakat çok
karışık bir yolda kendi üzerinde başlattığı, ve sadece bu çevrimin
organizmayı oluşturduğu olaylar boyunca tepki gösterir. Evet,
organizma başka hiçbir şey değildir, ama bu reaksiyonun kaçınılmaz
ifadesi, aynı zamanda yol ve yol göstericisidir.
Bu bağlamda boşanan bir DNA, moleküler bir iplikten başka
hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü o her zaman sadece eşleşmiş bir
formun, korunacak olup olmadığını veya eğer DNA izin verseydi,
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onun değişikliğe maruz bırakılacak olup olmayacağını kararlaştıran
bir çevre olmuştur. DNA'nın 300'nde karakteristik bir
değişikliğeneden olmak için, çevre çok şiddetli şekilde değiştirmek
zorundaydı. Aslında bir süreliğine, mikrobun çevresinin korunan
koşullarını etkilemek için kendini hala mümkün olduğu zamanda
gerçekleştirir. Sadece sonra sürekli tekrar yapılaşmalar mümkündür.
Tohumların, birkaç bölüme maruz kalmış olduğu zaman ve kesin bir
uzmanlaşmaya olgunlaştırıldığı zaman, yaratığın daha geç fenotipi,
kesinlikle kararlaştırılmıştır. Bu yüzden vardır, ve sadece kendisinde
hemen ve etkili olarak mümkün olduğu zamanın kısa bir boşluğunda
yüksek ölçüde uzmanlaşmış DNA canlı oluşumlarını etkiler. Ama
bütün bu değişiklikler yalan söyler, bilginin yapısının kabaca içinde
bir defa önceden ("gelişme yönetilir") ortaya konur, ve sadece
meydana gelebilirdi. Bilgi tüketilinceye kadar ("gelişme, sınırlanır").
Bilginin parçaları içeride gerçekten silinebilirdi, ama yeni olanları
toplamak için imkansızdır ("gelişme, ters çevrilebilir değildir")!
Özellikle insanın embriyonik gelişme aşamasında büyümesi,
onun kendi gelişimine ayrı göstergeleri sağlar. Onun bir embriyo
olarak, solungaç yarıkları var, ve insanı ifade eden, "balık" bir
defalığınaydı, ama insan balıklardan alçalmış olmaz. Bunlar sadece,
kendisiyle onların bugüne kadar yapıştırmak zorunda olduğu pratiğe
aynı fikri koyar. Her ne olursa, asla bir balığın bir insana gelişimi
mümkün olmayacaktır.
İnsan, kesinlikle hala bugün var olan sürüngenlerden alçalmış
olmadan "sürüngen" dir; ve bu yüzden insan maymundan bugün en
azından bu farklı türden alçalmış olmadan ne olduğuydu. Ve tabii ki
insan,
hiçbir
şekilde
maymunun
atalarına
kesinlikle
benzememektedir! Çünkü maymunların en başından beri kendi
gelişimi vardı.53
İnsanların hücreleri, 46 kromozomu içerir. Ve onlar her zaman
bu sayıyı sahip olmuşlardır. Onun, "balık", "sürüngen", veya
"maymun" olduğu zaman bile. Ne kromozomlarıyla ilgili, ne de
zihinsel kapasiteleriyle, insan şimdiye kadar bu türlerle her zaman
kıyaslanabilir. İnsan sadece, aynı "konsept"'e göre yaşamıştır.
Bu canlı konseptler, çevreye bağlı olmuştur. Bu nedenle,
birbirlerine benzeyen organik başarılar muazzam bir şekilde, aynı
zamanda türün bütün değişikliklerinin gelişiminde gözükmüştür.
Başlangıçta var olan okyanusta orijinal hücreler bir tek düşünceye
göre yaşamıştır, fakat tabii ayrı ayrı farklı yollarda. Bu bizim bakış
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açımızın temel olarak yeni görünüşüdür: şimdiye kadar yaşayan
bütün organizmaların kromozomlarının takımları asla yeniden, ilk
orijinal hücrelerde, ilk karşılaşmasından beri sayıca artmadı.
Muhtemelen her biri azaltılmadığı gibi; DNA'da bilginin kalıtsal
çökelmesi her zaman gereksiz olmuş olan programları silerek sadece
yer almıştır.
Bu, şu anlamıifade eder: önceki bütün yaşam formları boyunca
46 kromozomla bir türü takip etmek mümkün olmalıydı, her yaygın
konsepti izleyen ve onları gereğince dış tarafta değiştiren bir tür
olarak. Gelişimin kapsamında, insanın kromozomlarının takımı asla
yeniden meydana getirilmesi mümkün değildi. İlk başlangıçlarda
ilkel okyanusta, denizanasının bazı türleri 46 kromozomunda, insan
potansiyeli daha yüksek gelişmeye taşıması mümkün olacak şekilde
yüzmüş olmalıdır. Türden türe bir değiştirme asla mümkün olmadı,
gösterilen besleme deneylerinde olduğu gibi.
Ontogeninden sona ererek, karada sağlam bir yer kazanılması
için yaşamın bir formu olan bitkiler için, özel olarak kolay olmuş
olmalıdır. Bu herhangi bir şekilde şaşırtıcı değildir — çünkü onlar
enerjilerini direkt olarak ışıktan alarak ve bununla sürüşe bağlı
olarak birçok harekette kendilerini kurtarmışlardır. Onlar, aynı
zamanda varlığa gelmiş olan ve onlarla beraber yaşamış olan diğer
geçim alanlarında, hatta bakteriler veya böcekler gibi rüzgar ve suya
güvenmişlerdir. Diğer yaşamlar, her iki yiyeceğin bozulmasıyla
kromozomların gelişimine dikkat etmişlerdir.
Bitkiler, bize bir mucize gibi gözüken çeşitli ve mükemmel olan
davranışın anlaşılan pasif formlarını geliştirmişlerdir. Hayatın
"konsept"i, o kadar iyiydi ki bugüne kadar devam etmiştir. Sadece
günümüzün yok olan ormanları, hatta birçok bitkideki programların
tüketilişi göstermiştir ki çevresel koşulların hızlı değişikliklerini
daha çok izlenememiştir.
Palaeontologist Edgar Dacque (1878 - 1945), çeşitli jeolojik
çağların, yaşamın bütün mümkün formlarını basitçe içermediğini
fark etmesi bir ilktir. Fakat, her çağ boyunca yaşamın çok
karakteristik formu olduğunu göstermiştir. Böylece geç Palaeozoik
zaman, semenderin zamanıydı. Triassik, deniz kaplumbağasının
düşüncesini kapsamıştır. Mesozoik dönemde, karada yaşayan
hayvanlar ortaya çıkmıştır — dev sürüngenlerin dönemiydi.. Bu fikir
çok daha yaşlı olmasına ve uçan böceklerde duyuya sebep olmasına
rağmen, Jurassik'te uçmanın düşüncesi keşfedilmiştir.
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Archaeopteryx'in bu dünyadaki en yaşlı kuş olduğuna inancına
kadar, Colorado'da bir madende, James Jensen 140 milyon yaşına
kadar ulaşmış kuşların eski bir türünü keşfetmiştir. Muhtemelen daha
yaşlı bir örnek bulunmaktır, çünküilk başlangıç aralıklarında kuşların
gelişimini izlemek mümkün olmalıdır ve muhtemelen, yaşam karada
kaldıktan sonra, her türün temel düşüncesinin çok çabuk
tanımlandığıdır. 54
Dacque, phenotypik sahnelerinin nesilde herhangi bir gerçek
öneminin olmadığını fark etmiştir, ama sahneler, benzer formlardan
sadece bir düşünceye canlı şeylerin tek yönlü uzmanlaşmasının
sonucuydu. Bu tam olarak, onu farz ettiğimiz gibi bilginin işleme
tabi olmasına uyar. Yine de, "düşünce" sözcüğünü yanlış
anlamamalıydık, hiçbir şey şimdiye kadar zihinsel niyet ile
oluşturulmamıştır, yalnız birbirlerine benzemek zorunda olan
yaşamın her zaman özel formları tek meselesiydi, çünkü çevre ve
programın arasında etkileşim, dış koşullar ve iç koşulların arasında
aynı ilkelere göre olmuştur.
Günümüzde, bu hususta balıklar ve su memelilerinin arasında
özel olarak işaretli benzerlikleri buluruz. Birbirinden çok farklı iki
canlı çok fazla birbirine benzer — ve bu nedenle, çözüm için çok
fazla zor değildir. Triassic'in başlangıcından önce — 225 milyon yıl
önce — Thecodontia'nın sınıfı, dünyada yaşamıştır, dik bir şekilde
yürüyen küçük sürüngenler. Alveoli dentalesteki dişleri daha
önceden modern insanlardakine benzer şekilde raslanılmıştır. Hatta,
beş-parmaklı elleri vardır... Ve o zamanda, insanoğlu var olmuş
olmalıdır! Thecodontiaye benzer olmalıdır, fakat programları uzun
bir zaman boyunca henüz bitmemiş olan hücrelerinde 46 kromozom
vardır. Daha fazla gelişmiştir; belki Thecodontia dinozorlara
dönüşmüştür, evet, belki, çünkü bizim hala bulduğumuz
Thecodontia'nın izleri bugün ayrıca kendi izlerimiz olabilirdi!
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30 Soma
Eşeyli üremenin nedeni olan dört aşamalı hücre bölünmesine
geri dönelim. Bununla üzerinde veya içinde yarı kromozomlu halde
bulunan ikinci bir hücre taşıyan hücreleri keşfederiz. Aslında
bunların hepsi bu eşeyli hücrenin bir sorunudur; orjinal hücre
farklılaşmada bir lüks doğa çalışmasının endüstriyel bir parçası fakat
çok kullanışlı bir elemanıdır. Çünkü bu fonksiyonlar eşeyli hücrenin
taşınmasının ve beslenmesini geliştirmiş ve bölünmesini sağlamıştır.
Bu lüks hücre yoğun bir program taşıdığında, bir başka
bölünmenin tekrar meydana gelmesine kadar, gelişmenin devam
etmemesi için hiçbir neden yoktur. Bu yolla asıl tohum hücresini
korumakve bu hücrenin çevresi içinde bozulmasını önlemek ve hatta
daha sonraki evrelerde gelişimin devamı için yer alan bir vücut
gelişir.
Tekrar, kullanılan ifadenin yanlış anlaşılmaması gerekir: hiçbir
görev yoktur, bunları hiçbir şey kurmamıştır – fakat bununla beraber,
sadece bu tohum hücreleri yeniden üretim için,doğru fonksiyonlar
için, taşınılan vücutlar (soma) tarafından düşünülür. Bunu yapmak
için uygun olmadıklarında, organizma yakında sona ermek için
varolur. Sadece bir sonradan gelen, bugünün bakış açısıyla,
hücreciğin bilinçli ve temkinli bir şekilde yetiştirilmesinin
sağlanması şeklinde görülür.
Tabi ki bütün bu durumlar basit ve cezbedici olacaktır. Fakat
düşüncede kör bir şans yer alırsa, bütün bu tanımlanan olaylar pek
hoş olmayacaktır. Olasılıklar sadece yeterli bir genişlemeye kadar
artacaktır eğer kalabalık bir programın içinde düşünülürse. İlk
başlangıçta hiçbir anlamının olmadığı düşünülmesine rağmen, şans
için çok fazla derecede etkinin küreselliği hala sınırlandırılmaktadır.
En çok zorlanan tartışma konusu, kendisine yarar
sağlamadığından dolayı şans asla bir yaşam oluşturmamıştır.
Biyologların ve filozofların etrafında sıkça sorulan ‘bir araç üretmek
için demir atomları yaklaşık olarak ne kadar sıklıkta sallanılması
zorundadır? Fakat bu durumun demir atomlarıyla alakalı bir soru
olmadığı konusunda başarılı olamamışlardır. Fakat motorlar,
tekerlekler, vites kutuları bu arada bir araya getirilmesi
gerekmektedir, - ve bunların olasılık hesaplamaları daha fazla doğru
değildir.
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Yaşamın gelişmesinde, hücre vücutlarına ve başlangıç
hücrelerine ayrıştırılması olayı çok önemli bir zamandır. İki
durumun devamı için, her nasılsa, sadece hücreciğin içinde hazırlanır
ve bu sık sık ifade edilen korkunç bir düşünceyi ifade eder. Bunun
anlamı vücut bir sona gelmiştir ve sadece kromozomlarla bağlantı
kurmayı hizmet eden bir aygıt olarak, oldukça doğrudur.
İki temel sürücü olan hayatta kalma ve üreme sürücüleri – daha
önceden incelediğimiz basit moleküler başlangıçlar – yaşayan
varlıkların vücutlarının fenotipine neden olur. Çünkü bu sürücüler
sadece vücudun aktiviteleri ve fonksiyonlarının anlamı olarak
gelişebilmişlerdir; hareketlerini değiştirmemişler, her nasılsa,
sonunda organizmanın görünüşüne karar verilmiştir.
İnsan vücudunun oldukça çok karmaşık olan aygıtı bile
hücreciğin etrafındaki saldırgan çevreden korunmak amacıyla sadece
somut bir kanıtı meydana getirir: Bu çevreyi tanıyarak ve doğru
savunmaları reaksiyonları ve davranış modlarını vererek. Cinsiyet
kromozomlar arasındaki farklılaşma tarafından karar verilir.
İnsanın22 kromozomu çiftler halinde (otozomlar), 2 kromozomu
birbirinden farklılaşmış bir şekilde bulunmaktadır: X kromozomu ve
Y kromozomu (en küçüklerinden biri). X kromozomu her iki cinsiyet
tarafından taşınır. X ikinci olarak ilk önce katılırsa, program dişi
vücut olarak gelişir; fakat Y ikinci olarak X’e eklenirse, erkek olarak
gelişir.
Erkeklerde, sperm hücrelerinin üretimi devamlı olarak,
seminiferous tüplerindeki epitelya hücreleri tarafından daha önce
keşfedildiği gibi dörde bölünme olarak gelişir. Böylece bazı sperm
hücreleri X’i, bazıları ise Y’yi kabul eder. Cinsiyet gelecekte erkeğin
sperması tarafından dişide X kromozomunun bulunmasıyla karar
verilir.
Başlangıç hücreleri daha sonraki nesilde dişi vücudu içinde
embriyonik dönemde gelişir, tekrar dörde bölünür. Böylece bir hücre
üç hücrenin basitçe öldüğü ve hemen hemen tüm plazmayı kabul
eder. Her dişi yumurta hücresi bir yenisinin gelişmesi için ilkel bir
hücredir. Bir X kromozomunun yanında 22 diğer kromozomları taşır,
ve şimdi sadece erkek veya dişiliği tanımlamak için erkek
spermasının getireceği X veya Y kromozomuna bağlıdır.
Bu işlemler okyanusta az da olsa yol alsa bile, vücut
olmadanmeydana gelmesi akla yatkındır. Daha sonra, vücut
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okyanusun ilkel dünyasını yapay olarak oluşturmak için hizmet eder.
Bu nedenle kanımızdaki serumun deniz suyunda farklı görünüşlerde
oluşturulması bir sürpriz olmamalıdır. Biz hala vücutlarımızda o
zamanın okyanusunu taşımaktayız.
Fakat şimdi en anlamlısı geliyor: sperm dişi vücudu içinde
protozon gibi yüzer ve bu amaç için yollar oluşturur. Sperm yumurta
hücresine ulaşır ve bir virüs gibi deşarj olarak geçer. Her iki
partnerin kromozomları bir çekirdekte birleşir ve program çalışmaya
başlar. Okyanusta her iki hücrenin aynı şekilde karşılaşabilir.
Yumurta hücresi (zigot) daha sonra kısa süreli olarak rahme
yerleşir – bir parazit gibi – ve ilk olarak iyi bilinen ilkel dünyanın
yeni gelişmesi meydana getirilir. Bu okyanus amniyotik kese ve
kordon formundan oluşmuş, gelişen embriyonun bir denizde
yüzebildiği su gibidir. Böylece hayatın en eski ve kanıtlanmış
gelişimi başlar. Ve şimdi büyüyen canlı filegonezin bütün
embriyonik devrelerini tamamlar.
Amniyotik kesenin formasyonundan sonra görünümü ilkel deniz
anası gibi, tıknaz ve faklılaşmamıştır. Ve bir çift karakteristikleri
canlının doğumu sırasında sahip olmadığı özellikleri sırasıyla gelişir.
Sadece bir kaç gün sonra bir su semenderi, sürüngen, balık, memeli
halini alır...
Yeni canlının temel formu ve daha sonraki görünüşünün
oluşmasında karar veren embriyonik durumdur. Organlar gibi temel
ekipmanların hızlı kalıtımı bu zaman içinde yer almamaktadır. DNA
üzerinde, akciğerler beyin için herhangi bir eşitlik yoktur. Fakat her
biri için ilgili program bu organların oluşması için tekil basamakların
kesin uygulamalarıyladır.
Bunu kinayeli bir şekilde daha iyi anlayacağız: eğer vücudu ve
organlarını bu dünyanın köyleri ve kasabalarıyla karşılaştırırsak ve
enzimleri ve kendilerini meydana getiren ustalarla, kalıtım üzerinde
etkili olan sadece ustalardır, kasabaların değil. Bu şekilde bütün
organlar, bütün sınırlar ve olayların başarısı içinde birbirleriyle karar
verilir veya sınırlandırılır. Organlar tam olarak okyanus içindeki
hücreler gibi fonksiyonlarıyla herhangi bir program tarafından
yönetilmeden gelişir. Bunun içinde ne bir kaza ne de bir seçim
vardır. DNA tarafından karar verilen organların ve sadece dolaylı
olarak son dış görünümlerinin, hücresel karakterlerinin,
yeteneklerinin oluşturulmasıdır…
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Ve oluşturulmuş yapıların yansımalarına bağlı olarak DNA’nın
gücü tarafından karar verildiği unutulmamalıdır. Daha önce
vurgulandığı gibi etkileşimli bir işlemdir ve hiç hesapsız düzeni
DNA tarafından yönetilen inatçı bir yönetimdir. Eğer bu gerçek bir
durum ise, DNA’nın kaynağı ve fonksiyonları kesinlikle
açıklanamayacaktır.
İnsan ceninin gelişmesinde bir maymunun ceninin
gelişmesinden çok farklı olmayanbir bölüm vardır. Fakat bu
tamamen farklı bir gelişme süreci izler ve daha önceki bölümlerde
sona erer. Aynı devreler balıklar içinde, su semenderleri içinde ve
diğer canlılar içinde geçerlidir.
Kesinlikle aynı prensip yüksek gelişim gösteren bütün canlı
bireyler için geçerlidir: DNA yapısının çevrenin direkt etkileşimi
nedeniyle modifikasyonu, bir sonraki neslin yumurta hücrelerinin
üretilmesinden önce embriyonik gelişim sırasında kısa bir süreliğine
olabilir. Eğer bu gerçek üzerinde kısa bir süreliğine
düşündüğümüzde, organizmalarda bir evrimin asla meydana
gelmediğini başlangıç hücrelerinin yeniden gelişmesiyle basitçe
çıkarabiliriz. Çünkü ağırlıklı olarak başlangıç hücresinin gelişimi
sorundur. Canlının gelişimi başlangıç hücrelerinin tekrar bir araya
gelmesini yeterince uzun bir zaman ve çevre için yeterli olmalıdır.
Muhteşem bir gelişme gösterilmiş ve yumurta içinde veya anne
hayvan ve sadece bu zaman içinde çevrenin hızlı etkileriyle daha
sonraki nesilde yapılmıştır.
İnsan doğduğunda enerjisinin ve programlarının %99’nu harcar.
Daha sonraki yaşamında sadece embriyo olarak aldığı bilgilerin
büyüklüğü derece derece bir durma noktasına yaklaşır. Bizim
bahsettiğimiz bu tür evrim Darwin’in bahsettiği evrim değildir.
Gerçekte, varoluş için canlı oluşumların uğradığı sözde mücadele
yok edilmiştir ve yakında çoğalması tabi ki mümkündür. Mutasyon
ve varoluş için mücadele bu nedenle aslında evrimin tartışılması için
doğru değildir.
En azından memeliler tarafından bakıldığında, mesela
insanoğlu, iki kere daha fazla bir süre (bir sonraki nesle taşınması
için geçen zaman) türlerinin korunması için gereklidir. Bu
nedenle,hayatta kalabilme yeteneği seksüel olgunluk ve yeniden
üretim kapasitesi güvenlik faktörü dışında tamamen doğanın
birendüstriyel parçasıdır.
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Hatta bu bakış açısı için kesinlikle karşı konamaz olarak kalmış
oldukça farklı bilgilendirmeler vardır: eğer yetişkin bir farenin
kuyruğu kesilirse nesiller sonra doğacak olan farelerin kuyruksuz
doğacağı düşünülemez. Daha basit olarak, embriyonik durumlar bu
olaydan etkilenmez. Fakat hamile fare soğuğun etkisi altında kalsa,
onun neslinden gelen farelerin daha sıcak, kalın tüylü olarak
gelişmeleri düşünülebilinir.
Giriş bölümünde Alp dağlarında yaşayan semender örneğinden
bahsetmiştik. Aynı zamanda kelebekkanatlarının olağanüstülüğü
hakkında tahminde bulunmuştuk. Bu durumlar mutasyon değildir.
Ek olarak insanoğlunun embriyonik durumlarını direkt etkilemek
için olasılıkları çok bilinçli olarak yaptıkları hakkında bahsetmek
istiyoruz. Annenin karın çevresi basıncı düşürülmüş kabin içine
konulduğunda bebeklerin daha sağlıklı geliştiği ve daha yüksek
zekalı oldukları keşfedilmiştir. Gelişimin diğer yaygın faktörleri,
mutasyon ve seleksiyon, ilk olarak ikincil önemlilikte ve ikinci
olarak türler arasında kesinlikle bir geçişin kurulmaması durumudur.
Bunun yanında, yararlı mutasyonların sayısı çok daha az sayıdadır.
Kendi görüş açımızı diğerlerinden ayıracak olursak aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:


Her tür kendi daha önceki hücrelerine benzer. Bütün
türler genetik olarak birbirlerinden bağımsız olarak
gelişmiştir.



Kısa embriyonik süre içinde DNA’daki programın
üzerinde çevrenin etkisi vardır; bu türlerdeki
modifikasyonların ana sebebidir.



En iyisi, mutasyonlar türlerin fenotipini değiştirir ve
asla yeni bir tür meydana getirmez.




Seleksiyonun prensibi sadece kötü bir şekilde adapte
olmuş birçok yaşam formunun kayboluşunu, bu
nedenle, daha sonraki gelişimlerde meydana gelecek
olan gelişmedeki etkiyi açıklar.



Seleksiyon, dikkat çeken özelliklerin bir sonucu olarak
partnerlerin seçim tercihi olarak türler arasında büyük
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bir anlama sahiptir. Tabi ki arada bulunan bir form
meydana getirmeyecektir.

Şekil. 124: Primatların hayat ağacı



Bu nedenle, kaçmış bir bağlantı yoktur.



DNA yapının dinamik bir programı gibidir ve bilginin
gereğinden fazla miktarını zaman içinde kullanır.

Hayvan ve bitki krallığının söz resmi olan filogenetik hayat
ağacı bu nedenle kesinlikle eksiktir. Maymunların gelişimiyle alakalı
olan resmi insanoğluyla olan bağlantısını çıkararak yapılan yanlış
ortadan kaldırılmış olur (şekil 124).
Soru insanoğlunun maymundan filogenetik ağaçta hangi
noktada ayrıldığıydı. Ayrımın bu noktası çok daha düşük seviyelerde
olmuştur. Soyu şekil 125’teki gibi göstermek daha doğru olacaktır.
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Şekil 125

Aminoasit sıralamalarının kıyaslanmasındaki analizlerden genel
filogenetik ağacın sonucunun çıkarılması sadece yanlış olur. Daha
fazlası, organik olmayan kristaller birbirlerinden neslinden olmayan
kategorilere sınıflandırılabilir. Bu bağlantı içinde, protein yapılarının
veya fonksiyonel olarak önemli moleküllerin gelişme sırasında ilgili
organların fonksiyonlarını değiştirmeden sık sık değişmesi
anlamlıdır. Aminoasit sıralamaları balina ve köpek balıklarında
olduğu gibi aynı nedenden dolayı birbirlerine benzemektedir; bundan
başka çizginin altına doğru aynı durumlar altında çalışmaktadırlar.
Organik dünyada olayların bu kadar canlı olmasının nedeni
olayların sırasındaki muhteşem hızdır. Eğer gezegenimizdeki
jeolojik değişimleri gördüğümüzde, mesela milyonlarca yıldır
genişlemekte olan inorganik işlemler, dünya çok fazla canlı bir
yaşama sahip olurdu ve hücrelerin moleküler alandaki etkileri gibi
olurdu. Kristaller kendi katı kuralları seleksiyon durumları içinde
gelişirler; bazıları yabancı atomları alırlar ve bazıları hiçbir değere
sahip değildir (quartz). Yer küre kabuğunun mineralleri ve kristal
yapıları kayaların amorf ve metamorfik yapıları gibidir.
Magmada erimişler ve tekrar yeryüzüne çıkarak tekrar
katılaşarak yeni formları oluşturmuşlardır. Çökeltiler hava
durumlarından etkilenerek meydana gelmişlerdir. Kıtalar
sürüklenmiş dağ sıraları oluşmuştur, mağralar çözülerek ve kimyasal
işlemlerden geçerek meydana gelmiş ve vadiler karstik yapılar,
tepeler… oluşmuştur.
Basınç, sıcaklık, ve atomların programı, resmin akıcılığını
kararlaştırır, ve her şey, her zaman ve sonsuza dek hareket halinde
kalır. Büyük çevrimler gelişir: Sulardan ve kayalarından. Başkalaşan
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taşlar tortulardan meydana gelir. Onlar eriyerek granit haline ve
havanın etkisiyle tekrar tortulara dönüşür. Magmatik çevrimleri,
billurlaşmadan onlarla karşılaşır; Meseleler değişir, ve sonunda
üretilen şey, bu çevrimlerde, bizim üzerinde yaşadığımız yer
kabuğunun kendisidir. Bu süreçlerden arta kalanlar okyanusta son
bulur, hareketsizliğe mahkum edilmez. Ama inorganik olanlardan
farklı olarak yer almayan, fakat daha yüksek bir hızda, yaşamın
moleküllerinin çevrimi için malzemeyi inşa etmek için yer alır.
Bir şey, başka bir şeyle bağlanır — ve kendisinin, başka
jeolojik süreçlerin de bir parçası olduğunu yardım ederek veya onları
engelleyerek gösterir. Bütün bunlarda şaşırtıcı olan şey, sadece yavaş
olan bir şey için çok daha hızlısı için uygun bir açıklamanın
bulunabilmesi, daha az fizik ve kimya yasalarının esasında
manzaraların statik ve dinamik süreçlerini bulunamayışıdır. Oysa biri
her zaman net bir utangaçlıkla bu yaşamı sınamıştır. Bir şeyin temel
olarak Himalayaların oluşmasından farklı olduğu gibi. Ama temelde
birbirinin aynısıdır. Eğer bu dünyanın silikon-mineral yapıları,
sadece işleme tabi tutulan bilgi değil ise, fakat aynı zamanda
biçimleri tanıyarak, onlar muhtemelen onların kendi türüne
açıklamakta aynı utangaçlığa sahip olacaktı, oysa karbon
bileşiklerinin moleküler süreçleri için hiçbir zaman gizli
kalmamaydı...
Ve, "Hayat" ve "hayatın bölümleri" iki büyük ana çevrimin iki
büyük ortalarıdır: karbon ve silisyum. Karbona benzer şekilde
silisyum, türlü birlikler için hem de simetrik olmayan ve iyi uyum
sağlayabilir. Hatta elmasın tetrahedron bağı, silisyum ile örnek
alınabilir (Oksijenle bağlantılı olarak, SiO).
Suyun çevrimi ve sıcaklığın etkisiyle, kayaların çevrimine
dayanır, ve jeolojik yapılar meydana gelir; Ağır DNA'nın çevrimi ve
RNA'nın etkisiyle, protein moleküllerinin çevrimine dayanır, ve
canlı yapıları meydana gelir. Bütün bu çevrimler birbirlerinden
ayrılamaz, asla birbirlerinden izole edilmesi düşünülemez. Az da
olsa dünyanın jeolojik değişikliklerinin, herhangi birisinin
"Dirimselcilik", yaşamın herhangi bir esrarengiz kuvveti ile yaptığını
gerektirir — çünkü bunlar büyük resimde etkiyi hangisinin aldığının
göstergesidir. Ve sonunda tüm oyun sadece bir tek kuvvet
tarafındansağlanır — T.A.O.'in matrisinin içinde iticilik ilkesi ile,
kozmik basınç!
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Sadece — hiçbir koşulun altında değil — yer kabuğunun
jeolojik tarihinin tesadüfi sonuçları, gelişimlerin sonuçları (Şüphesiz,
biz, çoğulu seçmek zorundayız), "Çıplak" fiziği ve kimyaya
dayandırılamaz. Laboratuarda kimyager aynı zamanda yapay olarak
çevreye sebep olur; O sarsar ve sallar, ısıtır, ve soğutur, radyasyon
açığa çıkar, aydınlatmak ve karanlık etmek için... Onun cam
kaplarında kimyasal tepkinin her dizisi, oluşturulan koşullara göre
yer alır, her zaman hem de entropi için çabalamanın ilkesinden
sonra, en düşük enerji düzeyine doğru akış, ve hala veya sadece o
yüksek ölçüde karışık moleküllerden dolayı yaşamdan onlara çok
benzer olan karbon zincirleri gelişir.
Doğanın kimyagerleri, etrafımızdakiler ve çevredir — daha
geniş anlamda uzay basınçtır. Oyun hamuru, basıncın altına
koyulduğunda bozulur; ellerimizle biz öznel olarak, bütünüyle oyun
hamuru ile kesinlikle en maceraperest şekillerle oyun hamuruyla
çalışabiliriz. Eğer biz yapan elleri onaylamasaydık, oyun hamuru
harika esrarengiz özelliklere sahip olacaktı, ve biz, onların nasıl
başarılmış olduğunu bilmeyecektik.
Hayat için güç kozmostan kendine gelir. Çünkü o, yaşayan
kristallerin içinde atomların ve moleküllerin çalıştığı dünyanın
etrafında genişler. Yaşamın çeşitliliğinde, içerilerden kesin yollara
ve şekillere geçerek "yaşamın oyun hamuru" tarafından zorlanan
atomların ve moleküllerinin çeşitliliğinde kaynağı vardır.
Vücut olan soma, bir "atık ürün"dür. Doğanın henüz durmadan
sınırsızca devam eden bir programı meydana gelmediği küçük
önemdedir. Bütün programlar sınırlandırılmıştır, onları değişen bir
çevrenin çok uzun bir süre için adapte edemez — bunun nedeni
organların eksik iş görmesinden dolayıdır. Embriyonun canlı olduğu
daha gelişme aşamasında ifade edilmiştir. Üzerinde DNA'nın bir
etkisinin olabildiği onun daha ölümsüz olduğu daha uzun ömrünün
olduğu belirtilmiştir.
Bu nedenle, tek hücreli organizmalar potansiyel olarak
ölümsüzdür. Aynısı insanda tohum hücresinde, tek hücreli
organizma olarak uygulanır. Ama o, onun etrafında kabukları
değiştirir ve her kabuk ölür... Yaşayan şeyler, somanın sabit olarak
gelişme aşamasında bu kadar iyi gelişmiş kabuk karakterleri ve
tekrar oluşma için yeteneği vardır. Onlar, kendilerini onarır.
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Onarımların bu türü şekli sonuçta bağımsız canlı bir şeyi temsil
eden kromozomda yer alır ve hatta inatçı bir parazit olarak görünse
bile. Ünlü hidra dosdoğru küçük parçalara ayrıldığı zaman yeni
hidralara kendini onarır... Aynen bu olay, solucanlarla keşfedilebilir,
benzer bir basitliğin neredeyse bütün geçim özellikleriyle — birçok
bitkiyle hatta. Bir süngerin hücreleri, neredeyse tamamen
birbirlerinden ayrılabilir; İzole hücreler, yine de, hemen yeni bir
süngeri yeniden oluşturmak için birleştirecektir. İnsanın hatta kesin
organları sabit olarak oluşturulur. Kan, örneğin veya kadınların
rahminin mukoza astarı
Doğada birçok oluşma çoğunlukla çevredeki duruma bağlıdır.
Sadece kesin sıcaklıklarda yer alır, veya hormonal sinyaller
tarafından başlatılır. Onlar çoğunlukla tamamen, önceden birinin,
kertenkele kuyruklarının kırık-kötü noktasıyla görebildiği gibi
planlanır; Onlar sonuç olarak, bütünüyle görevlerin gerekli bir
seçmenidir ve kadınların endometriumundan bilindiği gibi, tamamen
önemli ve uygundur. Bir organın bakım ve oluşmasının, kendisini
oluşturan tohum hücresi için önemli olduğu dereceye kadar
önemlidir. Tohumun acil çevresi, tohumla dengede olmalıdır. Eğer,
rahatsız edilirse tekrar yeniden tamir edilecektir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi her şey, daha fazla şaşırtıcı değildir.
Hatta bir kristal ucu hasar gördüğünde, tamiri için yeniden oluşur.
Oluşma, yok edilen bir şeyi değiştirmeyi ifade eder. Bir insanın yeni
doğumu, başka kayıp bir kabuğun oluşmasından başka bir şey
değildir. Böylece tohum sürekli bir şekilde kendi etrafında yeni bir
somayı oluşturur.
Bu yolla görüldüğü gibi, insan bu şekilde değiştirilebilen bir
organ olur. Asıl canlı şey, ilkel hücre tohum hücresi olarak
adlandırılır. O ilk yapı — yıllar önce milyonlarcasını meydana
getirdi — hala yaşamaktır, ve o zamanda da aynı kurallarla. Her
zaman sabit içerde dünyayı devamlı olarak değiştiren dış bir
dünyanın etkilerini dönüştürmek için daima değişmek zorunda olan
kabuğun sabit oluşmasını güçlendirildi.
Bu ilkenin mantıklı olduğu gibi, onun net durumunu tanıdığı
zaman kabuk için tamamen kederli görünüşleri vardır — çünkü
açıkça onun için son varış yeri, ölümdür. Ama sonuçta bir
organizmanın ödemek zorunda olduğu bedeldir. Büyük bir olasılıkla
öyle geliştirmek için izin vermek olduğu, onun çevresini
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tanıyabilirdi, ve ondan haberdar olurdu. Sadece onun sonunda
ölümle sabit oluşma ve daha fazla bir gelişmeyi gerektirdi.
Bu şekilde görüldüğü gibi, ölüm, doğal olan bir şeydir ve onun
hakkında esrarengiz olan hiçbir şey yoktur. Ne kadar yüksek tahmin
etsekte, biz bu bedelin bizim öznel yorumumuzun meselesidir. Daha
aşağı hayvanlar, ölümün hakkında hiçbir şeyi bilmez -Ve şempanze
ölümünü hakkında öğrendiğinde yaptığı gibi sadece. Biz hatta, bizim
kendi ölümümüz hakkında hiçbir şey bilemeyiz, ama biz,
diğerlerinin ölümünü tanırız. Çünkü biz asla, kendimizi tanımayız,
ama ölümü tanıyabilen şempanzeyi ihmal edersek sadece çevremizi
ve kendimizi anlarız.
Dünyanın aşağısına doğru ve bu bakış açısıyla, onun, buna
rağmen hem de hoş bir görünüşü olabildiği gibi popüler olmayabilir:
Gelişimin sonu, herhangi önceden programlanmış DNA ile değildir.
Ve herhangi bir yerde ‘son’ sözcüğü yazılmamıştır. Çünkü kabuk,
hatta tohum hücre içinyeteri kadar önemli değildir. DNA'nın
programının hala henüz kullanılmayan birçok olanağı içerdiği ve
sadece, yürürlüğe daha geç üretimlerde gelecek olduğu muhtemelen
doğrudur. Bizim bu yüzden, bizim türümüzün gelişmesinin, uzun bir
zaman boyunca tamamlanmayacak olduğuna inanılması için
sebebimiz vardır.
DNA'nın dinamiği bilginin bir kaybını gerektirse bile, biz bir
kural olarak, bu sebep için ölmeyiz; Biz, organların
organizasyonunda oluşan bozulmalardan ölürüz, ve onun için
öncelikle tekil olanın sebebi vardır: İç okyanus sonsuza dek
sürdürülemez. Ölümün nedenlerinin çoğu bizim organlarımıza kanın
tedariğiyle bir şekilde bağlıdır. Eğer kanın bu tedariği, devamlı
olarak aynı iyi modda çalışsaydı yani birikimler ve organik
yetersizlikler ile rahatsız edilmeseydi, bizim yaşam beklentimiz
sadece beyin hücreleri ile kararlaştırılacaktı.
Diğer taraftan ölümün kodlanan niyeti mümkündür. Doğanın
açıkça, mümkün olan her şeyin kullanımını yaptığından beri, bu kurs
takip edilendi. Bu olgu, en iyi, bir ölüm hormonu ile yumurtladıktan
sonra yok edilen som balıklarının örneğiyle anlaşılabilinir. Benzer
bir süreç de, mürekkepbalıklarıyla gözlendi. Belki bu hayvanlar
sonu, gerçekten onların programının sonucudur; Ne kadar da daha
çok onların ölümünün, tohum boyunca acil bir maksadı, yaptığı olası
seçimse. Bu, daha çok ayrıntıda denenmek zorunda olacaktı. Ölümün
zorunlu maddelerle, besinlerle veya herhangi bir diğer yolda
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neslinden gelenler için sağlanamayan hormonlar ile çevrenin
zenginleştirmesine götürmesi mümkündür. Biz, anne hayvanının
onların yavrusu için gıdayı garanti etmek uğruna öldüğü bazı
böceklerle bu ilkeyi buluruz.
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31 His
Sadece ot gibi yaşayan bir tekhücreli canlı (protozon) veya bir
bakteri genlerinde gelecek gelişimlerini izin veren bilginin55
muazzam bir fazlalığıdır. Bu gizli gelecekten özel olarak haberdar
olan ne hiçbirşey, ne de onun mevcut varlığıdır. O herhangi bir
şekilde neredeyse hiçbir şeyi algılamaz, ve algıladığı şeyler için bir
"isim"i yoktur. Ama belirsiz bir yolda çevresini hisseder — sadece
bir atomun direncinin algısı ile diğerlerini hissederek göründüğü
gibi.
Çevreyi hissetmenin birkaç derecesi vardır. Bir klorofil
molekülü sadece görevi için gerekli olanı hisseder: ışık. Bununla, bu
molekül sadece çevreden algıyla tanımlanan bir sahasını seçerek
duyu organının ilkel bir türü haline gelmiştir.
Duyu organlarının bu ilk oluşum sahneleri, düzenli sinirler veya
beyinler gibi herhangi bir şey olmadan önce varlıkta bulunmaktadır.
Ve bu ilk sahnelerde organlar olmuş olmalıdır, lakin çevreyi
anlamalıdır, ama kesin bir yolda organları örnek alarak.
Taklit etmek (imitate), aynı hali benimsemek için yolları, özel
bir çevre tarafından sebep olmuş çevre koşullarına adapte olmaktır.
Bu şekilde düzenli moleküllerde veya organellerde, sadece ışığı
tanımaması fakat kendilerinin sebep olması olasıdır. "Işık" sonuçta
bir mesaj olarak ifade edilen salınım durumlarının atomlarını ortaya
koyar.
Derin denizlerde yaşayan balıklar ışık kaynaklarını kullanır, ama
biz bu tür ışığı kızartı solucanından ve bakterilerin birçok türünden
biliyoruz. Bu soğuk bir ışıktır, termik uyarmalar tarafından sebep
olunmamıştır, ama gerçekte nedeni örnek almayı temsil eden, veya
hafif ayırt etmenin bir ters dönmesi olan kimyasal tepkiler
boyuncadır.
Böyle şaşırtma fonksiyonları, taklit etmenin bugün hala birçok
organizmada düzenli var olması için sürücü olur. Basitçe bu
nedenden, bu görevlerin ve sürüşlerin bilginin iç seli ile mümkün
hale gelmiştir. Bu olayların ilerlemesi için tohum hücresine yardım
eden davranışın biçimleri tam olarak ifadesiz meydana gelir.
Kesinlikle bu ilerleme ile belirtilmiştir; bu sürüşler davranışın
vazgeçilmez bir bileşeni olmuştur. Protein yapılarını oluşturmak,
ışığa doğru dönmek, yiyecekten sonra yüzmek, bir ortak tohum
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hücresini takip etmek, rahatsızlıktan kaçınmak... Bunlar, canlının
bütün görünüşünü kararlaştıran bütün karmaşık davranış desenleridir
— bu davranışı destekleyen organları oluşturularak.
Davranış klişelerinin olduğu uzun bir zamanın dışında bunlar,
taklit etme ve tepkiden geliştirilmiştir, kesinlikle bilinçsizce tabii ki.
Öyle bilinçsizce bir taşın aşağı düştüğü gibi veya suyun aktığı gibi
veya öyle bilinçsizce bir motorun çalıştığı gibi ve bir vites kutusunun
dişli tekerleklerini harekete geçirdiği gibi... meydana gelirdi.
Organizmanın saf korumasına hizmet eden bütün temel
fonksiyonlar bugüne kadar bilinçsiz kalmıştır. — yani
metabolizmanın hücresel görevleri, organların faaliyeti hala
vücutlarımızda kendi işini yapan (Mesela bronşlarda) cilia ve
flagellanın yenilgisi. Bunlar, bir arada çalışan eski mekanizmalardır.
Onların acil nedeni ve bağlantısı pratik olarak hafızanın ilk
türünü temsil eden ribozomla bağlantılı olan DNA’dır (Arşiv).
Daha önceden, çevrede bir canlıya olan bağlığı için, çevrenin
çok özel ve sınırlı sektörlerine özellikle yanıt vermenin ne kadar
avantajlı olduğunu vurgulamıştık — ışık veya sıcaklık gibi. Sınırlı
bir süre için, moleküler makinelerin davranışını yapmasında
başlangıçtan itibaren bu davranış için, safça fiziksel doğaya bağlı
olurken bu sektörde yerini bulmak için olanağın meydana
gelmesitemeldir— mesela ışığın dönerek hareket etmesi.
Fakat yakında, başka farklı bir yol vardır: Çevreyi algılamakta
uzmanlaşan organların oluşturulması, diğer organların özellikle
metabolik süreçler veya sentezler sonucuuzmanlaşması gibi. "Çevre"
kendini nasıl gösterir? Hangi mesajların karıştırıldığına bağlı
olmaksızın, tam doğru olması için salınımların veya uyarı sıraları
önemli değildir. — ışık, sıcaklık, veya ses ile ilgili olması sorun
değildir. Bu doğal olarakçok fazla sorunu basitleştirir. — çünkü
sadece uyarıları içine çekebilen yapıları geliştirmek ve onların
arasında kesin bir seçeneği yapmak yeterlidir.
Burada, atomun her tipi zaten farklı seçici bir davranış gösterir;
bu aynı zamanda onların, salınım yapabildiği ve elektron dalgalarına
yakalanan enerjiyi dönüştürebildiği ve bu yolda özel olarak
karakteristik atomları bütünleştirdiği zaman moleküllerle entegre
olur. Klorofilde, bu çok önemli rolü benimseyen magnezyum
atomudur. Işığın etkisiyle elektrik gücünü sağlar ve yaygın olarak
kullanılan fotoelektrik hücrelerine benzer şekilde çalışır.
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Bütün vücutlarda klorofilin temel yapısını bulmamıza
şaşırmamalıyız. Bitki ve hayvanlarda olduğu şekilde, çevreyle özel
olarak yakın temasta olarak (solunum ve görsel fonksiyon) bu gibi
yerlerdedir. Klorofilin özel görevi demir, magnezyum veya kobalt
atomunun (porphyrin) bu temel yapısına bütünleşmesine bağlıdır —
demirle birleşme hemoglobin olarak bilinir.
Bütün bu porphyrinsinler vücudun pigmentleridir — bundan
başka hiçbir şeyi ifade etmez, ama bu yapıların baskın olarak ışıkla
ne yaptıklarının bilinmesidir; bir kısmını absorbe eder ve bir
başkasını yansıtır. Renkleri bunun bir sonucudur. Klorofil yeşil,
haemoglobin kırmızı ve porphyropsin mor (gözün görsel moru)
olarak gözükür.
Ama bütün porphyrinler aynı zamanda başka bir şeyi yapabilir:
uygun uyarıcıyla tek başlarına ışık (flüoresans) üretirler.
Kimyagerler morötesi ışıkla uyararak diğer maddelerde porphyrinin
varlığını kolayca kanıtlayabilir. Onlar açıkça renkli ışıkla yanıt verir.
Böyle moleküllerin varlığı (DNA ve RNA’nın bazları şimdiden
porphyrin halkalarını içerir) kolayca karbonun özel bağ kurmasını
mümkün kılmıştır. İlk başlangıçlarda, muhtemelen diğerlerinden
önce olan bir duyu organının oluşmasına izin vermiştir: Göz — en
uzak histe.
Gözün en basit türü muhtemelen sadece (pigmentasyon izinin
formunda) bir yerde hafif-hassas küçük bir sektör için tekhücreli bir
canlının içinde gölgeyi desteklemiştir. Işık, ışığa duyarlı küçük bir
izin üstüne düştüğü zaman, tekhücreli canlının (protozon) açıkça
yanlış yönde yüzüyordu. Küçük yaratık sadece, bu izin
pigmentasyonun gölgesinde kaldığı görmek zorundaydı, ve yönü
doğruydu.
Biz daha önceden tümevarımsal bağlantıları göstermiştik —
yanlış" yön tehlikesine karşı hücresel süreçlerin bastırılması —
herhangi bir oranda bu yolda tekhücreli canlının yaşam için gerekli
olan ışığı izleyebilirdi (ve yapmak zorundaydı) (Şekil 126).
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Işığın gelişi

Şekil.126

Lichteinfall

Şekil.126a

Diğer dönüş yolu aynı zamanda mümkündür: çukur gözün bir
türü (Şekil 126a) en mükemmel, mürekkepbalığıyla ve insanla
oluşturduğunu göstermiştir. Ama basit ışık ve gölge gözü şimdiden,
(İnfusorians) tek hücreli organizmalarda bulunabilir ve türün hayatta
kalması için açıkça yeterli olmuştur.
Daha önceden olan şey, düzenli en basit gözün ışığa duyarlı
yapısı tarafından oluşturulmuş olan elektron dalgalarının uyarılarını
iletmekte uzmanlaşmış olan organellerin meydana getirilmesinin
zorunlu hale gelmesidir. Bu amaç için elektrik potansiyellerini
akümülatörün ilkesine göre geçirebilen ve depolayabilen dokular
halinde elektrik iletim hatlarının oluşturulması zorunludur.
Bu yapılar — hücrenin içindeki hücreler, tekhücreli canlıdan
başka hiçbir şey değildir — bir metre uzunlukta olabilen özel
biçimlerdir. Bunlar sinirlerdir ve anlaşılmaz bir şekilde bütün canlı
oluşumlarında elektrik iletim hatlarına daha çok bağlanmaz;
Bunların görevleri genellikle aydınlatılmıştır. Zarlar, bunlarda büyük
bir rolü oynamaktadır; acetylcholine yoluyla polarizasyonu
değiştiren, elektron dalgaları boyunca kabarcıkla ilgili yapılardan
bırakılan bir moleküldür; ve sodyum iyonları için geçirgenliği
değiştirir.
Polarizasyon ve depolarizasyona benzer şekilde (acetylcholine
hemen, enzim ile cholinesterase yok edilir) uyarıları geçirir.
Sinapslar — yeniden zar gibi inşa edilir — sinir hücresinden sinir
hücresine bu uyarıları iletir; yön ve hızı kararlaştırılır.
Motorik organlarla beraber iletim hatlarının oluşturulması
(tabakakaların sonu, sinapslar vb.), koordinasyonun bir yerinin
meydana getirilmesi ile eşlik edilmiştir. Bir hücre uyarılarla ilk
olarak yapılmış ve bazılarını ikinci olarak yollamıştır ve sırasıyla
doğru yollara kabul edilen uyarıları yöneltmiştir (yeniden "düzelt"
sonuçları iletimin etkisi ile başarılır). Tekhücreli canlıda bu merkezi
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yer basit bir motoriumdur. Prensip olarak, bir nöronun (beyin
hücresi)beğendiği hücresel bir organel gibi işlev görür. Fakat bir
nöron, nasıl çalışır?
Bir nöronun görevini anlamak için, bütün olaylarda olduğu gibi,
en basit şey için yeniden bakmayı, uyarıları tanımayı idare eden,
benzer kararları yapan ve hareketleri başlatan en basit yapılara
sahibiz. Bu kadar basit yapı, kendisi öğrenerek programlayabilen
bilgisayarlarda uygulamayı bulduğu gibi öğrenen matriste
bulunabilir. Bu yüzden, bilgi işleme doğru bir gezinti yapalım (Şekil
127 ):

Şekil. 127

Resimleme öğrenen bir matrisin prensibine göre bilgisayarda
pratiğe nasıl aktarıldığını gösterir. Paralel tellerin iki takımının
(solda), her dikey telin bir defa yatay olarak kesiştiği bu yolda
elektronik bir bilgisayardan bir manyetik-çekirdek hafıza matrisinde
olduğu gibi dik açılarla kesişir. (Resimler bilgisayarların taş
devrindendir, buna rağmen, bugün sadece bütünleşmiş değiştirme
devirleri kullanımdadır.) Kesişmenin her noktasında, bu yolda, bir
hafıza öğesi vardır, örneğin küçük bir metal kondansatörde olduğu
gibi (sağdaki şekil) . Onun kapasitesi, sıcaklık boyunca metal kaplı
kağıdı aşındırarak kısmen aşamalı olarak azaltılmış olabilir; Bunun
için yüksek gerilim altında tutmak yeterlidir.
Çoğunlukla bu yolla baskı altında bırakılmış olan bir
kondansatör, akım boyunca, güçlükle geçilen öğrenen evrenin
sonunda oldukça daha düşük bir kapasiteye sahiptir. Kondansatörler
arasındaki öğrenen bir matrisin kapasite dağılımları eklenen
tecrübelerin olduğunu yansıtır.
Kesin uyarı sıraları, örneğin grafiksel karakterler öğrenen matris
ile tanınabilir. Biri, öğrenen evre esnasında kesin bir mektubun uyarı
deseniyle destelemek zorundadır ve özel bir harfe ayrılmış olan bir
matris sütunun telinde indeksler. Fotoelektrik hücreleri takımı
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tanımlama devresi olarak kullanılır — okuyan aletin "göz"ü — yatay
bir telle her çizgiyi bağlamak yeterlidir (çizgi teli).
Fotoelektrik hücrelerinin önüne A harfi konulduğunda,
akımyatay teller boyunca A harfi için bir karakter yolu oluştrur. Ek
olarak özel bir tel sırasından ters bir akım aktığında,bu tel sıra
boyunca bulunan bütün kondansatörler yanacaktır,çünkü fotoseller
yüksek gerilim ile yüklenir. Bu yolla, A harfi gerilim desen
karakteristiği kondansatörde oluşturulur. Alfabenin diğer harfleriyle
(veya diğer simgelerle) matrisin kalan sütun tellerini kullanarak aynı
şey yapıldığı zaman, biri sonunda, bütün harfler için kapasitenin bir
dağılım karakteristiğini kabul edecektir.
Böylece, ters prosedürde, her harf yeniden tanımlanabilir. Onlar,
sonuç olarak yeniden gerilim altında uygun yatay telleri koyan
fotosel takımının önünde yeniden konulur. Şimdi bütün dikey tellerin
düzgün taranması yeterlidir. Tanınması için harfin kapasitesinin
deseninin gerilimler ile neredeyse dengeli olduğu bulunur. Öğrenen
süreçten biri, tabii ki harfin, neyi tayin ettiğini bilmesi, bu tele
çağırılmasıdır...
Haydi şimdi, öğrenen matrisin bu basit sistemini yaşayan
yapılara uygulamayı deneyelim. Teller sinirsel patikalardan başka
hiçbir şey değildir, kondansatörler kendisi toplayarak bir elektrik
kapasitesine değişebilen nöronlar56 tarafından değiştirilmek
zorundadır, veya sözde Nissl vücutlarında57 RNA'ya ayırır.
Bu sistem, öğrenen matristen hatta biraz daha fazla
mükemmeldir: RNA, sonuçta "sağ"'ı kutuplar, hücrelerin malzemesi,
yine de, "Sola doğru"a (elektronikte: "dünya kütlesi") karşı voltaj
içerir. Ve biz bunu daha ağır ve daha hafif moleküllerin tek taraflı
uzmanlaşmasının içeride "Sağ elini kullanan" ve "Solak", organik
öğrenim matrislerinin daha geç gelişmesi için çok olumlu olduğunu
görürüz.
Bizim,
kondansatörün
analojisiyle
kalmak
zorunda
olduğumuzdan beri, bir tek neuronun herhangi bir şekilde hiçbir
anlamının olmadığını anlarız. İzole, herhangi bir şekilde çalışmayan,
sadece birçok başka nöronla bağlantılı olarak bilgi ve mesaj,
RNA’nındağılım karakteristiği ve potansiyel olarak nöron
matrislerinde ifadeyi bulur!
Nöronlar, bir kenarda algı organlarıyla ve nöritler boyunca
yönetici organlarla (kaslı hücreler)diğer kenarda bağlanır; Bu, sütun
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ve çizgi tellerine uyar. Öğrenen matris nöritinin arasında birçok
bağlantı (dendritler) ile üretilir. Daha karmaşık görevler, daha yoğun
tel çeken ağ. Şekil 128 canlı öğrenen tel tertibatının
"kondansatör"ü'nü göstermektedir, nöron.

Şekil 128

Nöronların arasındaki tel tertibatı, tamamen benzer şekilde
tedarik ve boşaltma çizgilerinin arasında bizim kodansatör
örneğimizde olduğu gibi bağlandığı (şekil 129), beyinle ilgili
korteksin olduğu insanın tabakalarında açıkça görülebilir.

Şekil 129

Şekil 130

İnsan beyninde böyle tel düzenlerinin sayısı çok fazladır.
Bunlar, 10 000 farklı nöronu içerebilen ayırt edilebilir ünitelere,
altbölümlere (modüller)ayrılır. Onların hepsi, sadece tel çekilen
öğrenen matrisin desenine göre değildir, aynı zamanda düzenli daha
karışık olanları vardır ve değişmiştir, ama gösterilen temel prensibe
herhangi bir olayda uyar. Potansiyel dağılım düzenli, daha iyi bir
ayrımı mümkün yapan kondansatörlerin arasında daha fazla birlik
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çizgisi ile daha etkili olarak bir bilgisayarın öğrenen matrisini
yapmak için mümkün olacaktı. Ve gerçekten, biz, genellikle
birbirleri arasında matrisleri bağlamak için hizmet eden her beyinde
böyle birleşmeli liflerinin muazzam bir miktarını ve yayılmada tüm
beynin, neredeyse üzerinde her potansiyel deseni buluruz. Ve tabii
ki, potansiyelleri alıkoymayan özel hücreler vardır, ama bağlanan tel
tertibatlarında onlar ölür (Piramit biçiminde hücreler — şekil 130).
Işık arayan (veya ışıktan kaçınan) tekhücreli bir canlı şimdi
ışığın duyusu ve flagellanın hareketini "öğrenme" ile koordine eder.
Her yanlış hareketin enerjik dezavantajlarının olması nedeniyle,
yakında, zorunluluktan dolayı karanlıkta "göz"'ü tutan (veya ışıkta)
yönü tercih eder. Hem flagellanın hem de gözün nöronlara
dönüştüğünde bu tercihin bir yön, nöronlarda gerilimin kesin
karakteristik bir dağılımında (desen)ifadeyi bulur — yukarıda
kondansatör örneğinde belirtildiği gibi. Işığın göz noktasını açığa
vurarak (veya açığa vurmadan) üretilen desen, doğru flagellum
hareketinin desenini kendisinin tayin ettiğini buradan anlarız. Işık
(veya gölge) nokta üzerine düştüğünde, karanlıkta (veya ışıkta)
noktayı geri alan diğer flagella veya ciliaya yeni bütünleşmiş bir
desen üretilir. Bu desenlerin birleşmesi her zaman sadece doğru
uygun organların görevini aktif hale getirir (gerilimin bir dengesinin
sadece uygun desenle yer alabildiğini öğrenen matriste olduğu gibi
sadece). Sonra tekhücreli canlı, yanlış bir yönün getirebildiği
dezavantajları beklemeye ihtiyaç duymaz. Nokta üzerindeki parlak
ve karanlık nöronlarda, desenler ile oluşturulan görevler otomatik
olarak doğruyu oluşturur.
Bu, tam olarak otomatik kontrol "Refleks" olarak adlandırılır.
Bütün organların, hem algı hem de uygulama organları olduğundan
dolayı, her sinir sisteminin iki kere var olduğu öğrenmemize
şaşırmamalıyız; tekrar geri geldiğinde, gelen ve giden çizgiler vardır.
Tekhücreli canlıda temel alıcı refleksinin keşfi hiçbir şart altında
uzak değildir. Gerçekte, tekhücreli canlılar halihazırda "öğrenme"
yapabilir. Örneğin, parlak ve karanlık arasında ayrım yapmasını,
birini sevmeyi ve diğerinden nefret etmeyi bir parameciuma
öğretebiliriz. Böylece, daha fazla uyarıcının tayini boyunca yeni
kaslı bileşimleri sağlayarak koşullu refleksin ilkesiyle çalışırız.
Bu, parameciumun gelişigüzel bir şekilde etrafta yüzüyor
olduğu bir kültür tabağı boyunca voltajı geçerek çok kolayca yapılır.
Alanları parlak ve karanlık diye ayırdığımız zaman, paramecium
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voltajın uzun zamandan beri kapalı olduğu ve sadece parlak ve
karanlık alanlarında kapandığı sektörden sakınır. Paramecium
öğrenmiş ve otomatik olarak parlak veya karanlığı beri hoş olmayan
voltajı hatırlar veya hiçbir voltaj nöronun potansiyel desenlerine
gönderilmez (parameciumda bir yapının motoriumu çağırdığı gibi
var olur). Aynı zamanda yüzen bir hareket, her zaman uzakta
tehlikeli alandan onu götürecek olan desenlere gönderilendir.
Paramecium daha önceden sinirlerin bir yığınına ve bir
motoriuma sahiptir. Hiçbir şey öğrenen bir şeye sahip değildir, fakat
öğrenen bir matris saklanır. Farklı şekilde aydınlatmaya tepki
gösteren, sıcaklık, soğuk, basınç, ve baskı; farklı çevresel uyarıcılar
için gelişen sinir son tabakları uzmanlaşmıştır. Böylece, çevreyle
tecrübe edinen matrisin sistemine göre tamamen öğrenme ve
hatırlamanın bir süreci olarak sinirlerin odak noktalarında ifadeyi
bulabilir.
Ama, çoğunlukla nöronun tel tertibatları sadece çevresel
tecrübeler ile sebep olunur ve meydana getirilir. Gerçekte,
çoğunlukla sinir sisteminin veya motoriumunun, varolmanın
kursunda sakin olduğu zamanda ve tam olarak varoluş çekirdeğin
DNA’sına yazılabilirdi, ve sonraki üretimde sonuç olarak kalıtsaldır.
Bu nedenle, torunlar şimdiden tel düzeneğinin özel yolunda saptanan
ve davranışın tam olarak otomatik biçimlerini başlatabilen bitmiş
tanıma veya kontrol desenlerini almıştır. Böylece, sürekli kalıtsal bir
hafıza matrisi var olur.
Sürekli hafıza matrisi ile sebep olunan refleksler, içgüdü
olarak adlandırılır; çoğunlukla davranışın tamamen genişletilmiş
kompleksleridir. Kalıtsal öellikleriyle beraber, hayvanlar böyle
bitmiş tel tertibatlarını örneğin bir düşmanın düşüncesini alır
(kuşlarla örneğin bir akbabanın gölgesi), ve matriste kodlanan
zorunlu refleksler (hormonal sinyaller, kas vb.inin seferberliği),
beyinlerinin bu desenlerle büyüdüğünü gösterir. Göz, "düşmanın
matrisi" bunu sağladığı zaman, "uçuş" emri gönderilir veya
"savunma" kaçınılmaz şekilde takip eder.
Anlaşılır şekilde, bir komplekse tel çekilen büyük bir nöron
parçası bunun için gereklidir. Biz, omurilik veya beyin olarak bu
kompleksleri biliriz... Her şeyden önce, beyinler sürekli hafıza
matrisleridir. Burada, bütünüyle organik görevler tayin edilir ve kaslı
faaliyet duyumsal sinyallerle koordine edilir — bütün nöronun denge
desenlerinin, bir dengede tutulduğu basit ilkeye yani
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potansiyellerdedir. Bu iç denge, aslında tepki, yani gizli görev ve
onun çekingenliği için sabit gönüllülükten sonuç verir. Denge
deseninin hangi kenara kaydırıldığına güvenmek, faaliyetin bir süreci
ile başlatılır veya sonuç olarak engellenir.
Temel olarak, faaliyet için geniş bir gönüllülük aslında,
çekingenlik boyunca sadece kesin hareket süreçlerini tamamlamak
için seçildiğinde galip gelir. Yaşamın bütün süreçleri, kontrolün
hangi pasif tipinde temel alındığına bağlı olarak hangi türden olduğu
hiç önemli değildir: hareketler yönetilmez, ama izin verilir. Gizli bir
hareketin bu kendi sağlaması pratik olarak yapılır, nöron
matrislerinde bileşimler otomatik olarak milyonlarca yıldır elde
etmiştir; bir salınımsal desenin her kaydırması tam olarak potansiyel
farkların bir dengelemesini sağlayan organizmada görevlerini
başlatır ki, denge tekrar geri yüklenir.
İstisna olmadan, bütün nöronların bütünü bu süreçlerde
karıştırılır. Tek bir nöron asla kararlaştırmaz, çünkü "karar" ihtimal
dışı olmalıdır! Beyinler karar vermez ve yönetmez. Onlar sadece bir
arada kuyuyu çalıştırıyor olan hareket ve tepki süreçlerini birleştirir
ve onlar bir sonuç olarak ifade eden tüm sinirsel sistemin gerekli bir
bileşenidir. Örneğin haberdar olma sahasının "görme", bir göz
olmadan bir beyin için anlamı yoktur veya diğer sözcüklerde: duyu
organlarının kendileri birer beyindir, nöronlar gibi. Sadece, ayrılmaz
şekilde birbirleriyle bağlanırlar.
Yaşam, tecrübenin her yeni ciddi alanı yeni beyinlerle yeni
organizmaları meydana getirir, prensipte her zaman tekhücreli
canlıyla gösterdiğimiz temel desene göre. Her yeni beyin sadece yeni
problemlerin çözümünde genelde çalışmamıştır, fakat her zaman
yaşlı yapılar yenilerinin temel durumları olmuştur. Evet, daha yaşlı
yapılar her zaman yeni olanların iş görmesi için temel haldir.
Hareketle büyümenin ifade edilen bağlantısı boyunca, faaliyetin
kesin bir alanı kesin duyumsal izlenimler için beyinde
yerelleştirilebilir. Hala, her zaman bu izlenimleri işleme tabi
tutmakla işgal edilen beynin tümüdür.
Daha yüksek bir organizma gelişmiş, daha az oluşturabilmiş ve
daha fazla davranışı boyunca kendini korumak zorunda kalmıştır. Bu
yüzden oluşma için yeteneği azaltılmış — geçmişe bakıldığında
yargılanmıştır — karışık sinir sistemlerinin artışıyla ve neredeyse
mevcut olmayan yüksek bir ölçüye sahip olan şeyleri yaşamakla
merkezi sinir sistemini geliştirmiştir. Sebep olma ve etki, bu olayda
321

yanlış anlaşılmamalıdır: varoluş için yüksek ölçüde uzmanlaşmış
sinir ve beyin yapılarını zorlayan eksik yetenektir.
Hayvanların çoğu, bir kompleksin sinyaller ile başlatılan
davranışı düzenlediğini gösterir. Fakat hayvanlar da öğrenir ve hayat
süreçleri boyunca matrisleri öğrenmek yoluyla uygun yeni tel
tertibatları yoluyla58 — sadece onların genç oldukları ve geliştikleri
zaman değil! — beyinlerinde yeni davranışsal desenleri geliştirir. Bu
davranış aynı zamanda sinyallerde duruma bağlı kalır ve bu yüzden
makine-gibi gözükür (eğitim).
Burada tanımlama yapma çok kolaydır, prensipte muazzam
karmaşıklığından dolayı aynı desene acil tayinden kaçınan olgu
olarak: insan düşüncesinin hareketidir. Ve hala bizim, üzerinde daha
iyi ve daha geç fark edecek olduğumuz gibi tam olarak aynı
süreçlerdir.
Bir organizmanın bütün hücrelerinin iyi-düzenli iş görmesi,
beyinde denge yüklü desenler olarak ifadesini bulur. Bu denge her
zaman, her duyumsal uyarıcının normal olarak dengini ve kesin bir
tepkide gerilimin rahatlatmasını bulduğundan beri sürdürülecektir.
Bu genel dengenin bir rahatsızlığı acı olarak ifade edilir, sınırlı bir
süre için tanımlanamayan ve öncelikle sadece rahatsızlık veya
huzursuzluğu ifade eden histir. Sesleri duyan ve dokunsal duyuları
(sert, derin, soluk, keskin acı) bilen ve diğer tecrübelerle acıyı tayin
edebilen daha yüksek gelişmiş duyularda, sadece hislerin bütünüyle
diğer alanlarından duyunun kesin bir kalitesinde acı manifestosu
olur.Ve çoğunlukla bu duyu daha karmaşık süreçlere benzetilir
(dağlamak, bıçaklamak, acıyı kemirmek).
Bu yüzden acıyı hissetmenin tür ve derecesi beynin gelişme
dönemlerine bağlıdır. Hatta aniden tekrar elde edilen bir rahatsızlık,
acı olarak ifade edildikten sonraki dengedir (Zevk olan tatlı acı, arzu
eder). Buradan biz, duyguların tamamen özette benzetilebilen
duyumsal tecrübeden eşit olduğunu zaman zaman görürüz. Bu birlik
mümkün olmadığı zaman, his aslında yoktur ve sadece bizim sözcük
arzusu ve gönülsüzlüğü ile kullanabildiğimiz kutuplar için temel bir
tecrübe olarak kalmaz.
Tekhücreli bir canlı veya benzer şekilde az gelişmiş bir
hayvanın duygusal dünyası bir bitkiden belki hatta, bu belirsiz
mukayeselere dayanır. Duyu sade algılamaya dayanır — dirençleri
hissetmekten. Daha önceden sinirsel şebekelerde kaydırılan
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potansiyeller, dirençleri meydana getirir; akımlar engellenmiştir veya
serbest bırakılmıştır — ve bu, daha önceden iç taraftan veya dış
taraftan gelen bir nedenin etkisidir. Organizmada fonksiyonların
ilerlemesinde bir rahatsızlık tehlikesine karşı kaydırılır.
Rahatsızlıkların elenmesi isteğin bir işi değildir fakat olanaklar
otomatik olarak yapılır. Hormonlar boşaltılır, özel enzimler üretilir...
Yakında her şey kargaşa içindedir. Bu "işlerde somun anahtarı"
direnç olarak, gönülsüzlük olarak, acı olarak hissedilir.
Karşıt görüş tarafından hissedilen "hiç kimse orada değil"
burada gösterilir: vücudumuzu hissetmediğimiz zaman kendimizi en
iyi hissederiz (!) — bu, hissetmeden ve bilinçli algı olmadan oluşan
bir duyudur. Tanımlanan ve yerelleştirilen acı, diğer matrislerin bir
desenin rahatsızlığı ile değiştirildiği zaman meydana gelir. Bu
yüzden, tamamen gülünç tayinler zaman zaman gelir (parlak,
karanlık, sakin, acının üstesinden gelme). Bu yerleşmeler tabii ki
sinir sisteminin sinapsları boyunca yapılır. Ağrı kesiciler,
acetylcholineyi engelleyerek sinapsların faaliyetini engeller;
yerleşme ve acı duruşları yer alamaz...
Organizma aynı zamanda sadece dengeyi herhangi bir başka
yolda daha çok tekrar elde edemediği zaman kullandığı analjezikleri
bilir (endorphins). Birçok ilaç aynı amaç için çalışır, bir rahatsızlığın
her algısını engelleyerek (ağırlıksız olmak, birinin vücudunu
hissetmemek) hissetme yeteneğini azaltır. Endorphinse (uyku
ilaçları)çok benzeyen ilaçlar, bu yüzden kuvvetli ağrı kesicilerdir.
Arzu sadece mevcut olur — bizim sadece yukarıda bulduğumuz
- gönülsüzlük eksikliği. Arzuyu yaratan veya onu algılayan herhangi
bir organ yoktur, ama gönülsüzlükle uzaktan yapan organlar vardır.
Zevk almak ve acı çekmek, tadın duyusunda aynı kategoride tatlı ve
acıya ait olur. Aynı tetiği vardır, fakat onların bir sürüş veya
baskıdan ferahlığa götüren sebep için hazla dolu geçirilen farklı
göndermeleri de vardır. Şehvet oluşturmanın bir enstrümanı olarak
cinsel organlardan şüphelenmek bir yanlışlıktır.
Duyu, haberdar olmanın ön sahnesidir. Hepimiz haberdar
olmanın daha alt derecelerini geçirdik: Hayatlarımızın ilk aylarıyla
ilgili herhangi bir şeyi söyleyemeyiz. Genelde hayvanların haberdar
olması, haberdar olma tecrübelerinin olmaması ile açıklanabilir
(daha yüksek memelilerle inkar edilmemeli);sadece arzu ve
gönülsüzlük ile tanımlanabilir, ve katıca konuşmak gerekirse sadece
gönülsüzlük ve acı iledir ...
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Duyu organları gelişmiş ve çok daha ilerlemiştir. Gözler,
şekilleri lensler boyunca pek çok "fotosel" üzerinde uzatarak renkler
ve şekillerin arasında farklılaştırmış ki; çeşitli şekillerde uyarı
desenlerinin ağtabakada sonuç vermesini güçleştirmiştir. Kulaklar
sesleri ayırmıştır; sıcaklık ve soğukluk alıcıları farklı sıcaklık
sahalarına ayırmıştır. Sonunda, hislerin bu faaliyeti her zaman
sinirlerde matrisle kıyaslanarak olmuştur ve tek vücuttan uygun
yanıtları (tepkiler) göndererek; gördüğü, duyduğu ve anlamına
atfedilen hissettiği uygun veya uygunsuz tecrübenin organizma için
nasıl olduğunun gerçeği ile değerlendirilmiştir. Aynı uygulamalar
tatma duyusu için yapılmış; kendisi için maddelerin sadece "tatlı"
hissine yararlı olduğu zaman, "acı" hissine zararlı olduğu zaman diye
ayrılmıştır. Yine de, bazı hayvanlar sadece genel ayrımları iyi veya
kötü tatma olarak ayrılmıştır — renkler ve şekillerle alakalı bir
durumdur. Bir arı gerçekte, birçok rengi çok iyi ayırabilir, fakat
"Kırmızı" sözcüğünü tabi ki bilemez. Neyse, onlar hatta rengi ne
olduğunu bilmez, çünkü arılar kırmızı-körüdür. Kırmızı onlara siyah
gözükür. Bunun yerine arılar hatta morötesi ışığın yansımalarını
tanıyabilir.
İnsanların gözüne çok farklı renklerle görünen çiçekler, arının
gözleri için bütünüyle beyaz olarak... Bizim, yeniden tekhücreli
canlının (şekil 126)gölge gözünden düşündüğümüz zaman ve bir
flagellumun hareketinin ışığın oranı ile nasıl kontrol edildiğini
canlandırarak, bu kontrol için iki olanağını tahmin edebiliriz. Ya
flagellum her zaman gizlice harekettedir, ve tekhücreli canlının
yanlış yönü ile engellenir — yani pigmentasyon izine ışığın oranı —
veya flagellumun hareketi sadece doğru yön ile başlatılır —
pigmentasyon izinde gölgeler. Biz şimdiden, gizli faaliyetin
prensibini ve sinirlerdeki çekingenliğini (DNA'nın programlarını
aktif hale getirilmez, ama her biri özel bastırılma ile
bırakılır)keşfettik, ve eğer biz hangi kontrolün daha basit olduğunu
düşünürsek, çekingenliğin prensibinin daha doyurucu bir metod
olduğunu anlarız. Kontrol amaçları için, potansiyel olarak harekette
olan bir flagellumdan enerjiyi çıkarmak gereklidir, onun hareketsiz
durumu kaçınılmaz sonuç olur. Diğer taraftan, hareket için aktif hale
getirilen bir flagellumun iki temel durumu vardır, dinlenme ve
hareket halinde olma. Şüphesiz daha basit yol seçilmiştir, en
başlangıçta hareket edilen flagella tasarlanmıştır, ve bir seçenek
olarak onların enerji tedariğini kapatılmıştır! Fakat tekhücreli canlı
için karar-vermenin özgürlüğü sınırlanmıştır. Çünkü flagellumun
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aktif hale getirilemez, ama sadece hareketsiz hale getirir, oysa diğer
yolda her iki olanak açıktır.59
Bir beynin siniri, aynı yolda çalışır. Onlar herhangi bir şeye
sebep olmaz fakat bağlantıyı kurar ve başlangıçtan müsait olan
faaliyetlere devam eder. Uygun bir şekilde mümkün olan
kontrollerin çekingenliği, canlı bir şeyin özel davranışsal desenini
meydana getirir.Hatta bilincimizin, çekingenliğin ve seçimin ürünü
olduğunu göreceğiz.

Şekil 130a
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32 Bilinç
Önceden tanımlanan bilinç, hayal gücü, ve fanteziyi oluşturmak
için eklenmesi zorunda olan herşey, çevreden iç örnek (yansıma)
olmalıydı ("dünyanın dışında"). Bir çekiçle metal bir küpe
vurduğumuz zaman, küp kendisine ek olarak vuruşun olduğu yere
göre karakteristik olan titreşimler oluşturur. Küpün tipik titreşimsel
desenini içerir veya bu olay "çekiç rüzgarı" olarak kodlanan formla
adlandırılır.60
Haydi şimdi; metal küpünün çekiç ile daha önce vurulmadan
titreşimsel deseni tam olarak aynen oluşturması için bir yeteneğe
sahip olduğunu varsayalım. Metal küpü için, büyük bir fark
olmayacaktır; titreşimsel desen, "çekiç rüzgarı" olarak ifade edilir, ve
küpün iç tecrübe odasında bu rüzgarın olduğu gösterir, eğer gerçekte
olması veya olmaması herhangi bir sorun değildir. Küp, ikinci bir
deseni tayin ederek - meydana gelesiye kadar, olayı
yorumlayamazdı. Titreşimsel deseninin önemi, "bilgi" önceden
meydana gelmiş olmalıdır.
Kaydedebilen ve özel olarak geniş bir modada elektromanyetik
titreşimsell deseni çoğaltabilen bir metot vardır: holografi. Bir
holografik şekil, renklerde herhangi bir görünür fark olmadan
kodlanan formda bir nesne ışığının uyarılarını içerir ve şekil verir.
Radyografikleme ile filmde desenlere göre daha fazla bir titreşimsel
şeklin olduğu bir tek meydana getirir. Işığın daha fazla ışınıyla
hologram, yeniden nesneyi mevcut hale getirir — modelde olduğu
gibi tam olarak üç boyutlu gözüken bir şekil olarak. Eğer hologramın
tabak veya filmi dinamik ise ve bir hologramı taşımasaydı, birçoğu
birbirlerini izleyebilen desenleri bütünleştirirdi. Böylece birkaç art
arda gelen şekil mümkün olacaktır; filmin bir türü, kaçacaktır...
Metal küpleri holografik olarak depolama için uygun değildir,
çünkü titreşimler aşamalı olarak yıpranır. Hologram lazer ışınıyla
radyografiklendirilirek gerçekte sonlandırılır, fakat değiştirilemez.
Bu hususta yüksek ölçüde gelişmiş beyinlere sahip canlı oluşumlar
daha fazlasını yapabilme yeteneğine sahiptir. Titreşimsel desenler
olarak duyu organları kodlaşmaların meydana getirilmesini sağlarlar,
sınıflandırma gibi ve birleştirerek tanımlar, elde edilen düzenlemeleri
korur ve bu öğrenen matrisleri bütünleştirir. Bunu daha kolay
yapmak için, fonografik kayıtta yivi hayal edebildiğimizi anlamak
için — sadece bir yivin olmasına rağmen — eşzamanlı bir şekilde
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türlü sesler ve aletler çoğaltılabilinir. Ayrıca, bütün bu aletler bir
taşıyıcı sıklığında bütünleştirilir. Yani bir esaslı titreşim, ses
sinyaline ayarlanır. Sistem herhangi bir başka şekilde çalışamazdı.
Nöronal yapı, aynı zamanda desenlerin sürekli olarak
işlenebildiği kayıtta, yive benzer bir malzemeye ek olarak esaslı
titreşim yapmak zorundadır. Sırasıyla beyinde ve nöronlarda, her
ikisinde, yığılan RNA molekülleri ile fark edilir — benzer bir
biçimde ribozomlarla — Nissl vücutlarına. Taze, koşulsuz bir nöron
birçok (birkaç milyon!) Nissl vücutlarını ER’de ve dentritlerde içerir.
Sinir hücresi "düzenlenen" RNA moleküllerinin dağılması (!)
boyuncadır. Bu nedenle hücrede "sağ el" potansiyeli batar (öğrenen
matrisin kondansatöründe olduğu gibi benzer bir süreç).
Bu dağılma yoluyla, fakat aynı zamanda büyüme esnasında özel
tel tertibatı yoluyla, birbirlerini çiğneyerek sebep olan olaylara eşit
olan sayısız desenler gelişir. Bu desenler gerçek titreşimsel
desenlerdir. Aslında nöronlar her - veya hiçbirşey sistemine göre
çalıştığımı biliyoruz. Bu sadece saf uyarıların işleme tabi
tutulduğunu ifade eder, fakat hem potansiyelin maksimum derinliği
hem de sıfır nokta asla hemen etki alanına girmez. Örneğin, bir
neuron kendiliğinden elektrik nokta sıfırına tekrar geri çekilir ve
dinlenmeye gelinceye kadar birkaç kez onun uzağına atılır.

Şekil 130b

Bu yolda bir beynin anahtarlama sistemi, uyarıların
transistorlerin bilgisayar presibindeki açma-kapama olayından
basitçe biraz faklıdır. Bilgisayarda, hafızanın içeriği malzemenin
görünüşünü (donanım)etkilemez. Oysa kayıttaki bir yiv yapısal
değişiklik ile beyin hafızayı oluşturur ve etkiler, ve bununla
hafızanın sadece, dijital uyarılara rağmen benzer bir bilgisayar
meydana gelir. Şekil 130 bir (!)sinir hücresinin dendrit kollarını
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gösterir. Dendritler Nissl vücutlarının (RNA)çok büyük miktarlarını
içerdiği için, titreşimsel desenlerin dendritlerin gelişmesini
güçlendirdiğini farz edebiliriz. Yazılım açıkça kendi başına
donanımını oluşturur. Ayrıca, resimleme şekil 119’u (Colorado
nehrinin halici) hatırlatır. İki yapının kesinlikle benzer orijinal
nedenlerinin olduğu fikrini tek başına akla getirir...
Bu noktada, sinir sistemimizde sinyalin işlenmesindeki elektrik
ve
kimyasal
nedenlerle
ve
sinapslardaki
işlemlerle
uğraşmayacağız… Biz biyoloji kitaplarında bunlara ulaşabiliriz,
çünkü bu süreçler tamamen prensipte oldukça iyidir. Hafızanın ve
bilincin nasıl varlığa geldiği hakında sadece küçük bir fikir vardır.
Ve yoğun araştırmaya rağmen, tabii ki, kesin bir bölge veya bilinçli
düşüncemiz için sorumlu olan beynin yapısını yerelleştiremezdi —
çünkü onlar herhangi bir şekilde var olmaz. Örneğin, komşumuzun
ismi, geçici beyin lobunda depolanır, oysa beyin geçici parietal
lobunda dış görünüşünü ezberler...
Her ağaç kendi kök sisteminde ilgili tacın içinde kökleşmeye
sahiptir ve vücudun her parçasında beynin nöronal ayrılmalarında
benzerliği vardır. Fakat vücut parçasının bu alanda sadece temsil
edildiğini ifade etmez. Beynin bu kısmı, dönmesi için pratik olarak
adrestir, bütün giriş ve çıkış bilgisinin kavşağı ve anahtarlama
sistemi gibi sadece çalışır. Odamızı aydınlattığımızda, elektrik
akımının düğmede meydana getirildiğini ifade etmez — gerçekte,
nörobiyologlar düzenli olarak bir "lisan alanı" veya bir "görsel alan"
vb. gibi bir şey olduğunu düşündüğü zaman böyle yanlış düşünceler
ile alınır. Gerçek, sadece "düğmeler"'i bulduğudur, çünkü her zaman
olgularda karıştırılan tüm beyindir. Anahtarlama istasyonu, "düşünce
faaliyeti"in içgüdüsel sonucunun bulunduğu yer, uygun hareketleri
başlatarak ve bilince yerleştirerek transfer edilir: nöronlar
yürütmeyle ilgili organların lider olduğu "çıkıntı-dürtü",sinir sistemi
yoluyla sözcüğün en gerçek hissinde meydana gelirler. Bazı
moleküler biyologların ikinci büyük hatası, hafızanın içeriğinin
maddi yapıya dönüştürüldüğünü düşünmeleridir, bir "hafıza
molekülü" gibi.
Fakat şüphesiz, özellikle bir şeyi ifade edebilen "hafıza
molekülleri"nin olduğu herhangi birşey yoktur. Bütün teoriler bir
şeyin
başlamasından
sona
gelmesini
hedefler.
Bizim
okuyucularımızın arasındaki biyologlar, etki meydana getiren ünlü
flatworm deneylerini düşünecek, ve birkaç araştırmacıyla sadece
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beynin içeriğininaklederek, veya eğitilmemiş veya eğitilmiş
hayvanları besleyerek, bir şey öğrenmiş gibi geçebilirlerdi. Bu
deneyler, RNA'nın tedariğinin, beklendiği gibi öğrenme için yeteneği
artırması açıklamasıyla daha iyi yorumlanabilir. Gerçekte hiçbir
flatworm değişim yemeğinin öğrenilmiş sorununu benimsemiştir;
sadece biraz daha hızlı öğrenmiştir. Çok benzer deneyler farelerde
tamamlanmıştır. Onlarla, aynı zamanda, RNA'nın tedarik edilmesi
boyunca öğrenme isteğinde bir artış oluşmuştur. Bu sadece
mantıklıdır, çünkü RNA için beynin istekleri çok fazladır.
Biz tekrar beynin, RNA'sını yok ederek desenleri oluşturduğunu
vurgulamalıydık. Bu desenler "öğren"ir veya bir şeyi hatırlar. Kısa
vadeli hafıza sadece bir desenin geçici olarak sınırlı şekilde devam
eden bir titreşimdir, oysa uzun vadeli hafıza desenlerin sürekli olarak
dendritler ve sinapsların uygun büyümesi ile kararlaştırılır.61 Bir
tecrübe için eşitlik bir desenin ne tür olduğunun hiçbir meselesi —
tam olması için bir electro-manyetik alan —beyin yapısında kalan
titremenin devam ettiğini ifade eder. 62Moleküler süreçlerin hızı için
herşeyle, hafıza moleküllerinin gelişmesi gerçekten çok daha uzun
olacaktı. Yine de, bizim, neredeyse ebedi bir hızda düşünebildiğimiz
ve aynı zamanda bilincin farklı düzeylerinde gerçekleştiğini biliriz.
Düşünen desenin asıl noktası, titreşimsel desenleri birleştirir.
Kayıtta bir yive iki müzik aletini kaydettiğimiz zaman, ayrı olarak
daha fazla çoğaltılamaz — sadece biz, mono bir kayıt hakkında
konuşmamızı sağlar.Sadece bir yiv, bir iğne, ve bir hoparlördür —
fakat her iki aleti birbirlerinden açıkça ayırarak arkada oynar (ve,
taşıyıcı geri kalan frekans olarak bizim kulaklarımızla duyulamaz).
Bir görüntü bandında, şekil ve ses benzer bir yolla birleşilir. Ve aynı
zamanda düşüncenin gelişmesi için önemli nokta ve bilincin
şekliydi: şekil ve ses birleştirilmesi ve diğer duyumsal izlenimlerin.
Birçok hayvan, başkalarının kesin işaretler ve jestlerini örnek
alma ile gösterilenleri anlar — bu davranış maymunlarla özel olarak
kuvvetle gelişmiştir. Onlar dış görünüşü örnek alır, yani poz verir
veya yüz buruşturur. Bu süreç açıkça, bir birleşmede temel alınarak
tanınabilir: Algılanan bir görüş, kesin vücut görevleri ve hareketleri
başlatır, çünkü onlar aynı zamanda ifade ederek bu görüşe ait olur.
Bütün bunlar, sinyallerin kodlanan olayları içerebildiğini ifade eder
ve aynı zamanda akustik sinyalleri ifade edebilir. Hayvanlar sadece
davranışın biçimleriyle birleşilmeyen bu sinyallerle algılayıcıda iyi
olduğu şekillerle ‘düşünür’. Biz hala her organizmada taklit etmenin
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bu ilkesini buluruz — ideomotor faaliyetinin bilinçsiz sürecininde
olduğu gibi, sözde marangoz etkisinde olduğu gibi. Bir futbol
oyuncusunu izliyor olduğumuzda, kendi kaslarımız, ölçülebilir
şekilde, onun hareket desenine benzer hareket eder. Futbol
oyuncusunun hareketinin desenleri (ve onu tanımlayan bütün diğer
desenler), nöronlarımızın yapısındaki desenleriyle karşılaştırılır; eğer
benzer desenler varsa, şiddetlendirilir ve hatta motor reflekslerini
tetikler. Biz, futbol oyuncusunu örnek alırız ve bu yüzden onun
görünüşünü anlarız, ondan "haberdar" oluruz. Çünkü başlatılan kaslı
motor faaliyetinin dönüşte titreşimsel desende bir etkisi vardır... ve
bunun tekrar motor faaliyetinde bir etkisi vardır... vb. Futbol
oyuncusu tüm sinir sistemini duyu organları ve motor sinapsları
dahil bizde bir titreşim başlatır — ve bu (!) bilinç!’tir.
İnsan organizması bu ilkeyi mükemmelleştirdi: sadece,
görünüşün optik formlarını örnek almamıştır, aynı zamanda gözlenen
nesnenin sebep olduğu ses ve bu neden için, aynı şeyi (çocukların
lisanı!) göstermeyi istediği zaman seslendirmiştir. Beyin matrisinde,
ilgili görsel desenler bu akustik desenlerle birleşmiştir — ve bu
yolda lisanın oluşturulmasından başka hiçbir şey değildir.
Sesler, sözcük olmuştur. Bu dünyanın bütün lisanları birbirlerine
çok benzeyen ilkel lisanlara döner, çünkü onlar örnek alma ile
düşüncelerden direkt türetilmiştir. Richard Fester, en önemli
sözcüklerin orijinal fikirlerinin kesinlikle dünyanın bütün lisanlarına
denk olduğu düşüncesine sahiptir. Resimlerle sesleri ve sözcükleri
birleştirmek, bir devrimci yeniliktir. Çünkü bilginin başka bir
muazzam seli meydana getirilmiştir: zihinsel gelişim. Sonunda
yazmanın piktografik sistemi bütün türlerin bilgi taşıyıcılarında
kaydederek çevrenin örnek almasında sonuç vermiştir ve metin
ondan gelişmiştir.
Canlı bir şeyi öğrenmekten daha yetenekli olan şey, yani
matrislerin beyninde terkedilebildiğini daha fazla öğrenmeyi ifade
eden, resimlerin, sesin ve sembollerin daha yoğun bir araya
gelmesidir. Sonunda, beyni en büyük kapasitesine ulaşan bir canlı
yaratılmıştır, net olarak söylemek gerekirse: tabi ki kendimiz...
Denge, sadece bütünüyle bir titreşimsel yapıya ait olan desenler
birleştiği zaman, öğrenen bir matriste galip gelir. Bir duyu organı ile
heyecanlandırıldıktan sonra titreşimsel yapısı titreşime uyarılmıştır.
Dönüşte bu desenler çabukça, ait olduğuduyu organlarını aktif hale
(geri tepme) getirir. Bilgisayarda, öğrenen matrisi bir katman olarak
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görmüştük; beyinde, birçok böyle katman bulunur veya birbirleri
içinde ve fonksiyonel olarak birbirlerine bütünüyle bağlıdır. Bu
nedenle, bütün titreşimsel desenlerin üç boyutlu anlaşılması
zorunludur. Basitliklerin hatırı için, yine de, uçaklar hakkında
konuşmaya devam edeceğiz, bu uçakların birbirleriyle pratik olarak
birbirine geçirildiğini bilmemize rağmen. Ayrılmaz bağlardan dolayı,
bir sözcük (mesela "boru-trumpet"), veya bir ses, bir titreşimsel
desende olduğu gibi kodlanmıştır— kulak sadece titreşimleri kabul
eder — sadece bütün ait olan akustik tabakaların titremesini yapmaz,
ama sonuç olarak optik tabakaları— önemli olan şeydir —uygun
duyu organlarında resmini taklit etmek (örnek almak)(ağtabaka retina). Ve oradan resim beyne döner — ama ait olduğu tabaka zaten
aktif hale getirilmiştir — ve tüm süreç yeni bir uyarıcı dış taraftan
gelinceye kadar tekrarlanır. Sonuç: sadece kulaklarımızla
"duymayız", aynı zamanda, o anda bizim gözlerimizle fakat "borutrumpet" sesini tanıdığımız zaman.
Biz şimdi, sinir sisteminin iki kopyasının var olduğu sebebini
anlarız. Bu çift düzenleme olmadan haberdar olmayı meydana
getiren hiçbir süreç olmayacaktır. Göz sadece görmenin fiziksel
süreçlerine hizmet etmez, aynı zamanda düşünmeyi, mesela bir şeyi
hayal ettiğimiz zaman veya bir şeyi resmettiğimiz zaman, gözlerin
ağtabakası aktif olur (Photome, halusinasyon). Aynı yolda,
sözcükleri düşünüyor olduğumuz zaman, gırtlak organları ve dilin
kökü gerçekten aktif olur — veya hareketleri düşünüyor olduğumuz
zaman kas sistemi...
Organların ilgili paralel bir görevi olmadan hiçbir düşünce
yoktur. Gerçekte, biz düşünmeyiz, sessizce konuşur, veya sessizce
içimizden konuşuruz. Ve bu nedenle dil, gırtlak ve ses kirişleri
gerçekten çalışır. Kendini gözleyen herkes kendini yakından tatmin
edebilir, özellikle "yüksek sesle" bir şeyi düşünmeyi denediği zaman,
yani yoğun şekilde. Gerçekte, gürültüsüzce söylenir ama uygun
konsantrasyonla açıkça dilinin ve gırtlağının kökünün hareketini
hissedebilir (Bu, parmaklarla hatta algılanabilinir).
Böylece, kendini eşzamanlı bir şekilde içerde duyar çünkü
işitme cihazının birleşilen desenlerinin, aynı zamanda titreşimini
yapar. Ve kulağında ipler gerçekten ölçülebilir şekilde çınlar!
Gırtlağın sessizce konuşuyor olduğu gibi, sadece göz aynı zamanda
loş olarak görür! Biz, kulakta ses dalgaları hakkında daha çok
grafikle yansıtmak için konuşuyorduk. Gerçekte, insan kulağında
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titriyor olan sıvılardır. Sinirler, bu hareketlere tüyler yoluyla tepki
gösterir. Yansıma sürecinde, bu sinirler beyin ile aktif hale getirilir.
Gözlerimizle manzara görmeyi ve soldan sağa bakmayı denediğimiz
zaman ve sonra parmak uçlarımızla göz kapaklarımıza
dokunduğumuzda, göz bebeklerinin gerçekten bu hareketi yapıyor
olduğunu hemen fark edeceğiz. Çünkü hayali resim daha fazla hayali
değildir, fakat gerçekten ağtabakada gözükür — fakat tabii ki,
görüşle ilgili olarak bulunabilir değildir çünkü resim titreyen
atomlarda bir desen olarak, optik bir fotografın yaptığı bir etki gibi,
müsaittir.
Biz, daha önceden bu şeklin akışlarının, beynin içinde tekrar
oluşturulduğu hakkında bahsetmiştik. Bu, teşhis için hizmet ettiği ve
sadece simülasyonu tamamladığı için önemlidir. Gözün ışığa duyarlı
moleküllerinin çift fonksiyonu olduğu için ve beyindeki uyarıların
dış dünyanın ışığından çok daha zayıf olduğu için, beyinle
yüzleşiyor. Bu, "kamera"ımızdaki "film"in iyi bir sebebi olduğu için
yanlış bir yolun yüklendiğini ifade eder! Biz, bunun üzerinde daha
detaylı olarak gülünç bir tasarım olduğunu sonra tartışacağız. Başka
bir şey dikkatimizi çekmiştir: İlgili sözcükleri kullanmadan saf
olarak mantıklı bir şekilde bir manzarayı resmetmek neredeyse
imkansızdır. Bunu şöyle düşünürüz: dağlar… yeşil… mavi
gökyüzü… bulutlar… binalar… vb. vardır. Sözcüklerle manzarayı
detaylı bir şekilde tasvir ederiz ve aynı zamanda seslerle bu tasviri
destekleriz.
İnsan beyni, dünya üzerinde vücuduyla en çok ilişkide
bulunanlardan biri olarak, öğrenen matrislerin anlaşılmaz bir
miktarını kurmuştur — ve genellikle insan beynini hayvansal
beyinlerden en fazla ayıran ilgili korteks budur. Beynin daha yaşlı
parçalarında sürekli bir hafıza gibi tel çekilmiştir, çünkü onlar beynin
hala gelişmeye devam ettiği zamanlarda, hayatımızın bir bölümü
meydana getirilmiştir.
Bunlar hayatımızın ilk aylarıdır ve bu nedenle, bu aylar, yoğun
şekilde bizim gelecek kişiliğimize biçim verir çünkü bu kalıcı
hafızayı silmek öyle kolay değildir. Onlar aynı zamanda çok fazla
üzerinde tel tertibatlarının (dendritler) nasıl planlandığına bağlı
olduğundan dolayı gelecek zekasına ve özelliklerine biçim verir.
Kısaca, tercih edilen yollar uzun çevre yolları olarak sadece
mümkündür. Kendisinde kısa, hızlı bağlantıların oluşturulduğu
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bölgede, bizim hediyelerimiz, bizim yeteneklerimiz, kesin zihinsel
bir kalitede bulunur.
Böylece, esnek öğrenen matrislerinden dolayı, insan sinir
sistemi aslında bütün beyin faaliyetlerinden seçkin olan bir şeyden
daha yeteneklidir: RNA yoluyla potansiyelin dağıtma desenlerinde
olduğu gibi duyumsal tecrübeleri depolar, ve uzun bir zaman sonra
bu desenler boyunca akımları yollayarak, bu duyumsal tecrübeleri
yeniden uyandırır. Bundan dolayı duyu organı yeniden aktif hale
gelir - ama bu sefer iç taraftan. Duyu organı yeniden bir dağılmayı
tam olarak başlatan desene uyacak biçimde, olağan şekilde, aynen
kopyalanmasına neden olur. Bu yüzden, konuları öğrenmek için
birkaç kez özetleyerek konuları ezberleriz. Böylece desenleri
derinleştiririz, ve açık bir şekilde RNA’nın dağılmasında onları daha
açık bir şekilde basarız. Beyin gelenduyumsal uyarıcı ve yeni basım
yansıma ile çağırılır. Bu yansıma, aynı zamanda, her normal
duyumsal algıyla yer alır. Sonuca bağlı olarak duyu farklı şekilde
geri döner. Desenler hala bulunuyorsa, yansımalar herhangi bir iz
bırakmadan bulunurlar, biz onaylarız. Aksi halde yeni bir baskı
vardır; görünen nesne hala bize yabancı gelmektedir.
Bütün bu yansımalar gözlerimizin önünde — aslında arkasında!
—olayların süreçlerini desenlerden meydana getirir. Biz sadece
hatırlarız. Eğer yeni bir basma yorgunluktan dolayı yeniyle birlikte
yer almazsa, bilinmeyen izlenimlerle veya kusurlu bir tel tertibatı
yüzünden yanlış bir şekilde hatırlayacağız. Bu olguyu ‘dejá vu’
olarak biliriz!
Fakat oyun, hatta, uzakta yer alır: Yansıma yoluyla,
yanidesenlerle "oynayarak", biz hangisinin yer almadığı veya henüz
yer almayan olayları yapabildiğimizi ifade edebilen duyumsal
izlenimleri taklit edebiliriz. Bununla, kendisinde oynayabildiğimiz
ve bizim tecrübemizin esasında mümkün olan sonuçları önceden
görebildiğimiz hayal gücünün bir iç odasını oluştururuz.
Sağduyumuz onda kurulur.
Çoğunlukla beynin korteks alanları, yansımalı ve duyumsal
olarak hareket eder. Onlar kesin problemlerde "iş", yapmaz ve
herhangi bir veriyi sık sık südürmez. Bu açıklama, sadece beynin iş
görmesi hakkındaki birçok yanlış anlaşılmasından biridir.
Görünebildiği gibi gariptir: beyin gerçekte asla neyi yapıyor
olduğunu bilmez. Az miktar olarak kayıtta taşınılan müzik hakkında
bir şeyin bilindiği gibi sadece. Beyin sadece dış dünya tarafından
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veya organizma tarafından kendi sebep olduğu titreşimsel desenlerini
sürdürmek için bir cihazdır ve hisler yoluyla taşınır ve işleme tabi
tutulur. Bütün titreşimsel desenler dünyanın üç boyutlu bir
hologramdaki tüm düşüncemizi içerir (tüm orkestra zaten bir kaydın
basit bir yivinde saklanabilir). Titreşimsel desenleri birbirleriyle
birbirine geçirildiği için çok hızlı hatırlarız -fakat her zaman duyu
organlarının yardımıyla sadece! Onlar yalnızca yansıma ile renk,
şekil, tat ve koku boyunca hafızaya depolamamızı başlatır ve onları
açıkça gösterir.
Haydi tekrar gerçeği vurgulayalım: Duyu organlarının bir
faaliyeti olmadan beynin hiçbir faaliyeti yoktur. Bilinç, dış dünya ile
iç dünyanın arasında devamlı bir yansıma süreci ile, mesela çevre;
duyu organı beynin arasında meydana getirilir. Çevre ve diğerleri,
duyu organı olmadan hiçbiri bilinç değildir. Yansıma işleminin
titreşimi, kendisinin bilincidir ve tüm sinir sisteminin üzerinde
genişler, aslında tüm organizmanın üzerinde. Beyin tek başına duyu
organlarından uzaklaştırıldığında, sorunun ölü bir toprağı haline
gelir. Bir bardak ruhun içindeki bir beyin, genellikle korku
filmlerinde olduğu gibi, asla herhangi bir şekilde düşünülemezdi ve
bilincin bir izine sahip olmazdı.
Ne zaman biri bilincin, hislerin etkileşiminden kaynaklanan bir
olay olduğunu fark etse, sadece ezberlenen tecrübe ve yeni
tecrübelerin arasındaki titreşim, titreşimsel desenlerin beynin içinde
nasıl devam ettirildiği hakkındaki tek meseledir.
RNA'nın, bu süreçler esnasında Nissl vücutlarında yok
edildiğinden — Nissl vücutlarının sayısı kullanımındaki artmayla
azalır ve tamamen ortadan kaybolurlar, bir kişi tükendiği zaman Duyumsal faaliyet, bir andan itibaren RNA'yı oluşturabilmek için
durdurulmak veya oldukça azaltılmak zorundadır. Biz, bu evreyi
uyku olarak biliriz. Nöronlar RNA’yı geceleyin tekrar üretir.
Böylece, uzakta fazla iyi ve fazla üstünkörü olan titreşimsel desen
silinir – unuturuz — ve sadece kaba, ayrı desenler geriye kalır. Bir
kayıtta yiv aynı zamanda, düzenli bir şekilde tamamen onu
düzeltmeden malzemeyle doldurduğumuz zaman bilgiyi gevşetir.
Böylece, önemsiz, nahoş, ve kötü bir şekilde basılan şeyler ayrılır ve
beyinden çıkarılır ve yeni RNA'yla doldurulan nöronlar, kendilerine
sonraki günün baskıları için hazırlık yapar. Bu nedenle – ve gerçekte
sadece bu neden için! — uykumuz vazgeçilmezdir. Uykunun geri
çekilmesi özel olarak vücuda zarar vermeyecektir, ama beyin hızlı
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bir şekilde bu olayda halusinasyonlarla tepki gösterir. Çünkü beyin,
uyanık durum esnasında zorunlu oluşumları yapmayı dener.
Kendileri bu oluşum sürecinde yansımaları tetiklediğinden - bir
desenin silinmesi aynı zamanda içeriğinin kısmi aktif hale
getirmesini ifade eder — hatta geceleyin bize rahat vermez: rüya
görürüz! Böyle olurken, zaman zaman çok fantastik olarak
kapatabilen tamamen taklit bir çevrede hareket ediyoruz. Rüya bu
yüzden esrarengiz bir süreç değildir, fakat gerçekte bizim
açıklamalarımız için kanıttır. Kayıttaki bir yivi iğneyle tamir etmek
için izlemeye çalıştığımız zaman, içeriğinin kısmen duyulabilir
olduğunun hazırlanması zorundadır.
Bizim beynimizin titreşimsel desenleri narin ve korunmasızdır.
Bir craniocerebral travması (sarsıntı) neredeyse tamamen onları
silebilir; hoş olmayan sonuçlar hafıza kaybına neden olabilir
(amnesia). Fakat aynı zamanda kanın tedariğinde eksiklikler,
haematoma, ve enerji ve beslenme yetersizliği ("calcification"), tüm
titreşimsel alanların silinmesine (konuşma kaybı, felç) götürür, aynı
zamanda hayati organların zorunluluğuyla yansımaları etkileyebilir
(ölüm).
Birçok farka rağmen bilgisayar, beyni anlamak için iyi bir
yardımcı olarak kalır. Ama az miktar olarak bir transistorun testi, bir
bilgisayarın fonksiyonlarının ve bir nöronun bilgisiyle, beynin
fonksiyonlarının anlaşılmasını sağlayabilir. İnsanın "düşünce"si, tüm
beyinde yer alır, tam olarak daha çok: tüm vücutta ve sadece
konuşmanın değerlendirilmesi ile herkeste etkiyi alır. Biz sadece
gözlerimizin algıladığı özel bir dalga boyunu beyinde müsait desenin
esasında tanımayız, aynı zamanda bir renge "kırmızı" sonik sıranın
desenini tayin ederiz. Aynı yolda, şeklin ve görevin tanınması uygun
sözcüğün
değerlendirilmesine
bağlıdır.
Ve
bütün
bu
değerlendirmeler ilk olarak öğrenilmek zorundadır. Biz bir çocuk
olarak daha önceden hangi duyumsal izlenimin "kırmızı" ile
çağırıldığını veya hangisinin "masa" veya "sandalye" şekli ile
gösterildiğini tecrübe etmiştik. Böylece kendi vücudumuzu kapsayan
tecrübe alanımızın düşüncelerinin tüm dünyasını öğrendik. Biz,
konuşmayı, yürümeyi, bir şeyi kapmayı… gibi algıların yorumunu
sadece öğrendik. Bizim kendi anlaşmamızın herhangi bir şeyini
yapamadık. Vücudumuzu ve diğer organlarımızı kontrol etmeyi,
yemeyi öğrendiğimiz gibi rahimde başlamıştık.
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Hayatlarımızın ilk yıllarında, değerlendirmelerin etkileşimi
(nesne-sözcük-ses-renk-şekil-amaç-vb.) ile birçok sabırla duyumsal
izlenimlerin anlamı öğretildi, ve bu "eğitim" olarak adlandırıldı. Bu
yolla değerleri, (iyi — kötü) etik düşünceler ve ahlaki standartlara ek
olarak, kendimizde kişilik ve eğilim tarafından öğrendiğimiz ve
herkesin kendisine yansıtılan çevresini geliştirdiği yol ve hislerinin
seçici faaliyetine tamamen atfedilmek zorunda olduğunu öğrendik.
Ve bu hisler asla tüm gerçekliği algılamaz. Bizim, dünyanın bir
düşüncesi olarak taşıdığımız şey, sadece bir parçasıdır...
Dış dünyayla iç dünyayı sabit olarak kıyasladığımızda,
çevremizi tanırız — ve kendimizi onun merkezinde olduğunun
farkına varırız! Bu bir kişinin fiziksel tecrübelerini
tanımasındaküçük bir sözcüğün değerlendirilmesiyle, çevrenin
merkezinde keşfettiğimizde, biz egoyu oluştururuz. Hatta bu egobilinci, doğal değildir, çünkü biz aşamalı olarak vücudumuzu sadece
geçiririz ve onla oynamayı öğreniriz. Hayvanların egoyu öğrenmesi
kesin, gerçek bir yeteneğe sahip olmadıklarından dolayı bir aynada
kendilerini tanıyamaz.
Haydi özetleyelim: Duyu organları, başta bulunan mümkün bir
alıcıya dünyanın resmini ileten ileticiler değildir, fakat onlar beynin
gerekli bir parçasıdır. Ve beyin bir alıcı değildir, bir radyo gibi
sadece, çünkü sonra radyoda dinlenen bir soru cevaplanmamış
kalacaktı. Bilinç, sayısız titreşimsel desenlerde müsait olan dünyanın
içinde, uyum göstermesiyle dış dünyanın devamlı yansımasına
dayanır. Algı ve yansıma, duyu organları olmadan imkansız olacaktı.
Bu nedenle, duyu organları olmadan hiçbir bilinç yoktur.
Bilinç, "akıl" veya "ego", beynin yeteneği ile kodlanan RNA
dağıtmasının formunda titreşim matrislerini sürdürmek için
kararlaştırılır. Bu yüzden: beyin olmadan akıl yoktur! Küçük sözcük
"ego", yansımanın merkezini temsil eden kişiyi gösterir. Egonun
öğrenmesi, çevrenin tanıması olarak aynı yolda öğrenilir. Bilinç ve
ego, bu yüzden, somut ve anlaşılabilir süreçlerdir. Çift sinirli patika
yoluyla yansıtmanın ve gözlerde filmlerin ilkesine bağlı olarak,
gerçeğe yanlış yoldan giderek yüklenir, tamamen kafanın dışındadır.
Tüm bilincin içinde bizim dikkatimiz her zaman, en azından
kuvvetle, potansiyel desenleri titreyen, uyduğu veya bir arada
titrediği yerdedir. Çünkü bilinç, basitçe aklın şüpheli bir durumu
değildir, ama tanımanın sürekli bir sürecidir! Beynin büyük
alanlarının her zaman, birleşmek için eşzamanlı bir şekilde
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uyarıldığıdan, bizim algımız karmaşık ve birlikseldir. Bu nedenle,
mukayese ve seçim süreçleri oldukça hızlandırılır.
Bir soruya bir cevabı seçmek, örneğin, anlık duyumsal faaliyet
ile anımsatılan uygun ana desen ile yapılır. Haydi, birisinin
"İtalya’nın başkenti neresidir" diye sorduğunu farz edelim?
"başkent" ve "İtalya" geçirilen sözcükleri öğrendiğimiz andan
itibaren, başkent ve İtalya'yı kulağımızda bir alan yaparız, ve tabii
"neresi" harfi titrer. "Neresidir", dönüşte "soru" ve "cevap"
düşünceye tayin edilerek; İtalya’nın başkenti çağırılır — eğer biz, titreşimsel desende olduğu gibi "Roma", yani lisan deseninde olduğu
gibi... uygundur. Ve hızlı bir şekilde bu desen, konuşma organlarını
aktif hale getirir: biz sadece cevabı söyleriz. Beyin, böylece bir
"organı düşünmek" değildir, fakat düşüncelerin sözde bütünlüklerini
içeren kodlanan elektromanyetik uyarı alanları için bir "organı
bağlamak" tır. Biz her zaman kendiliğinden hatırlamayız. Bazen bir
anda olabilir, soru "anlaşılan" oluncaya kadar. Yani, soruya ait olan
desenler bulununcaya kadar. Ve her zaman şu anda sonlara içeride
egemen olan başka bir desenin olduğu olanaklar vardır — ve biz
yanlış cevabı veririz, cevabı bilsek bile.
İyi hafızalı ve kötü bir hafızaya sahip insanlar vardır; Bunun ne
kadar iyi olduğu tamamen beynin mimarisine ve beynin basma
yeteneği bağlıdır. Basılmayan desenler veya görünüşte basılmış
olanlar zayıfça kısa vadeli hafızayı yapar; biz hemen onları sileriz
veya gece yapılan yeniden oluşmanın esasında. Sadece derinden
basılmış desenleri, yani birçoğunun üzerinde genişletilen RNA'nın
birçok nöronlarını ve büyük miktarlarını ayırır, uzun vadeli hafızada
köklü bir şekilde bulunur. Sadece bizim hatırladığımız hayatımızın
bütün detayları dendritler ve sinapsların tel tertibatlarında donanım
olarak kodlanan formda uygun şekilde saklanır. Beyinde RNA’ya
olan ihtiyaç vücudumuzun diğer bölgelerinde olan ihtiyaçtan daha
fazladır.
Beyin fonksiyonu, holografi yapmak için benzerliği açıktır. Bir
hologramda ışık dalgalarıyla çalışan şey, beyinde elektron dalgaları
ile yapılır.iii Sürekli hafızalardan sürüşler ve içgüdüler, ek olarak,
beyinle ilgili korteks yoluyla bütünüyle diğer bölgeler yoluyla
kendilerini gösterir. Beyinden "diyagramlara tel çekmenin" herhangi
bir anlamı yoktur, çünkü geleneksel histe hiçbir tel tertibatı yoktur.
Hologram aynı zamanda her kısım…da tüm bilgiyi içerir, aslında, bir
plan vardır. Bir holografik deneyinin düzenlemesi olduğu için ve üç
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boyutlu düzenlemenin resmettiği için hiçbiri yoktur. Belki bu
tamamen hemen anlaşılamaz. Birçok fikir sadece burada dokunmuş
olabilirdi ve daha fazla takip edilmeliydi. Fakat zaten kendisi bir
kitapla sonuçlanacaktır.
İnsan bilincinin gelişmesinin yüksek bir derecesi vardır ve başta
yerleştirilmez, çünkü sonuçta, onun tam olarak yer aldığı her olayı
algılarız. Fakat başın içinde ve üzerinde yerleşmiş olan gözler ve
kulaklar, bilincimizin büyük bir bölümünü oluşturur. Merkezi sinir
sistemimizde süreçlerin ne kadar sürede dokunduğunu fark eden ve
aynı zamanda bağlanan karmaşık ego hissimizin farkına varılır.
Tabii biraz bizim, açıklayıcı bir şekilde fiziksel ve kimyasal
süreçlere her şeyi atfediyor olan aklımızın olgusunu açıklama,
istediğimiz zaman kaçınılmazdır. Ama bu nitelik olarak zaten bugün
mümkündür. İnsanı temel alan, kibirde özel olmak için yaşar, fakat
niceliğin ilgilendiği gibi sadece özeldir, küçük organizmaların
inanılmaz sayısına hücrelerini karıştırmıştır. Nöronların milyarlarcası
çevreyi tanır ve egoyu meydana getirir. Bir mikrobun hayatta
kalmasını, sadece garanti etmesi için muazzam bir harcama, fakat
böylece orijinal vazifeden çok daha fazla olan yaşamın herhangi bir
şeyini yapabilen bir yaratık için büyük bir avantajdır. Onda bizim
varlığımızın anlamı bulunur: çevreyi tanımak ve hatta açıkça
göstermek için yapmak, çünkü gören göz olmadan herhangi bir hissi
yapmayacaktır, ve kendinden haberdar olamayacaktır. Kozmos
sadece yansıma ile kozmos olur!
Mutsuz insanlar nasıl hala bu gerçekleri göz önüne alarak
"yaşamın ifadesi" için araştırarak bize gözükmelidir.Aslında, onlar
dünyaya bakarlar, fakat tanımayamamış ve onu anlamamışlardır. Bu
kuşkusuz, kurtulmak için yardım eden beynimizin vazifesi değildir,
çünkü vücut bütünüyle fazla korunmasızdır. Gerçekliğin objektif
algısı aynı zamanda zordur; dünyasını düşünür ve o sonuç olarak
kendi içinde bulunan gerçekleri alır, ve dünyanın içinde seçici, sınırlı
algı ile bulunur. Bu yüzden, şimdiye kadar dünyası hakkında sadece
şüpheli hipotezleri bulmuştur. Ve asla bütünü oluşturmamıştır.
Her beyin, bulunduğu çevreye bir tepkidir, gelişmiş bir cevaptır
— ve bu yüzden hazır cevaplardan meydana gelir, doğru soruları
sormak mümkün değildir. Birçok insan "hissetderek", bu ikilemden,
çevresinden kaçınmayı dener. Onlar kendileri ve dünya hakkında
düşünür ve dünya - fakat hatta sonucun her zaman sadece doğru

338

olmak için düşünülen bir cevap olduğudur — herhangi gerçek bir
"kanıt"olmadan.
Kesinlikle uzun bir zaman boyunca beynin görevini
düşünebilirdik. Bu yüzden, nasıl ve neden olduğunu prensipte
anlamak bu noktada bizim için yeterli olmak zorundadır, böyle
karmaşık yapılar, sinir sistemini ve beyni beğenir ve canlı şeyler
varlığa gelebilirdi, evet, varlığa gelmek zorundaydı. Yeniden, ne
plan ne de amaç, tüm olayda bulunmaktır. Her şey, basit
başlangıçlardan ortaya çıkmıştır. Ve olayın çok karmaşık
gözükmesini sağlayan şey, sadece onun idare edilebilir olmayan
çeşitliliği ve bileşenlerinin boyutlarıdır. Birkaç yüz milyar vücut
hücresi, yaklaşık olarak 7x1027, bizim vücudumuzda oyununu oynar,
ve bir tek tekhücreli canlı zaten fonksiyonların inanılmaz bir
bolluğunu, kendisinin genişliğe götüren ayrıntılı anlamını destekler.
Biz, yalnız bir inşanın böyle "tekhücreli canlılar", her birinin
milyonlarcasından ışık veya gölge veya rengin mikroskobik bir
noktasının algısı için sorumlu olduğu gibi bizim gözümüzde
ağtabakayı hayal edebilirdik. Sadece bu organda, pek çok sinir
hücresinin etkileşimi, "görme"'in mucizesini meydana getirir. Ama
tabii ki hepsi mucizedir. Atomları, molekülleri, kristalleri, yıldızları
ve galaksileri...yle kendisinin bulunduğu dünyadan hiçbiri en
azından daha büyük değildir.
Ve biz sadece, şimdi "düşünce"nin konusuyla uğraşıyor
olduğumuzdan dolayı, Albert Einstein gibi bir adamın, dünyanın
üzerinde onun beynini sıkıntıya soktuğunu görmek isteriz.
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33 Görelilik
Sadece filozoflar, bu dünyayla ilgili soruların cevapları için
çalışmıyor, aynı şekilde fizikçiler de çalışıyor. Fizik, ölçmenin bir
kuramsal bilimi olarak herhangi bir şekilde böyle cevaplara yetki
verilmemesine
rağmen
ve
bu
cevapların
ondan
beklenilmemesinerağmen, "bilimlerin kraliçesi"nin teorilerinin de,
her zaman kuvvetli felsefi görünüşleri vardı; çünkü fiziğin temelleri
kendi, metafiziksel bir doğadan çizginin altında kalmıştır ve
açıklamaların mantıklı denemelerine ulaşılamaz şekilde kalmıştır.
Başlangıç noktası olarak fizik, "yerçekimi", "nükleer kuvvet",
"etkileşim", "pozitif ve negatif nezaret", vb.. gibi aksiyomlar ve
postulatları almıştır.Bu türün birçok konseptinden vaz geçilmiştir,
"elektriğin akışkan maddeleri" örneğinde olduğu gibi, çünkü ileride
faydasız olduklarını kanıtlamışlardır.
Yüzyılın dönüşünde, fizikçilerin arasında özel bir karışıklık
vardı. Görünüşe göre radyoaktivite, enerjinin korunumu ilkesini yok
etti, ve ışık ilk zamanlarda bir ortam tarafından taşınmak zorunda
olan bir dalga olmasından şüphenilmişti. Ama, hiç kimse gerçekten
ona inanmayı istememiştir —çünkü akışkan maddelerle kötü
tecrübelere daha önceden sahip olunulmuştur . İlk zamanlarda ışığın
hızı, çeşitli metotlarla ölçülmüştür. İnanılmaz derecede yüksek
olduğu kanıtlanmıştır: yaklaşık olarak saniyede 300 000 kilometre,
bunun tarafından örtülmüştür — fakat gerçekte ne hareket ediyordu?
Fizikçilerin görüşleri, kuvvetli bir şekilde makineciler tarafından
etkilendiğinden beri, yakında ışık taneciklerinin olmasının zorunda
olduğu düşüncesi gelişmiştir; Newton hala, onları parçacık olarak
adlandırmıştır ve sonra fotonu bulan Einstein, ışığın bir taneciğinden
başka hiçbir şey olmadığını belirtmiştir. Önceki bölümlerde, biz
sadece sonuç olarak ve kesinlikle, önemli bir tanecik olarak ışığın
modelini iptal etmiştik. Tabii, diğer fizikçiler daha önceden zaten
yapmışlardır. Birçok teori havayla uğraşır ve garip fikirler, madde
hakkında düğümler, karmaşalar, ağlar ve alanlar gibi kurulmuştur.
Ama onların hiçbiri, soruyu havanın "yoğunlaşması" veya
"karmaşası" veya "sertleşmesi"ni ışığı taşımak için neden olması
gerektiğini ve maddeyi oluşturması için cevaplamamıştır.
T.A.O. ile biz, yaşamın gerisinde bir şeyi havaya benzer hale
getirdik, ama havanın yapmadığı bizim sahip olduğumuz T.A.O.
matrisine mutlak bir görevi ödünç verdik. 63 "çünkü o vardır" basit
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açıklamasıyla dünyanın faaliyet halinde olduğunu bulabiliriz... Ve
onun iş gören ilkesi, son derece basit olduğunu kanıtlamıştır. Ama
hala bizim nesnelere bakış açımızın önemi, bu imkanların ötesinde
gider. Fiziğin yüksek ekolüyle bizi, korkuyla birçok kişiyi titreten
teorilerle temasa getirir, çünkü bu teoriler zihinsel yeteneklerinin
ufuğunu aşmak için görünür... Biz, Albert Einstein'in Görelilik
Teorileri hakkında konuşuyoruz (ToR).
Uzman olmayan kimseler ve özel bilginler için, o aynı şekilde
teorilerin birçok bilim adamı veya yaratıcıları için ToR’un
"yanlışlığını kanıtlama" popüler bir spor haline gelmiştir. Einstein'ın
tezleri, sağduyu için uç noktada bir tahrik olarak görünür; çok fazla
yayın dehasındaki bir hata veya hesaplamalarındaki64 bir yanlışlığı
suçlamak için veya onun postulatlarını sarsmak için denenir. Yalnız
Einstein'ın teorilerinin yanlışlığı ne çürütülebilinir, ne de
kanıtlanabilinir. Şimdiye kadar yanlışlığı kanıtlanmamıştır, buna
rağmen — ya da doğruluğu kanıtlanmıştır (Her biri, tekrar tekrar
rakipleri ve destekçileri tarafından iddia edilseydi bile). Hiçbiri,
teorilerde "hesaplarındaki hatalar" veya teorilerdeki hataların
nedenlerini araması için akıl yürütmez çünkü her şey doğru şekilde
türetilmiştir ve matematiğe ait mantıkla çıkarılmıştır — fizikte
geleneksel olduğu gibi.
Bir teorinin uygunluğu — ama hiçbir şart altında kesinliğinin
derecesi değil — sadece tahminlerinin doğrulamasından sonuçlanır.
Ve bütün teoriler için aynı soruyu sorabilirdik: O, gerçekten, bizim
doğamızın gerçekliklerine uygun mu? Bu soru, özel olarak, ToR
dikkat edilerek dilimizi yakar. Einstein şöyle açıklar: "Öyle
gerçekliğe ait olan matematiğin yasaları, kesin değildir ve öyle kesin
olduğu gibi, onlar gerçeğe ait değildir".
"Atalet" ve "Çekim Ağırlığı" bölümlerinde, kuvvetle göreliliğin
genel kuramının (General Theory of Relativity, GTR) bazı
ifadelerini bize hatırlatan bazı sonuçları elde etmiştik. Bu yüzden,
eğer GTR ile benzerliklerin fazlalığını imkan dahilinde incelemek
için, iticilik ilkelerimizin hissinde, düşüncelerimize devam edeceğiz.
Şimdi, basıncın nasıl gölgelediğini gösteren şekil 46'yı
hatırlamalıyız, dünya ve ayın arasında, iki gökle ilgili vücudu
deforme ettik ve gelgitler tarafından nasıl yaratıldığını. Bu
deformasyon, basınç gölgesi ile üretilir, şekil 44’de iki H-atomla ve
"eğen kuvvet"(şekil 15) ile ve bu yüzden birbirlerine iticiliklerin
geometrisi ile gösterilmiştir (sonuç olarak, dünyanın basınç gölgesi
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ve eğen kuvveti, 1 kilometre civarında başlangıçta küresel ayı
deforme eder — ve 400 000 km civarı bir mesafede).
Daha önceden Kepler'in yasaları ve Newton'unyerçekimiyle
ilgili formülünü incelediğimizde keşfettiğimiz gibi, "uzay" da ne
olduğu kararlaştırılmıştır. Uzayda gösterilen etkilerin geometrik
düzenlemelerinin esasında tanımladığımız zaman "eğilen" midir —
en azından, bu izlenimi verir. Boş uzay özelliklerden uzak olmasına
rağmen, maddenin varlığında hala meydana gelen kuvvetler — şekil
15'te gösterildiği gibi — bir cetvelin şeklini bozar, ve eğer veya
etrafında küresel "kütle alanı"na esnetir ve uzayın bir "eğrilik"i gibi
bir şeyi doğru kabul edebilirdik. Her zamankinden daha çok, eğer
kuvvetler hakkında herhangi bir şeyi uzayda etkili bir şekilde
bilmeseydik.
Daha sonraları ataletin, atomların uyarı düzenlemelerinde bir
değişikliğe karşı koyduğu bir vücudun ve deformasyonun üzerinde
dirençle iç salınımlarının düzenlemesiyle meydana gelmesinin
zorunda olduğunu keşfettik veya daha doğrusu bir kuvvetin etkisinin
bir kuvvete dönüştürülmesine ek olarak (veya bir kuvvete tepki)
azami ölçüde ışık hızında gerçekleşebildiğini — böylece, bir
vücudun ivmesinin ani etkisinin eksikliğinden dolayı bir kuvvetin
hareket yönünde uzunluğunu azalttığı açıktır — bir deformasyon
olarak adlandırabilinir — basınç gölgesinden dolayı gerçekleşen
deformasyona benzer. Ve, ne hareketsiz olduğunu ne de iticilik
ilkesinde ağır kütleler olduğunu unutmamalıyız, fakat gerçekte
sadece ataletin olduğunu unutmamalıyız.
Çizgisel deformasyonun alanı, ivmenin büyüklüğüne bağlıdır.
Eğen kuvvet tarafından deformasyon, vücutların yarıçaplarının
kapsamına bağlıdır ve tabii birbirlerine olan uzalıkta, aynı zamanda,
daha önceden fark ettiğimiz bir gerçektir. Basınç gölgesi ile
deformasyon, alanların geometrisinin direkt sonucudur!
Kuvvetin uzaya ait olarak yön verilen kontrolleri ve eğen
kuvvetler, asla boş olmayan ve T.A.O. ile doldurulmuş uzaya özel
özellikleri ödünç verir. T.A.O.'un matrisinin, aslında bu özelliklerde
hiçbir hakkı yoktur — sadece hareket boyunca olan uyarılar ve uyarı
alanlarının taşıyıcı ortamıdır. Bu hareketler, "kontrol edilen" ("enerji
içeriği") kuvvetler veya uyarı yoğunluklarının ilişkileri tarafından
meydana getirilen alanlardandır — biz daha önceden gezegensel
hareketlerle iki gökle ilgili vücudun alanlarının, birbirlerini nasıl
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etkilediği ve nasıl oynadığını görmüştük — tabiri caizse — kendileri
ve uzay basınçla top.
Daha önceden, uzay, enerji ve uyarı konseptlerini en küçük
ayrıntıda tartışmıştık. Basit bir fan bıçağı örneğinden, uzayın ve
enerjinin birbirlerine kesin bir bağlantısı olduğunu biliriz ve bir
ilişkinin, bizim gerçekliğimizin açıkça göstermesi için gerçek olanlar
arasında geliştirilmelidir. Bu evrensel ilişkinin üçüncü faktörü
zamandır. Bu ilişkiler de, hızlar tanımlanır ve polarizasyonlara ek
olarak olayların yoğunluğu veya uyarıların direncinden karşılaşır.
Frekanslar, titreşimler veya dalgalanmaları kararlaştırır — bütün bu
olgular, kesin bir zamanın içinde meydana gelen olaylardır veya
daha doğrusu: aynı zaman aralıklarının içinde veya onlar ile
ayrılmıştır. Belki, zaman yerine aralık demeliydik, bu daha çok
doğru olacaktır.
Duyumsal donanımızla zamanı algılayamamamız kaçınılmaz bir
problemdir, örneğin uzayın genişlemesi veya ışığın enerjisini
algılanması — fakat zaman sadece diğer fiziksel süreçlerde
göstergelerin hareketi, kumun koşusu, atomların salınımı vb. ile
karşılaştırmalı olarak ölçülebilir. Bu kesinlikle kolay değildir, çünkü
gerçek saatler her şeyi ölçer, yalnız "zaman"ı değil. Güneş kadranları
sadece güneşe olan bir açıyı gösterir. Sarkaç saatleri ve kum saatleri
ivmeleri ölçer. Kuvars-kristal saatleri, bir ivmenin kuvarskristallerinin şeklini bozduğu zaman (Hook yasası), salınım
frekansını değiştirir. Kuantum-mekanik sistemlerle, ivmelenmeye
neden olan Hamilton operatörü enerji seviyesini ölçen saat
değişiklikleri değiştirilir. Örneğin atomlar manyetik alanlarda
saptırıldığı zaman, manyetik alanlar geçiş frekanslarının ayarını
bozar. Hatta, atomik saatler uzayın fiziksel koşullarına bağlıdır ve
doğal olarak zamanı ölçmez, ama hızı, hareketi veya frekansı ölçer.
Ve bu durumdan dolayı, saatler — aslında herhangi bir istisna
olmadan hepsi — alanların etkilerine bağlıdır. Çalışması, uyarıların
yoğunluğu, polarizasyonlar ile etkilenir ve hepsinden ziyade
geometriler ile — yani bozulmalar, uzatmalar veya eğrilikler ile!
Basınç, gölge ve eğen kuvvetle oluşturduğumuz bu senaryoda, bir
"saat" için kolay bir yaşam değildir.
Şimdi biz, çeşitli şekillerde eğilen ve gölgelenen boşluklarımızın
içinde bir saatin varlığını daha yakından ele alacağız. Bu nedenle, bir
"ışığın saati"ni tasarlarız, yani kendisinde bizim basitçe, saniyenin
bir artış oranında üst ve altında, ışının ileri-geri yansıdığı bir kutu
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içinde; dar bir uzayı küresel salınım elektron dalgalarının ileri-geri
titreşemesi iyi bir karşılaştırmadır. Ve bu anda biz daha önceden,
ivmenin bu boşlukları değiştirdiğini keşfetmiştik ve atomların bu
karışıklıklara adapte etmek olmak zorunda olduğunu — bir anda
mümkün olmadığı için — ataleti meydana getirir. Fakataynı
zamanda, başka bir şeyi oluşturur, bir anda göreceğimiz gibi:
saatlerin çalışmasını değiştirir...
„tik“
Ayna

„tak“

Işın

Şekil 131

Kutulanan ışığın saatine haraket ettiğimizde ışığın uzaklığının
daha da arttığını görürüz... fakat aynı zamanda bir saniyenin artış
oranının uzadığını (Şekil 131). Saatimiz aniden daha yavaş çalışır.
Ve bunun bütün fiziksel veya atomik süreçlere atalet için iç
nedenlerden dolayı uygulamak zorunda olduğunu fark ettiğimizden
dolayı, şunu söyleyebiliriz: hareket halindeki saatler, daha yavaş
ilerler! Aynı zamanda şunu söyleyebilirdik: Yavaşça "yaşlanır",
çünkü zamanın daha yavaş ilerlediği gözlenir.
Tabii, hareketin bu kadar ayrı türünün saatleri yavaşça
ilerletmek zorunda değildir. Hareketin her türünün, saatleri daha
yavaş ilerletmesinden dolayı, deformasyonun hissinde bir ivmeye ek
olarak bir kuvvetin etkilerine sebep olan yerçekiminin ve eğen
kuvvet alanında serbest düşüşün ivmesine her ikisini uygular. Bu
yüzden, şu ifade edilir: düşmekte olan saatler veya bozulmakta olan
saatlerdaha yavaş ilerler. Başka bir deyişle, eğer bizim kutumuz,
dikey uçakta bir yumurta şekline bozulursa, ışığın örtmek zorunda
olduğu mesafe de, ölçülebilir şekilde daha uzun olur. Kum saatleri
gerçekte aşağı düşerken durur, sarkaç saatlerinde olduğu gibi —fakat
bahsedildiği gibi yavaşlama faktörleri, bütün saatleri etkiler. Ve tabii
sadece saatleri değil, bütün fiziksel süreçleri.
Bu faktörler daha zayıf olduğunda,mesela daha az ivme veya
deformasyon (eğme kuvveti) olduğu zaman, saatler (veya fiziksel
süreçler) daha hızlı ilerler. Ve bizim şimdi neyi bitirdiğimiz aslında
ölçüm ile doğrulanmıştır: Dünya yüzeyindeki saatler, dağ üstlerinde
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saatlerden daha yavaş ilerler çünkü eğen kuvvet, ve böylece
deformasyon, üzerinde dağda yerden daha azdır. Ve hatta serbest
düşüşün ivmesi (dünya basıncına uzay basıncın oranı), daha azdır.
Şunu söyleyebilirdik: dağın tepesindeki saat daha hızlı ‘yaşlanır’.65
Uzmanlar uzun zamandan beri, dikkatlerimizin bizi nerede
alıkoyduklarını fark etmiştir. Daha önceleri genel görelilik kuramı,
bütün çatlakları ile parlamıştır. Ama biz, maddelerin ortasına direkt
atlamadan önce, kısa bir süreliğine ışığın saatini gözlemeliyiz.
Kozmosun hareketlerindeki bu gözlemlerden, yerçekiminin enerjiyi
çok idareli kullanabildiği ve açıkça neredeyse hiçbirini
tüketemediğini biliriz. Bu, aslında tamamen gerçek değildir, ama
yerçekimiyle ilgili alanların içinde hareketler, şu özdeyişi anlatmakla
görünür: daha uzun süre alsa bile, her bedelde enerjiyi korumak.
Tabii, bunun arkasında hiçbir niyet yoktur, ama etki sonuç verir
çünkü deformasyon veya ivme kaçınılmaz şekilde ataletle çatışmaya
girmiştir ve çünkü enerji tüketimi ataletin büyüklüğüyle kabul
etmiştir. Böylece küçük atalet olarak mümkündür çünkü enerjiyi
korur ve en iyi şekilde kullanır, örneğin kuvvet-olmayan yörüngeye
güneşin etrafında bir gezegenin hareketi, görüldüğü gibi sonsuz
devrim.
Yerdeki saatimiz daha yavaş yaşlanır — ve dağ üstünde daha
hızlı. Fakat diğer taraftan, frekansın daha yüksek olduğu dağ
üzerinde yerdekine göre daha az enerji tüketir. Biz daha
öncedentalep etmiştik: mümkün olduğu kadar küçük deformasyon,
mümkün olduğu kadar az enerji tüketimi ve mümkün olduğu kadar
her şey çünkü atomların salınımları, uzaya ait değişikliklere daha
kolay adapte olur... Dünyanın yüzeyinde, bu kadar ideal biçimde
çalışmaz. Burada deformasyon en kuvvetlidir, serbest düşüşün
ivmesi yüksektir. Ataletin kuvvetleri enerjinin yüksek bir tüketimini
gerektirir. Gerçekte saat daha yavaş"yaşlanır" fakat yüksek bir enerji
bedeliyle. Bu dağın tepesinde daha cazibeli olmuştur. Eğrilik daha
zayıftır ve serbest düşüşün ivmesi ve atalet de daha azdır... Ayrıca,
saat çok hızlı "yaşlanır"— ama onun hala herşeye rağmen kolay bir
yaşamı yoktur çünkü enerji tüketimi küçük değildir. Ayrıca: biz bir
şekilde, dağ üstüne saati almak zorundayız! Ve uygun bir yere
değiştirmeliyiz —bulduğumuz gibi — daha yavaş ilerler. Tabii, biz o
dönmeden önce ne kadar süre dağda kalacağını ek olarak düşünmek
zorundayız.
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Biz, arzu edilir ideal hali şöyle tanımlayabilirdik: dağ ile yer
arasında ortalama bir yüksekliğe onu bu yüksekliğe taşımaktan
dolayı dengede kötüleştirme. Bu yüzden, saati hareket ettirmek
zorundayız ve yükseklik gibi tıkırdar, mesela enerjinin en az
mümkün tüketimiyle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde
yaşlanır. Böylece, saatin maksimum bir yaşlanması için çabalıyoruz.
Eğer, saati 2 saniyeden geriye alarak ayarlayalım, tam olarak 4.90
metre bir yükseklikte66,yavaşlamadan önce geçici bir hıza ulaşır.
Bu zihinsel deneyin dengesinde saatin, "azami ölçüde", yani en
yavaş mümkün hızda ve en alçak mümkün enerji tüketimiyle
optimum sayısını başardığı, bu olayda yaşlandığını görürüz. Sadece
diğer bir ifadeyle, eğer iki saniye boyunca yükselmesi için saati
çalıştırırsak ve geri alırsak, eğen kuvvet ve basınç koşulları
tarafından maksimum yaşlanmanın sebebi olan hareket tam olarak
tamamlamak için zorlanacaktır: 4.90 metreye yükselecektir ve orada
geri dönecektir.
Ve aynı sebepler için, bir gezegen güneşin etrafında ideal
yörüngeyi maksimum yaşlanmanın ilkesine göre bulur. Çünkü bu,
yapabildiği tek yoldur — teolojik olarak — yeterince eğilen boşluk
üzerinde "kütle"nin kavramasına başkaldırır. Gezegen böylece, dağ
üstünde direkt yolu seçmeyecek — ama etrafında her birine
uçmayacaktır — optimum enerji uygulamasının sonuç veren yolu,
bir uzlaşma ile olacaktır —şekil 131a'da gösterildiği örnekteki gibi.
Tabii, bir gezegen herhangi bir şey "bulmaz" ve yapmaz ve o
herhangi bir şeyin de olduğunu "seçmez", fakat "deforme etmek"
için olan kolay yolu almak için zorlanır — ve iki basınç kuvveti veya
iki alanın arasında yoldur — güneş ve evrenin. Ve deformasyonun
sebepleri için optimum bir hız, bu alanlar ve gezegenin kendi
ataletinin arasında sonuç verecek, diğer bir deyişle mümkün
olduğunca yavaş — çünkü daha yüksek bir hız zaten tekrar daha
büyük bir deformasyona sebep olacaktır. Biz, gezegenin boş veya
tembel olduğunu diyebilirdik ve "kozmik tembelliğin ilkesi"ni67
doğru kabul edebilirdik çünkü gezegen onun için en kolay olan yolu
sunar...
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Şekil 131a

Bir gezegenin yerine bir saati düşündüğümüzde, bize maksimum
yaşlanmanın yolunu gösterecektir çünkü dünyevi dağın merkezinden
kaçınır ve kenarda dünyevi vadiyi inkar eder — buradan iki farklı
sonucu çıkarabilirdik: ya saat çalışmasını değiştirir (durum) ya da
merkezde kütle bir şekilde zamanı genişletir — kesinlikle cesur bir
varsayım olacaktır. Bizim şimdi, bildiğimiz gibi saatin yerine bir
metre kuralını düşündüğümüz zaman, bu metre kuralıyla merkezin
etrafında bir devir, ataletten kaynaklanan nedenlerle ölçülürdü. Bu
devir, beklediğimiz çaptan biraz daha büyük olacaktır. Eğer metre
kuralının kapması hakkında bilgi sahibi olmasaydık, açıkça merkezin
etrafında boşluğun "genişletilmesi" gerektiğini düşünebilirdik —
gerçekten doğru değildir. Fakat, eğer biz başlangıç noktası olarak
zaman ve boşluğun genişlemesini ele alsaydık, yakında her iki
etkinin birbirlerinden bağımsız var olamadığını (E= alan/zaman²!)
bulabilirdik.Zaman ve alan her zaman bir arada (veya eğilme veya
her ne olursa)genişletecektir — veyakında, "boşluk-zaman"ı
basitleştirilen standart düşünceyi kullanmak için meydana gelecektir.
Bu yolda, bir tek temel farzdan gezegenlerin hareketini
çıkarabilirdik, yani zaman-alan genişlemesinden yanlış yönlendirici
gibi sadece becerikli olacaktır. Çünkü kesinlikle, saatin gerçekten
yanlış çalıştığını biliriz ve metre kuralı gerçekten ve doğru bir
şekilde anlaşılır. Bu, becerikli standartlaştırmayı engeller ve
geciktirmeyi veya saatlerin ivmesini, ölçeklerde değiştirir ve
vücutların hareketlerini, vb. ayarlar. Herhangi bir bağlantı olmadan
birbirleri yanında var olur. Ve olduğu gibi uzayda — evrensel bir
bakış açısından — Öklit fakat kütle alanlarında birbirlerine küresel
bir (veya "kıvrılmış") biçiminde salınımlarına gevşekçe izin veren
olarak kalmıştır.
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Aslında, asla iticilik ilkesinin esaslarınında yolumuzu
kaybetmedik ve hala başka herhangi bir şeyi, sadece genel görelilik
teoreminin senaryosu dışında tanımlamadık. Buradan, "aralık",
"kozmik tembellik" ve "maksimum yaşlanma" düşüncelerini seçtik
ve herhangi bir problem olmadan fikirlerimizde onları
bütünleştirebildik.
Açıkça Einstein, GTR ile bir top oyununda oyuncuları fark
etmemiş gibi ve alan ile zamanın esrarengiz özelliklerinde topun
şaşırtan hareketlerini atfetmiş gibi çok gerçekci birşey göstermiştir.
Böylece, alan-zaman bu olguları basitleştirmiştir. Şimdiye kadar
daha ileriye gitmedik çünkü biz, yanlış gidenin gerçekten kısaltılan
metre kuralları ve saatler olduğunu keşfettik — ve bunun, ne uzayın
ne de zamanın özellikleriyle yapması için herhangi bir şeye sahip
değildir. (Bu arada, eğer biri veya diğer değişkeni seçmesi önem
arzetmez, her iki düşüncenin yalanlama olmadan yerçekiminin
olgularını açıklar. Ayrıca, GTR'de bazen hesaplar yapıldığında her
iki düşünceye danışmak için uygundur.)
Bizim için top oyununun oyuncuları, diğer bir deyişle görünür
kütlelerin geniş uyarı alanları, topun hareketleri için gerçek
açıklamadır. Einstein’ın, ifade ettiği arka planın, kesinlikle yanlış
esaslı farzlarda bu teoriyi temel aldığı düşünülürse marifetli bir
başarının olduğu, daha çok olduğunu bilmeden denklemlerinde bu
hareketleri yakalayabilirdi. Einstein'ın perspektifinden bakmak için
zahmete değerdir: genel görelilik teoremi, uzayın tamamen yeni bir
anlamasını gerektirir. Fiziksel boşluğun (Newton'un mekaniklerinde)
veya en azından düzlükte (SToR'da) Öklit olduğu zaman,
(neredeyse) keyfi olarak, boşlukların GTR'de eğildiğini itiraf
edilmiştir. Yürürlüğe bu özel uygunluğu koymak için Einstein,
önermelerin bir dizisini kurmuştur. SToR'dan, dört-boyutlu
ayırtedilebilir olarak "boru" dört boyutlu sürekli bir dizi düşüncesini
oluşturmuştur ve Öklit uzayını genellemiştir. Bu uzay-zaman,
enerjinin varlığı tarafından eğilir (mesela maddenin formunda). Bu,
onun iç geometrisinin değiştirildiğini ifade eder — bunun, her neyi
ifade ettiği. Herhangi bir olayda bütünüyle fiziksel süreçler, bu
eğrilik ile etkilenir. Einstein'ın düşünceleri için temel altyapı,
gerçekte hareketsiz ve ağır kütlelerin eşitliği önermesiydi; eşitliğin
bu ilkesi, bu yüzden GTR'yi destekleyen önemli bir sütundur.
Einstein, ivmenin ve yerçekiminin kesin durumlarda ayırt edilebilir
olmadığını keşfetmiştir.
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Şekil 131b

Bir asansörde yukarı doğru ivmelenirken (a), aynı yerçekiminin
etkileri, yerçekimiyle ilgili bir alanda (b) olduğu gibi meydana
gelmelidir. Yolcu sözde, eğer asansörün zemini, "düşme" nesnesine
yaklaşırsa veya, eğer nesne yerçekimiyle ilgili bir alan tarafından
zemine çekilirse ayırt edemez. Yukarı doğru hareketli asansörü
geçen ışığın bir ışını (c), zemine doğru bir eğriyi tanımlar —
eşitlikten dolayı ilke aynen yerçekimiyle ilgili alanda beklenmektir
(d).
İlginç bir şekilde yeteri kadar, Einstein'ın bu keşifleri tamamen
yanlıştır. Asansörün yolcusu gerçekte çok iyi ayırtedebilir, eğer
yerçekimiyle ilgili bir alandaysa veya değilse. Bu nedenle sadece,
yere iki nesneyi düşürmek zorundadır (Şekil 131 c):

Şekil 131c

Dünyanın yerçekimiyle ilgili alanında, iki nesne paralel aşağı
düşmeyecektir, yalnız radyal olarak dünyanın merkezine doğru
hareket eder. İvmelenen asansörden farklı olarak, yerçekimiyle ilgili
alanda paralel aşağı sarkmayacaktı. Bu çelişkinin uyarısı alındığında,
kurşun tabakalarının paralel olacak şekilde gözüktüğünün, asansörün
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sadece yeteri kadar küçük olmasından kaynaklandığını ifade edecek
şekilde "özür"'de beceriklidir — bir pozitif bilim için bu, birazcık
saçma bir tartışma konusudur.
İvmelendirilen, elektrikle yüklenmiş bir küre ışın yayması
gerçeğinde hiçbir özür yoktur, yani elektromanyetik dalgalar yayılır,
oysa bir yerçekimi alanının etkisi altında benzer bir küre yaymaz.
Eşitlik ilkesi böylece, çizgisel ivmelere sınırlı bir biçimde sadece
uygular, devirlerle (dönüşler) Einstein'ın düşünceleri tamamen
başarısız olur, bunlar rastgele olan bir tahmindir — ve boğanın
gözüne vurur çünkü orada herhangi bir şekilde sadece ataletin var
olduğundan dolayı hareketsiz ve ağır kütlenin arasında bir fark
yoktur.
Einstein'ın uygunsuz sonuçları, GTR‘nin yerçekiminin bir
teorisi olduğunu, baştan sona ürettiğini ve kesin bir objektife baştan
sona götürdüğünü kanıtlar. Onun birçok önermesi Ockham'ın
usturası68 için faydalı bir kurbanı yalnız bırakır. Çünkü hesaplama
metodu, Einstein tarafından tanıtılan, farka bağlı geometri ile bir çift
kanıtlanmayan varsayımı içerir.
Başlamakla, uzay-zamanın metrik tansörü, SToR'da olduğu gibi
GTR'de kararlaştırılmaz, yalnız meselenin içeriği ve boşluğun
enerjisine bağlıdır. Bu içerik, enerji-momentum tansörü tarafından
tanımlanır. Metrik tansör sonra, Einstein'ın alan denklemleri ile
kararlaştırılır. Enerji-momentumun tansörünün 8п ile çarpımı,
Einstein‘ın tansörünü üretir, en iyi kalitede yeniden bir önermedir.
Sonra temelsiz varsayım, jeodezik bir hipotezdir, yani nesneleri
işaret eden kararlılık, uzay-zaman boyunca jeodezik çizgilerinde
hareket etmek zorundadır. Böylece büyük nesneler zaman-gibi,
nesneler kütle olmadan ışık-gibi jeodezik çizgilerde hareket eder. Bir
jeodezik çizgisi yerel olarak düz bir eğridir, tam olarak geometrik
olarak anlam ifade eden eğilen boşluklarda düz çizginin tek
genellemesidir. Kendisinde hiçbir kuvvetin, hareketli vücutların
üzerinde oynamadığı hareketin bir yoludur. Einstein, sadece eğilen
boşluğa Newton'un tanımını transfer etseydi — (her iki olayda)
hiçbir kuvvet, vücudun üzerinde neden hareket etmediğini, sadece
biraz Newton gibi açıklamıştır. Bizim nesnelere bakma yolumuzda
deformasyonun direncinden sadece sonuç verir.
Basit formuna rağmen, Einstein'ın alan denklemleri, çizgisel
olmayan, bağlanan farka bağlı denklemlerin karışık bir sistemidir.
Bu yüzden, tam çözümleri, kuvvetle idealleştirilen varsayımlarla çok
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az özel olayda sadece mümkündür. Genellikle analitik bir çözüm
pratik olarak imkansızdır. GTR'den dolayı, yine de, geometrinin bir
teorisi, kesin özel olaylar için alan denklemlerinin çözümleri
çoğunlukla geometrik teoriler ile elde edilebilir. Birkaç çözümden,
uzay ve zamanın yapısındaki "anlayışlar" çok eğlencelidir, en
azından kazanmayı başarmıştır. Daha iyi bilinen çözümler
"Schwarzschild tekillikleri" olarak bilinmiştir, sonra "Kara delikler"
olarak adlandırılmıştır ve Karl Schwarzschild (1873 — 1916)
tarafından, GTR'nin ilanından birkaç ay sonra keşfedilmiştir (bugün,
Kerr metriğini kara deliklere bağlı olarak kullanılır). Einstein
1939'da, küresel bir kümede yıldızların bir incelemesini temel alarak
bir sonuca gelmiştir: "bu sınavın gerekli sonucu, gerçeğin ayrı bir
anlaması Schwarzschild tekilliklerinin, fiziksel gerçeklikte neden var
olmadığıdır"!
Kara deliklerin fikri, bu yüzden, Einstein’ın kendisi tarafından
desteklenmemiştir. Ne de bir başkası tarafından şimdiye kadar
bulunmamıştır. Lakin, herkes gerçekten onların var olduğuna inanır.
Ama gerçekten bilmeyi isteyen tabii, bir çift ışık yılı boyunca uzayda
onları ortaya çıkartmak için yolculuk yapabilir...69
Şekil 131, Hubble boşluk teleskobu ile fotoğrafını çekilen
görünür ışıkta, Andromeda galaksisinin (M31)merkezi alanını
göstermektedir. Astronomlar, burayı yıldızlar tarafından yörüngede
dönen, yaklaşık 30 milyon güneş kütlesiyle çevrili, merkezi bir kara
deliği ayırt ettiğini iddia eder.

Şekil 131d

Herhangi bir olayda, GTR yerçekiminin sadece tatmin edici bir
açıklaması değil, ayrıca sadece kendisinde birçok keyfi varsayımdan
dolayı, matematiğe ait bir türetmeden, kesin bir şekilde konuşmanın
imkansız olduğu, hesaplamanın karışık bir metodur. Hala, şaşırtıcı
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bir şekilde, Einstein'da saklı kalan bir gerçeği yansıtır. İki vücudun
çekici kuvvetinin GTR yoluyla hesaplandığında ortaya çıkan sonuç:
cazibeli değildir! Ve tam olarak olduğu gibidir!
"Atalet" ve "Yerçekimi" bölümlerinde keşfettiğimiz yerçekimi
ve atalette ışığın hızının kararlı etkisi nerededir?Bütünleştirmenin
sabitinde rs’i buluruz. Kütle için bir ölçüdür ve bir boylamın boyutu
vardır. Bu sabit, bu yüzden aynı zamanda yerçekimsel kütle veya
yerçekimsel yarıçap, veya daha doğrusu merkezi vücudun
yerçekimsel Schwarzschild yarıçapı olarak adlandırılır.Newton'un
yerçekimi sabiti  , vakum içindeki ışığın hızı c ve merkezi vücudun
Newton'un kütlesi m ile bulunur:

rs 

2m
c2

Işığın hızı ışığın kendi hızına ek olarak, Einstein'ın alan
denklemlerinin çözümü için vazgeçilmezdir. Yalnız özellikle bizi
şaşırtmamalıdır.
Birçok yazar, GTR'de birçok "hata"'yı belirtmiştir. Spektrum,
enerji korumasının yasalarının ihlalinden düzenlenir, matematiğe
göre temelsiz sabitlerin kullanımı(i= -1’in kökü), sebep
sonuçilişkisinin ihlali, sahte tansörlerden kullanır. Enerji
eşitliklerindekidenklemlerin
eksikliği,
alan
denklemlerinin
çözümlere götüren yazım hataları genel ve karmaşıktır. Herkes, onun
hakkında kendi düşüncesini oluşturmak için yetkilendirilmiştir.
Bugünlerde internet yoluyla bütün bu yazarları bulmak bir problem
değildir... Einstein bir defasında GTR‘sini şu şekilde
sınıflandırmıştır: "GTR‘nin, gerçekle hiçbir bağı yoktur...!" Yalnız
sahiptir. "İç taraftan" yerçekimiyle ilgili bir nedeni tanımlar, şöyle
tanımlamak gerekirse, "dışarıda" bulunan. (Mach'ın70, şüphelendiği
gibi).
Sadece geometrik olarak gerçeği yansıtsa bile, şimdiye kadar
teklif edilen bütün yerçekimi teorilerinin en iyisidir, inanılmaz
çözümler için kara delikler veya büyük patlamanın ilk tekilliği,
Friedmann Robertson-Walker evreni gibi kozmolojik yapılar. Bu
arada, biz aynı zamanda iticilik ilkesinin matematiğe ait tanımlaması
için GTR'nin farka bağlı geometrisini eklemek mecburiyetinde
kalacaktık.
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Ne Merkür’ün günberi ilerlemesinin hesabı ne de güneşin
yerçekimiyle ilgili alanında ışık ışınlarının sapması, GTR'nin
doğrulamalarıdır. Gezegensel yörüngelerin elipsleri, bir rozet gibi
güneşin etrafında döner, etki Merkür’le en ayırıcıdır ve ana hatta
küresel ve güneşle ilgili salınımlara sapan (quadrupol momentleri),
güneşin şekline, diğer gezegenlerin etkisine döner. 1966'da, Robert
Dicke ve H. Mark Goldenberg ideal küreden güneşin sapmalarını
keşfetmiştir ve bugüne kadar gelmiş olan Einstein'ın tahmini
hakkında bir tartışmayı oluşturmuştur. Ayrıca, Rudolf Nedved,
günberi ilerlemesinin esrarının, eğer hesaplar güneş merkezli olarak
yapılmazsa, güneş sisteminin kütlesinin merkezine göreli olarak
menzil dışına kaybolduğunu göstermiş olduğunu söylemiştir.
Üstelik, bizim güneş sistemimizin küresinde zaman ve uzayı
eğmenin olguları, GTR'de birçok tahminsel hesaplamayla çok
önemsizdir — böylece, Einstein'ın hazırladığı sonuçların, o zamanda
başarısı için, sonucunu hazırladığı şüphenin olduğu hiçbir tam inkar
etme yoktur.

Şekil 131e

İticilik ilkesiyle, günberi ilerlemesi benzer bir biçimde GTR ile
açıklanır.Böylece, başlayan bir noktanın olduğu uzayın
genişlemesini tahammül edemeyiz, yalnız basit bir gerçek olanmetre
kuralı atalet ile anlaşılır. Merkür, deformasyon ile hareket uyarısını
sürdürmüştür. Bu sadece, Merkürün, güneşin ve eğen kuvvetin
alanına daha uzun maruz bırakıldığını kanıtlamaz, ayrıca çok yavaş
olması nedeniyle kendi dönüşünün yolunda durur. Dünya gününün
bir merkür yılı içinde, Merkür tam olarak üç kere kendi ekseninde ve
aynı zamanda güneşin etrafında döner. Güneşin gelgite bağlı kuvveti
ve Merkür’ün bu 3:2 dönüşte yörünge hareketinin uyarısını kotrol
altına alır.
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Merkür’ün günberi ilerlemesi, zaten, Joseph Leverriers'in (1811
- 1877) hesaplarındaki şaşırtıcı başarısı çok düşüktür. Prensipte,
diğer gezegenlerle var olur, yalnız gerçekte daha aşağıdır. GTR,
tamamen yörüngenin bu rahatsızlıklarını hesaplamakta başarısız
olur. Einstein'ın kendi hesabına göre, Venüs ve Mars'ın hiçbir
günberi ilerlemesi yoktur — buna rağmen yanlıştır. Ama
karışıklıkların büyüklüğü henüz o zamanda bilinmiş değildi —
GTR'nin kesinlikle maksatlı bir (teolojik) teorisi olduğu daha uzak
bir göstergedir.
Einstein'a göre Güneşin yerçekimi kuvveti tarafından ışığın
ışınlarının sapmasının, yerçekimi tarafından sebep olmadığı, yalnız
uzayın ve zamanın genişlemesi ile meydana gelir. İticilik ilkesiyle,
bu etki aynı zamanda ifadesiz hareket eder. Küresel iticilik
kuvvetleri tarafından oluşturulan uzay, mantıksal olarak yeteri kadar
küreseldir, yani kavislidir. Elektromanyetik yayılma süreçlerinin
hepsi bu geometride yakalanır — hatta ışık bile. Değersiz olan, aynı
zamanda, ışığın sapmasının "kanıt"ı, 1919'da güneşle ilgili bir
tutulma sırasında Arthur Eddington tarafından kabul edilmiştir. Bir
kanıtın bu koşulunu kuşatan olayların, şüpheli olduğu (bazı
yazarların iddia ettiği, Eddington‘ın uydurduğu)gerçeğinin dışında, o
zamanda berbat fotoğrafların ürettiği, GTR'nin lehinde bir
değerlendirmeye izin vermez, güneşin yüzeyine yakın yerlerde ışığın
basit bir kırılması olmuş olabilirdi, özellikle güneşin ayla örtülmüş
güneş ışığının, homojen olmadığından dolayı, birkaç tabakadan
oluşturulur. Ayrıca, çok sıcaktır, ışığın bir ışınının tam bir
yerelleştirmesi, bundan dolayı imkansızdır.

Şekil 131f

Şekil 131f, bizde iki farklı tabaka yoluyla onu üretebildiğimiz
gibi (sofra tuzu ve su) ışığın eğilen bir ışınını gösterir. İki tabakanın
sınır alanına yollanan bir lazer ışınının, farklı kırıcı indeksler ile
kırılır.71 Benzer süreçler, güneşle ilgili atmosferde aynı zamanda
mümkündür.
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Irwin Shapiro'nun, gezegen Venüs'le oluşturduğu bir radar
yansıma deneyi yoluyla GTR'nin doğrulanması, çok daha iyi olarak
görünmüştür. Bir radar sinyalinin Venüs'e ulaşması ve geri dönmesi
için gereken zaman, zamanın 2‘ye bölünerek ve c ile çarpılarak etkili
bir mesafeyedönüştürülebilir. Eğer ışık yerçekimiyle ilgili etki ile
saptırılsaydı, ışığın hızı yerçekimi tarafından ek olarak etkilenecekti.
Shapiro düşünmüş ve ışığın hızının gerçekte GTR‘nin denklemleri
(StoR ile çelişir)gereğince değiştirebildiğini klasik genel izafiyetin
hakkında Eddington'ın kitabında bulmuştur.
GTR'ye göre, Venüs tarafından güneşin yüzeyine yakın geçerek
yolculuk yaparak yansıtılan bir radar sinyali, seyahati için az da olsa
daha uzun yol almak zorunda kalacaktı. Birkaç başarısız denemeden
sonra, Shapiro yaklaşık 38 km (260 milyon kilometrelik bir
mesafenin üzerinde!) mesafedeki açık bir uzatmasına uygun radar
sinyalinin bir geciktirmesini ölçmeyi kontrol etmiştir. Mekanın
eğrilmesine atfedilmek veya SToR'a göre ışığın bir geciktirmesinin
ölçeğinde bir azalma ihtimal dışı olmak zorundaydı. Venüs'le
Shapiro'nun deneyi (ve Mars'la benzer olanlar), aynı zamanda,
zamansız alkışlama için hiçbir sebep değildir. Shapiro tam olarak
gerçekte, neyi kanıtlamıştır? Venüs'e yollanan bir radar sinyalinin
olduğunu ve orada biraz geciktirmeyle döndüğünün yansıtıldığını
kanıtlamıştır. Geciktirme için bir neden bulunabilinir. Aynı zamanda
bununla iticilik teorimiz kanıtlanabilinirdi. Ayrıca şimdiye kadar
sebebin neden olduğu şey için dönen radar sinyalinin bir
geciktirmesini tahmin eden herhangi bir teoriyi kanıtlayabilir.
Hayal edilebildiği gibi, diğer bilim adamları tarafından
Shapiro'nun deneyleri ve benzer olanları öyle göründüğü gibi kolay
değildi. Gezegenlerde (Venüs, Mars ve Merkür dışında "kalan"lar)
bir yönü almak zorundaydı ve bundan dolayı uygun hareketleri ve
aynı
zamanda
diğer
gezegenler
tarafından
oluşturulan
haretlerderindeki düzensizliklerin göz önüne alınılması zorundaydı.
Bu gerekli karışık astronomik hesaplar son derece net olmak
zorundaydı. Bunun, aşırı-modern, bitmeyen GTR ile başarılmış
olmasından şüphelenilmesi çok büyük hatadır çünkü bunun için,
ancak, tabii ki de yaşlı Newton'a danışılınırdı...
Birçok yazar, GTR'nin, özel görelilik teoreminden (SToR)daha
fazla bir gelişmiş olduğunu iddia eder —kesinlikle yanlıştır. Uzayzaman düşüncesinin benimsenmesinin dışında, GTR'nin, kesinlikle
hiçbir şekilde SToR'la ortak bir tarafı yoktur. GTR kıyaslandığında,
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tamamen pratik kullanım için kesin bir olanağın tahminine yükselişi
veren (teknik uygulamalarda en az düzeltme, saatleri yanlış bir
şekilde çalıştırmaktan dolayı uygundur, mesela Global Positioning
System — GPS (Küresel Pozisyon Sistemi))72, SToR gerçekle bir
uyumun herhangi bir şekilde sisteminde var olmadığından dolayı
sadece güzel akademik bir alıştırmadır. Ayrıca, göreliliğin iki
teorisinin tamamen farklı olduğunu bu bölümün sonunda
göstereceğiz ki, matematiğe göre birbirlerinden türetilemez, ve aynı
zamanda karşılıklı olarak özeldir.
SToR'un "yalanlamalar"ı, bu dünyada birçok mürekkebin akışını
yapmıştır. Farklı bir inancın rölativistleri ve taraftarları arasında
dinsel savaş, çoğunlukla GTR'nin, görünüşte rakipleri için fazla
karışık ve fazla anlaşılmamış olduğundan SToR'a havale edilir. Ve
sağduyunun SToR'la ilgili oldukça daha büyük problemleri vardır.
Bu yüzden, SToR'u daha yakından ele alalım, daha önceden
Einstein'ın önermelerinden ikisinin bizim düşüncelerimizde
doğruladığını bulmuştuk: kaynağından bağımsız olarak ve vakum
içinde ışığın hızını aşması imkansızdır.
T.A.O.'nun özelliklerinden, "açık dalga" birbirlerini etkilemeyen
uyarıların geçici bir sırası olarak ışığın belirsiz bir tanımını
elektromanyetiksel olarak türettik, en azından birbirlerini takip
ettiklerinde. Bu uyarıların her biri kaynağıyla sadece "bağlı" değil
aynı zamanda bağımsız olmasından ve bu halde kaldığından,
kaynağın gerekli hareketi uyarıların hareketi için bir rolü oynamaz.
Şunu ifade eder: uyarı kaynağın hareketlerinden haberdar değildir.
Ama kaynağın hareketinin, uyarıların arasında mesafelerin, daha kısa
veya daha uzun olabildiğinden dolayı birkaç uyarının geçici ve uzaya
ait sırasında etkisi vardır. Herhangi bir olayda, her tek uyarı hız
karakteristiğinde aynı koşulların altında her uyarı için hareket eder.
Einstein'ın zamanında, bu kadar fazla açıklık bilinmemiştir. Işık,
cisimciklerin bir sırası olarak gözükmüştür; bu cisimciklerin, onların
kaynağının hızını taşıdığını beklemiştir. Diğer taraftan bazı
fizikçilerin daha önceleri, ışığın dalganın bir türü olabileceği
konusunda şüpheleri vardı; Bu durumda, ayrıca, bu dalganın hangi
ortam boyunca hareket ettiği konusundaki soru cevaplanmamış
olarak kalmıştır.
Denenen ve test edilen bir metoda takiben, basitçe bu ortamı
varsaymıştır ve "hava" olarak adlandırmıştır. Hava değişmeyen bir
şeyin bir türü olarak düşünülmüştür ve sınırlı bir süre için ışığın hızı,
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kendisinde gezegenlerin ve yıldızların aynı zamanda, hareket
ettirdiği bu ortama sevketmiştir. Işığın hızı, havaya göre sabit bir
nicelik olduğunda, bir gözlemcinin hızının, eklenebildiği veya bu
nicelikten çıkarılabildiği beklenmek zorundaydı.73
Işığın sabit hızı 300 000 km/s---------->
<---------- Dünyanın hızı 30 km/s
Dünyanın, 30 km/s'te bir yıldızın ışığına doğru hareket ettiğinde,
geçmişe yolculuk yapan yıldız ışığının hızı, bu 30 km/s tarafından
artırılmalıdır, oysa, karşı yönde 30 km/s tarafından azaltılmak
zorundadır — aslında, basitçe hızların, eklenebildiği veya sonuçta
birbirlerinden genelde çıkarılabildiği için her zaman dünyadan
ölçülmüştür.
Fizikçi Michelson, dünyanın hareketi ile sebep olmuş olan ışığın
hızında farkları kanıtlayabilecek olan bir araç tasarlamıştır. Hayret
içinde, ayrıca, yıldızların ışığının her zaman, 300 000 km/s hızda
dünyayı geçtiği açığa çıkmıştır. Eğer dünya ışığa doğru veya aynı
yönde hareket etseydi, bu bir mesele değildir.
Eğer Einstein, Michelson'un deneyini bilseydi veya eğer
SToR'un
kaynağının
gösterildiği
gibi
elektromanyetikte
bulunduğunu yapmasaydı, gerçekte SToR için konuyla ilgili değildir.
Ama halkın geneli, Michelson'un deneyinin SToR'la yapıldığını
inandığından dolayı, bu deneyin sonuçlarıyla ilgili düşüncelerimize
başlayacağız ve bu deneyin yorumunun herhangi bir türü için
uygunsuz olduğunu ve onun ne doğrulayabildiği ne de SToR'un
yanlışlığının kanıtlandığını göstereceğiz.
Eğer bu deneye göre ışığın hızına eklemek veya diğer hızlardan
çıkarmak imkansız olsaydı, ışık, kaynak ve gözlemciden bağımsız
olarak açıkça ve kesinlikle garip özelliğe sahiptir. Sonuçta garip
paradokslara götürür, müteakip durumdaki örnekte olduğu gibi:
ışığın bir kaynağı bir demiryolu vagonunda yolculuk yapıyor, tam
olarak ortada durur ve diğer bir yolcu sorulur, eger vagonun ön duvar
ve arka duvarında ışığın birlikte ulaşıp ulaşamayacağı. Michelson'ın
deneyinin sonucuna göre, gözlemci şüphesiz sahiptir çünkü vagonun
hareketinin ışıkta hiçbir etkisi olmadığını bilir. Böylece şunu
söyleyecektir: "Lambanın ışığı, aynı zamanda vagonun ön ve arka
duvarına ulaşır, çünkü, vagonun hareket halinde olması veya
olmaması önem taşımaz. Muhtemelen ondan emin bile değilim!"
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Dışarıda bulunan bir gözlemci tarafından vagonun içine
bakabilen, bununla birlikte, tam olarak ışıkla aynı deneyi yapmıştır.
Aynı zamanda lambadan ışığın aktığını görür; fakat aynı zamanda,
vagonun hareket ettiğini görür ve ön duvarının ışıktan kaçtığını oysa
arka duvarın ışığa doğru geldiğini. Bu yüzden, ışığın aynı zamanda
ön ve arka duvara ulaşamadığını söylemek zorunda kalacaktır.
Her iki gözlemci Einstein'ın önermesine sadık kalmak
zorundadır ve birbirleriyle küstahca çatışmaya girerler. Einstein,
fiyaskonun sadece vagonun uzunluğunun, onun hareketinden dolayı
değişmiş olduğunu ve bu yüzden vagonun iki gözlemci için farklı
uzunlukta olmak zorunda olduğunu, ölçmek için koşullara
varsayarak çözülebildiğini düşünmüştür. Aynı geçici sonuç, trende
yolcu olarak, hareketli sistemden dış gözlemci için mümkün olan bir
kısaltmada dış gözlemci sonuçlarının sistemine, vagonun boyutlarını
çevirmeyi ifade eder. Bu nedenle, Einstein hareketli vücutların,
hareketin yönünde kısalttığı şeklinde sonuç bildirmiştir...
Tabii, bu anlamak için kolay değildir. Michelson’ın deneyi bu
varsayımı tam olarak doğrulamak için görünmüştür. Amerikalı
fizikçi muhtemelen müteakip düşünceden önce geliyordu (şekil 132).

< Akım

Şekil 132

Eşit olarak iyi olan iki yüzücüden, biri nehre karşı ve arkada ve
diğeri aynı uzunluktaki bir mesafeyi akıntıya karşı ve arkada akıntı
doğrultusunda yüzmektedir. İlk olanı, gerçekte aşağıdaki formüldeki
zaman farkı oluncaya kadar kazanmak zorundadır.

t 

L v2
c c2

İkisi de c hızında yüzüyorlar ve nehir v hızında akmaktadır.
Varsayılan figürleri kullanmak bu konuyu daha açıklayıcı
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yapacaktır: yüzücünün hızı 20 m/s'tir; nehrin akımı, 10 m/s'tir; 100
m’dir. Yüzücü 1, varış noktasına (noktalı çizgi) gerçekte ulaşmak
için akıma karşı bir açıyı almak zorundadır. Galileo'nun toplama
teoremine göre hızını hesaplarız.

t

L
(c  v )
2

2



200
 11.54 san
17.320508

2 yüzücü, ilk 100 metreyi akıma karşı yüzer, ve nehir 10 m/s
hızını azaltır. Bu nedenle, bu mesafe için
100:10=10 saniye
gerektirir. Ama nehrin arkasındaki yolda, hızına 10 m/s eklenir;
Bu yüzden
100:30=3.33 saniyedir.
Onun toplam zamanı 13.33 saniyedir. O kaybetmiştir!
Yüzücüler ışığın iki ışınıyla değiştirildiğinde, havalı su ve
topraklı nehir kıyısı, Michelson'ın deneyinde görüldüğü gibi tam bir
benzerlik vardır. Zamanında farkı ölçmek, hava boyunca hareket
eden toprağın dünyayı dolaştığı hızı kararlaştırmak için sağlamak
zorunda kalacaktır. Dünyanın güneşin etrafında yörüngesinin zıt iki
noktasının kesinlikle farklı hızları olduğundan dolayı (fark 60/km
s‘dir). En azından yazın veya kışın, mutlak kesinlikle optik aletler ile
ölçülebilen büyüklüğün bir sırasında zamanda bir fark olmalıdır. Bu
nedenle, Michelson akıllıca bulunan bir aleti tasarlamıştır (Şekil
133).

Şekil 133

359

Şekil 133a

Yarı-saydam ayna yoluyla (P), bir ışın karşılıklı olarak dikey
olarak hareket edecek şekilde iki ışına ayırmıştır ve yüzücülerin
örneği gereğince onları arkada sadece yansıtmıştır. Işınların optikle
ilgili yol uzunluklarındaki bir fark, ışığın iki ışınının düştüğü
teleskopta göstermek zorunda kalacaktı. 25 metre uzunlukta bir kol,
optik yol uzunluklarında bir farktan dolayı çatışma ile uzakta
birbirlerini yok etmek zorunda olan ışınların yarısının olduğu iki yarı
ışının arasında yeşil ışığın dalga boyu (500 nm) ile sonuçlanacaktır.
Bu fark, alet döndüğünde diğer kola kaydırmalıdır ve çatışma
saçaklarının kaydırması ile kanıtlanacaktır.
Deney negatif şekilde hareket etmiştir. Yaz veya kış olması bir
mesele değildir veya Michelson'ın aletini nasıl döndürdüğü, her
zaman hesaplanan değerin aşağısında uzakta olan karışma
saçaklarında kaydıran ve Michelson'ın dünyanın manyetik alanının
etkisine atfettiği bir dakika vardır. Işık, herhangi bir yönde eşit
olarak aynı hızla görünmüştür. Hatta yıldızların ışığıyla bir deney
başarısız olmuştur. Ve dünyanın saniye başına 30 kilometrenin
inanılmaz hızında uzay boyunca hareket etmesine rağmen...
Fizikçi Lorentz, hareketin yönünde kolun çizgisel sapmaya bağlı
olduğu varsayımda temel alınan bir teoriyi geliştirmiştir, Lorentz
sapması olarak adlandırılır. Lorentz gerçekte, elektriğin bir
sisteminin tam olarak hareketin yönünde soruda miktar ile
kontratlara yüklediğini gösterebilirdi. Bu yüzden, sadece uygun
varsayım tamamen önem taşıyan gerçekte zorunlu olacaktır, elektrik
yüklerinden deneyin negatif sonuçlarını açıklamak için meydana
gelecektir.
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Düşüncelerimizde eylemsizlik hakkında, hareketli bir
vücudun karmaşık olduğunu keşfettik ve Lorentz'in fikrinin bundan
dolayı çok kötüolmadığı görülmüştür. Gerçekte, uzunluğun hacmin
değişimi sadece vücuttaki ivmeyle meydana gelir — yani örneğin
dünyanın yüzeyinde — dönüşlerin her zaman ivmelendiren
hareketler olduğundan dolayı. Einstein‘ın StoR‘u, aynı zamanda,
ivmelendirilmemiş, çizgisel hareketlere başvurur. Bu nedenle biz,
farklı bir düşünceyi aramak zorundayız. Michelson'ın denemelerinde
bir hata olabilir ve deneylerinin sonucunun herhangi bir şekilde
herhangi bir anlamı olmayabilir. Matriks tezinde, Lorentz
teorisindeki hareket doğrultusundaki bir kısalmada olduğu gibi,
Michelson denemelerinin sonuçları için bir süpriz değildir.
Gerçekte, Michelson sadece ışık deneyiyle havanın varlığını
doğrulamayı istemiş ve özel olarak ışığın özellikleri hakkında
kaygılanmamıştır. Eğer bir tanecik (foton) veya bir dalga olarak
olarak kabul edilense, ışık sadece dünya gibi bir hıza sahip olan bir
şeydir. O zamanda doğru şekilde ve bugüne kadar Michelson'ın
deneyindeki soruda bulunan uçan cisim olmadığı anlaşılmamış ve
ışık hızının, Galileo'nun toplama teoremine göre, eklenebildiği veya
çıkarılabildiğini başlangıcından beri beklemiş olmamalıdır.
Tamamen bağımsız bir uyarı olarak ışığı tanımladığımız zaman,
bu uyarı ideal durumda (vakum)mutlak olan bağımsız bir sistemi
oluşturur. Einstein'in görelilik prensibinin ilk ilkesinin
başarısızlığıyla, mutlak hızları ölçmek için hiçbir yol olmadığı
gösterilmiştir. Çünkü böyle anlamlar vardır! Işığın bir küresinin
merkezi noktası hareketsiz şekilde boşluk ve zamanda sabittir;
gerçekten hareketsizdir, eğer kaynağı hareket ediyorsa veya
etmiyorsa bir sorun değildir. Hareket ettiği zaman, devamlı olarak,
daha fazla merkezi noktaları hareketinin kaynağındaki çizgisinde bir
arada daha fazla küreyi meydana getirir (şekil 134).
Işık
küreleri

Şekil 134
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Eğer bu sorun değil idiyse, tam olarak, uyarıların geçici yer
değiştirmesini karıştıran kürelerin bir arada sıralanmasından dolayı
bir Doppler etkisi olmayacaktı. Tam olarak tanımlamak için, her tek
uyarının kendi küresi ve kendi merkezi noktası vardır. Dalga,
birbirlerini izleyen birkaç uyarıdan gelişir, yalnız kaynak hareket
halinde olduğu zaman aynı yerde meydana gelmez. Bu olayda,
uyarının frekansı hemen değişir ve kaynağın hareketi açıkça bu
değiştirmede gösterilir. Boşlukta bulunan ışığın küreleri kesinlikle
ölçüm için, referans noktaları evrenin arka plan radyasyonuyla
alınabilir ve bununla açık bir şekilde galaksimizin hareketini
ölçebilirdi!74
Hareketli bir galaksi "çekilişler" ışık kürelerini evrene doğru
çektiğinden dolayı, evrenin genişlemesine hem kaçış hızı olarak
adlandırılan hem bu hareketi hem de hızı saptayabiliriz.
Eğer biz Doppler frekans ötelemesinden dolayı bir galaksinin
kaçış hızını (kızıl öteleme olarak adlandırılır) saptayabilirsek, kendi
ışık yoluyla hızını kurması, galaksi için nedenimkansızdır?Şimdi
şekil (135)’deki duruma bir göz atalım:

Şekil 135

Bu galaksideki bir lamba açıkça Doppler etkisini gösterir. Bu,
galakside bir gözlemci için mümkün olmayacaktı çünkü onun
hareket etmesi galaksiyle beraber etkiyi yok edecekti. Sonuçta,
yükseltmek zorunda kalacaktı — şimdi iki tane farzedelim —
duvarlar (şekildeki kırık çizgiler), biri büyütülmüş dalga boyuna
doğru gelen, diğeri azaltılan dalga boyundan kaçan. Sonuç tabii:
duvarlarda Doppler ötelemesi ayırtedilemez.
Duvarlarda küresel ötelemenin telafisi kesinlikle, uyarıların
hızının, galaksiye göreli olarak her iki yönde farklı olmak zorunda
olduğu gerçeğini ima eder. Ve bu farktan tam olarak onun hareketini
çıkarmak için her ışık-yayan vücut için mümkündür.
Şimdi yeniden tahmin edelim: Meydan gelen her tek uyarı
küresi, evrende sabit olarak kalmıştır. Dünya, bu küreden dışarı
hareket eder — ışık "bu yüzden sol arkadadır" ve hiçbir şart altında
kendisininkine bir kurşun gibi eklenen dünyanın hızını almaz.
"Geride bırakılmanın" bu durumu, yaklaşık olarak mutlak bir havada
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genişler — evrensel bir denizin yargısı, bu yüzden herhangi bir
şekilde düşünüldüğü gibi kötü değildir. Bu ortamın: T.A.O.'ya
uzakta görünür uzatan meselenin alanlarına dayanır.... olduğunu
biliriz.
Michelson sadece, havanın var olmadığı deneyinden çıkarmıştır.
Ama gerçekte onun girisimölçeri de, bunu kanıtlayabilmiş olamazdı.
Fizikçi, deneyinin zaafından iyice haberdardır ve daha sonraki
yıllarda çok daha fazla Einstein'ın sonuçlarını uygun görmemiştir.75
Ve bu deneysel zaaf kesinlikle Einstein'ın uyarısından kurtulmuş
olmayacaktı. Bu yüzden, onun SToR’unu geliştirdiği zaman
Michelson'ın deneyi için çok ilgi duymadığı farz edilmek zorundadır.
Çünkü, çok farklı fiziksel bir problem vardı.
Bizim daha önceden, "Oyunlar" bölümde keşfettiğimiz gibi, bir
manyetik alan her zaman, bir akım taşıyıcı etrafında herhangi bir
istisna olmadan veya hareketli bir yükün etrafında üretildiğini biliriz.
Ve bizim, bu kadar yükü düşündüğümüz ve hareket etmediğimiz
zaman, tam olarak bizim, dünyanın saatte başına 1600 kilometre
civarında dünyayla beraber döndürüyor ve 30 km/s’de güneşin
etrafında koşuyor olduğumuz anda meydana gelecektir. Şu anlama
gelir,hareketsiz yük kendisinden başka herhangi bir şey değildir —
önsel olarak hareketli bir yüktür — ama garip bir şekilde, şimdi bir
manyetik alanı meydana getirmez. Ona hareket ettiğimiz zaman
sadece — göreli olarak neye? — beklenen manyetik alan gelişir.
Gerçekten tamamen gariptir.
Ve henüz düzenli bilinmeyeni alıyor: 1905'te, Einstein, "Zur
Elektrodynamik bewegter Körper" ("Hareketli Vücutların
elektrodinamiği")‘deki makalesinde şu ikilemi tanımlar:" Maxwell'in
elektrodinamiğinde bilindiği gibi — genel olarak mevcut zamanda
anlaşılmıştır — hareketli vücutlara uyguladığında, olgularda doğal
olarak gözükmeyen asimetriye götürür. Örneğin, bir mıknatıs ve bir
iletkenin karşılıklı elektrodinamik hareketi.
Görülebilir olgu burada, iletken ve mıknatısın göreli hareketine
bağımlıdır, oysa geleneksel olarak, ya bu vücutların birini veya
diğerinin harekette olduğu iki durum arasında keskin bir ayrımı
çeker. Eğer mıknatıs, hareket ve iletken hareketsiz olması durumu
için, orada mıknatısın çevresinde kesin belirli bir enerjiyle elektrik
alanında ortaya çıkar, iletkenin parçalarının bulunduğu yerlerde bir
akım üretilir. Ama eğer mıknatıs hareket etmiyorsa ve iletken
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harekette ise, hiçbir elektrik alanı mıknatısın çevresinde ortaya
çıkmaz. İletkende, aynı zamanda, biz bir elektromotor kuvvetini
buluruz, orada hiçbir enerji uygun değildir - iki durumda göreli
hareketin eşitliğinin tahmin edilmesi tartışılır — daha önceki
durumda elektrik kuvvetleri tarafından üretildiği gibi aynı yol ve
şiddetin elektrik akımlarına. "(W. Perrett ve G.B. Jeffery tarafından
çevrilen, 1923, Methuen ve Şirketi, Ltd. Londra)

Şekil 136

Einstein, bu sıraların içinde anlam getirmesi için, sargı içinde
hareketsiz etmemesinde, iletkenin veya mıknatısın hareket eder.
(Gözlenen fenomen sadece buradaki iletkenin ve mıknatısın göreli
hareketine bağlıdır) – iki durumda da aynı etki vardır (aynı
büyüklükteki ve davranıştaki elektrik akımları için). Bu beklenti
StoR’un temellerinde belirtildiği gibi görelilik prensibinde cevap
bulur. Fakat daha önceden ilk sıraların içinde ünlü çalışmasında
dahilikte yanılmıştır. Etkiler, mıknatısın veya iletkenin her hareketi
sonrasında farklılık gösterir, çünkü akımın ‘aynı davranış’ıyla
herhangi bir sıra olmayabilir. Şekil 136, şu durumu
gösterir:mıknatısın üzerinde iletken sargı hareket eder, böylece
indüksiyon meydana gelir, çünkü mıknatısın alanı bölünür; mıknatıs
karşı sargıda hareket eder, daha sonra yavaşca bu alan ışık hızıyla
yayılır ve iletken mıknatısı sonradan algılar. Bu, indüksiyon
akımında bir genişlemeyi ve gelişmeyi sağlar. (Her ölçüm sınırı
altında fark var ise görelilik prensibi geçerliliğini kaybeder.)
Modern rölativistlerin uzun zamandan beri, Michelson-Morley
deneyinin, SToR için emniyete alınan bir esas olarak uygunsuz
olduğunu itiraf etmelerine rağmen, dünyanın hareketinin,
elektrodinamiklerin olgularında herhangi bir etki yapmadığı StoR
karşıtları için biraz daha pürüzlüdür. Newton'un meknanik
yasalarıyla karşılaştırıldığında, elekrodinamiğin Maxwell eşitlikleri76
göreliliğin Galileo ilkesini tamamlamaz, onlar Galileo
dönüşümlerine doğru sabit bir şekilde davranmaz. Bu yüzden,
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Maxwell denklemlerinin (tam olması için "hava sistemi") özel atalete
ait bir sisteme ait bir özellik olduğuna inanılır ve farklı eter
sürüklenme deneyleri yoluyla bunun kanıtlanabilinilmesi beklenilir.
Ama bu deneylerin hepsinin başarısız olmasından dolayı, sonunda,
makinecilerin
yasalarını
değiştirmeye
başladı
("görelilik
mekanikleri"). Korelasyonu tanımlamak aynı zamanda mümkündür:
Göreliliğin ilkesinin, bütünüyle atalete ait sistemlerin birbirlerine
düzenlice karşı hareket ederken, aynı özelliklere sahip olunan etkiye
uyguladığı zaman, sonra aynı çizgisel dönüşümlerin bir takımını
içeren, aynı zamanda, özgür bir parametre yine de bu sistemlerin
arasında uygular. Bu parametrenin, bütünüyle atalete ait sistemlerde
aynı değere sahip olan bir hızın önemi vardır. "Sınırsız"lık
ayarlandığı zaman Galileo dönüşümleri alınr, c'ye eşitlendiği zaman,
Lorentz dönüşümleri alınır.
Yalnız biz, daha önce konuşulduğu gibi hareket eden yüklerin
(bu kitaba bağlı olarak iticiliğin esasındaki prensip), hareketsiz bir
durumda hala onun etrafında bir elektrik alanını oluşturduğunu
biliriz. Bu elektrik alanı, duyu alanının ötesinde "devam"lı olarak
devam eder, kutuplaşır ve yük ile birlikte (alanın merkezi) hareket
eder (şekil 21a). Bu alan devamlı olarak uyarılar ile oluşturulur.
Neden olunan yükün, dünyanın hareketine göreli olarak hareketsiz
olduğu zaman, ne yük yoluyla ne de durağan bir lambadan uzakta
titreşen ışığın kürelerinin bir sırası yoluyla dünyanın hareketini
kurmak için imkansızdır, çünkü Doppler etkileri her zaman ölçen
süreç boyunca birbirlerini yok eder (şekil 135). Eğer kürelerin
merkezi noktaları, kesinlikle ayarlanırsa (ışık) veya bu durumda
dünyaya (E-alan) ayarlanırsa, sürüklenme deneylerinde farklı
özellikleri ölçme denendiği zaman büyük bir fark oluşturmaz.
Meydana gelen elektrik yüklerinin deformasyonlarının kesinlikle
yüksek hızlardan dolayı, sadece bir "normal" olgusu olmasına
rağmen SToR'la açıklanması komiktir.77
Bir manyetik alanı elde etmek için, bu yüzden, onun elektrik
alanına göreli olarak yükü hareket ettirmek zorundayız. "Oyunlar"
bölümünde tanımlandığı üzere, kutuplaşma farklı yönlerde
"zorlaştırırız" ve bunlar tam olarak manyetik alan kuvvetinin
çizgileridir. Ve her maddi olgunun, elektromanyetik bir doğadan
olduğunu bildiğimizden dolayı, görelilik zamanının ve boşluğunun
olduğu bir teori yoluyla kuvvet tarafından, göreliliğin GalileoNewton ilkesine göre hareketli vücutların elektrodinamiğini
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bütünleştirmek zorunda olduğu için herhangi bir
bulunamamıştır, çünkü o asla onun dışında durmamıştır.

sebep

Ve tabii ki, ışık kürelerinin yayılmasında Maxwell
denklemlerinin,
elektrodinamiğin
elektromanyetik
alan
hareketlerinde serbest uygulaması için kesinlikle bir hata olacaktır.
Her ikisi, aslında elektromanyetik bir olgudur, ama sonuçta bundan
dolayı bu evrenin kumunun her tanesidir, ayrıca! Işık ve diğer
elektromanyetik olguların arasındaki fark, şöyle açıklanabilir:
okyanusla evreni kıyasladığımız zaman, ışık bu okyanusta dalgaların
oyunudur; maddi elektromanyetik alanlar, diğer taraftan, okyanusu
geçen lüks geminin yüzme-havuzundaki dalgaların oyunudur...
Işığın hızı, tam olarak farklı bir şekilde gözlemciye göreli olarak
meydana gelebilir. Verileni aşması için mutlak imkansızlık (T.A.O.)
taşıyıcı matrisine bağlıdır ve "vakum"'la evrendeki alanlarda —
gerçekten var olmasıyla desteklenir — sadece üst sınırı
kararlaştırma. Biz daha önceden, ayrıntıda bunu tanımladık ve
nedenlerini gösterdik. Göreli süper ışık hızları, diğer taraftan,
tamamen çevremizdeki siyah gece gökyüzü olarak oldukça mümkün
bir şekilde kanıtlar.
Her zaman, Einstein'ın özel görelilik kuramının sadece çizgisel
hareketlere uyguladığı garip olmuştur. Dönüşler ayrı tutulur. Evrenin
çevresinin, bir defa acelesizce etrafında döndüğümüz zaman ışığın
birkaç kez daha fazla hızında, bizim etrafında döndüğünü kanıtlamak
için kolaydır...
Hatta zeki insanların, SToR'la bağlantı kurdukları zaman
zihinsel handikabın bir türü tarafından etkilemesi ilginçtir. Nigel
Calder, "Einstein'ın Evreni" adlı kitabının 15. bölümünde şu
düşünülen deneyi tanımlar: Einstein, ışık hızıyla ilgili olarak başka
tuhaf bir etkiyi ortaya çıkarmıştır. Nesnelerin hızlarının ışığın hızına
yaklaştığı zaman, net bir yolda onları bir arada eklenemez. Işık
hızının yüzde yetmiş-beşinde dünyadan uzaktafarklı yönlerde
hareket eden iki galaksiyi resmedin. Basitçe hızları eklerken,
birbirlerinden 1 ½ kere ışık hızında bir uzalıkta yolculuk yaptığını
akla getirecektir. Bu durumda,birinin, diğerinden görünmez olması
gerektiğini düşünebilirdin, çünkü onların arasında geçiş yapan ışık
asla yakalayamazdı. Ama prensipte, hala bağlantıda olduğunu
görmek kolaydır. Örneğin, onların biri diğerine bir mesajı
yollayabilirdi, eğer ihtiyaç dünyanın yolu tarafından olursa.
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Galaksilerin hızları dünyaya göreli olarak, bir sinyalin hızını
etkilemez.
Dünyadan gözlenerek A galaksisinden gelen sinyalin
alınabilmesi şöyledir: "Einstein'ın doğum gününde en sıcak selamlar.
Lütfen galaksi B'ye geç". Bundan dolayı biz, sonra okunması için şu
mesajı yollarız: "Galaksi A, sana Einstein'ın doğum gününde
selamlarını yolluyor". Biz, onun varış yerinde olabildiğini biliriz
çünkü biz aynı zamanda galaksi B'yi görebiliriz. Yalnız, biz ve
dünya (veya mesajın geldiği zamanda uykuda mıydı) orada değil
idiyse bile, sen hala galaksinin bizim parçamızda herhangi bir araya
girme olmadan boşlukta dünyanın konumundan sonra vızıldayan ve
sonunda galaksi B'ye varan mesaj olduğunu hayal edebilirsin.
Bundan dolayı hızları eklemek yanlış cevabı verir: A ve B’nin ayrı
hareket ettiği hızlar, ışığın hızından daha az görünmelidir, başka
türlü hiçbir böyle mesaj geçemezdi.
Buradaki açıklama nedir? Biz, galaksi B'nin hızının, galaksi
A'nın bakış açısından göründüğünü anlamak zorundayız. Eğer
yaşamın hızından daha büyük çıksaydı, sonra iki galaksi gerçekten
ortakça birbiriyle haberleşmeden var olacaktı. Cevabı bulmak için,
rölativist kesin bir faktör tarafından hızların basit toplamını böler,
(...) yavaşlatan zamanın hesabını alır, yargılandığı üzere, iki
galakside. — kota bitmiştir.
Sadece, rölativistler için, bu örnek kuluçkaya yatmaya başlaması
için bir meydan okuma olabilir. Göreli süper ışık hızının, onlara
yasaklanmasından dolayı, sadece, hileler yoluyla hesaplamakta
problemi çözebilir. Fakat, Nigel Calder tam olarak Einstein'ın bir
rakibi olmamasına rağmen, zihinsel deneyinin ne kadar gülünç
olduğunu görmüş olmalıydı — SToR'un mevcut yerçekimiyle ilgili
etkilerden dolayı evrende uygulanabilir olmayacağı gerçeği dışında,
bir sinyalin galaksi A tarafından mutlak boşluğa yollanması ve bu
yüzden herhangi bir problem olmadan ışık hızının %75 ile hareket
eden galaksi B ile yakalanabilmesi ile her biri uygulanmak zorunda
olmayacaktı! Tabii ki uygun Doppler değişikliğiyle... Doppler etkisi,
galaksi B'ye iki galaksinin arasında göreli hızın kararlaştırması için
imkanı sunar. Galaksi B, arka plan radyasyonu yoluyla kendi mutlak
hızını ölçebildiğinden, galaksi A’nın hızını hesaplayabilmemiz aynı
zamanda mümkündür. Ve bununla, StoR’u estetik bir hobi olarak
sonunda düşünebiliriz.
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Fakat GTR yoluyla, SToR'u yeterince alay konusu edilmesinden
dolayı, burada başka bir şey şöyle düşünülmelidir: GTR gerçeğe
daha yakın göründüğünden dolayı ve hatta kesin bir yolda
bulunduğunu doğruladığımız için (çünkü yerçekimiyle ilgili etkinin
geometrisi en azından tamamen doğrudur), biz aynı zamanda, eğer
SToR uzay basınç ile yönetilen dünyamızda herkesin, onun varlığını
açıklarsa veya eğer dünyamız, herhangi bir şekilde "Einstein'ın
evreni" ile (GTR) uyuşabilirse doğrulamalıydık. Fakat şimdi, atalete
ait sistemlerin hakkında olağan incelikleri bir tarafa bırakalım ve
ondan uzağa yerçekiminin dümdüz, herhangi bir şekilde SToR'da
meydana gelmeyeceğini tespit edelim. Ama niye hayır? Çünkü
gerçeklikle uyumsuzluk(veya GTR'yle) hemen aydınlatmaya
gelecektir. Aslında, aşağıda belirtilen sebepten dolayı:
Haydi her şeyden önce, GTR'de düzenli fotonlar, eşitlik
ilkesinden dolayı yerçekimi yüzünden kırmızı ötelemeye bağlı olan
noktanın bir önemini belirleyelim: Düzenli bir şekilde yukarı doğru
hızlandırılan bir asansörde tavana bir fotonu yolladığımız zaman,
kırmızı değişiklik Doppler etkisinden dolayı oraya varacaktır. Eşitlik
ilkesine göre, yerçekiminin etkisinin küresinde bir referans sistemi,
düzenlice hızlandırılan bir referans sisteminden yerel olarak
ayrılmaz. Bu nedenle, bu kırmızı öteleme aynı zamanda
yerçekimiyle ilgili alanlarda meydana gelmelidir. Özel görelilik
kuramında, bununla beraber, böyle kırmızı öteleme asla meydana
gelemez. Şimdi, bu amaç için aşağıdaki diyagrama bir göz atalım
(şekil 136):

İkinci Uyarı
Birinci Uyarı

Alıcı

Verici

Şekil 136
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Biz, (t) zaman ve (x) yer kordinatinda iki ışık titreşiminin
yayılımını görüyoruz. İki çizginin eğriliği, uyarılarda yerçekiminin
farz edilen etkisini gösterir. İkinci uyarı, ilk uyarının benzer bir
eğride hareket etmek zorundadır çünkü durum statiktir, mesela
zamanın yönünde değişmez. Bununla ikinci eğri, tam olarak ilk
eğrinin geçici yer değişimiyle uygunluk gösterir. İki uyarının
arasında geçici fark ve bununla ışığın frekansı, verici ve alıcıyla
böylece aynı büyüklüktedir. Bu yüzden, kırmızı bir ötelemenin
varlığı imkansızdır. Kırmızı öteleme, bu arada, deneylerde
kanıtlandığından dolayı, buna rağmen, dikkatlerimiz SToR'da geçici
mesafe tanımının, sadece alıcıda, vericideki geçici farkın farklı
hesaplanmak zorunda olduğu gerçeği yüzünden olabilen
yerçekiminin varlığında şüpheli olduğunu gösterir. Bununla, aynı
zamanda, boşluğun geometrisi boşluk-zamanda, zamanın ölçümünün
ortak boşluklarda uzunluğun ölçümüne uygunluk göstermesinden
dolayı GTR'ye göre her iki yerde farklı olacaktır. Böylece SToR'un
düz boşluğu, yerçekimiyle ilgili etkilerin varlığında gerçekle
uygunluk göstermez. Yerçekimiyle ilgili etkilerin yokluğu, aynı
zamanda, mutlak bir vakumun varlığı olarak sadece bizim
evrenimizin içinde henüz düşünülemez...
GTR sözde, iki noktada özel durum olarak SToR'u oluşturur:
1. Boş bir uzayla GTR, SToR'un boşluk-zaman yapısıyla
sonuçlanır (Minkowski boşluğu). Boş bir uzay, buna rağmen, sadece
evrenin yokluğunda var olur.
2. Serbestçe düşen referans sistemlerinde, SToR yasaları yerel
olarak uygulanır. Dünyanın etrafında yörüngede dönerken bir uzay
gemisi, örneğin, serbestçe düşen referans sistemi olacaktır. Eşitlik
ilkesine göre, astronotlar yerçekimiyle ilgili bir alanın varlığını
bulamamalıydı. Fakat onlar! Bizim, asansörde bulduğumuz ( şekil
131c) aynı sebeplerden dolayı. Birbirlerinin üstünde uzay gemisinde
havada duran iki nesne, farklı yörünge parametreleri, onların her
birine uygulayacak olmasından dolayı esrarengiz bir kuvvet
tarafından yönlendirilmiş gibi, birbirlerinden uzaklaşacaktır.
Rölativistlerin, hazır halde GTR'nin dünyasına onların sevgili
çifti SToR'u koruması için birçok hesaplama hilesi vardır. Herkesin
en küçük atalete ait sistemi, bir arada veya önemsiz olarak zayıf
yerçekimiyle ilgili alanları ve benzerini yamamıştır.78 Mükemmel bir
şekilde deney ile desteklenen SToR'u işaretlemeyi severler ve buna
rağmen çoğunlukla daha yakın bir analize karşı dayanmayan
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deneylerle gündeme gelmiştir.79 Eğer bir talep kanıt isterse, diğer
taraftan, birinin asla, bir teoriyi kanıtlayamadığına dikkat çekmesi
için ilk olanlardır, yalnız doğrular veya en iyisinde onun yanlışlığını
kanıtlar.
Yüklü tanecik hızlandırıcılarıyla bağlantılı olarak SToR'u
belirtmek popülerdir. Ama ışık hızını aşmak için olan imkansızlık,
aynı zamanda hızlandırılan "tanecikler" için uygulanır, çünkü T.A.O.
matrisinin "domino taşı ilkesi", uyarıların daha hızlı çoğalmasına
izin vermez. Eğer biz bu anlayışların esasında c sabitinin postulatını
çıkarmış olsaydık, T.A.O. matrisi için bir kanıt olarak c'ye ulaşmak
için elektronları hızlandırmanın imkansız olduğu gerçeği görebilirdik
— aynı zamanda, diğer sebepler olabildiği gerçeği dışında,
elektronların davranışı aynı zamanda mümkün olduğu için
(elektronlarla ataletin hıza-bağlı artışı daha önceden 1901'de
W. Kaufmann tarafından denenmiştir).
Ve muonların ve yüksek hızdan dolayı uzatılan yaşam
zamanının vurgulanan düşüncesi hakkındaki herşey? Şimdi, ona bir
bakış atalım: Kozmik radyasyonda, kesin "tanecikler" dünyanın
yüzeyine gelen keskin radyasyonun bileşenleri olarak bulunur — ve
bu, tam olarak onların ne olmaması için beklenilendir.
Laboratuvar deneylerinden bilinir, onlar gerçekte "ağır
elektronlar"dır; Onların doğru ismi muonlardır. Kararsız
taneciklerdir ve yarı-yaşamla 1.5x10-6 saniye hızla bozulurlar.
1941 yılında, B. Rossi'nin ve Dr. B. Hall, bir deneyi muonlarla
uyguladığı zaman, bu taneciklerin hakkında aşağıdakilere
inanmışlardır:
- Muonlar, büyük yüksekliklerde proton-proton çarpışmalarında
üretilir (15-30 km).
- Onlar çok kısa bir zamandan sonra, bir elektrona (veya
pozitron)bozulur ve bir nötrino ve bir antinötrinoya.
- Kozmik radyasyon ile üretildiğinden dolayı, atmosferde
onların hareket yönünün ana bileşeni aşağıya doğru işaret eder. Hızı,
neredeyse ışık hızına yakındır.
Bu varsayımlara dayanılarak aşağıdaki hususlar oluşturulmuştur:
Dedektörlerle bir muonun darbe zamanını belirtmek ve
bozulmasını gözlemek mümkündür. Geciktirilen muonun bu
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bozulması ve hareketsiz hale gelmesi kaydedilir. Darbe ve
bozulmanın arasında geçici zamanlar istatistiksel yönden muonların
yeterince yüksek bir sayısıyla kararlaştırılabilir; bu yüzden
muonlardan, zamanın kesin bir dönemi esnasında net bir mesafede
yolculuk yaptığı zaman bozulma boyunca kaç tane kaybolduğunu
saptamak mümkündür. Çarpışan muonların sayısı, bir dağ üstünde ve
sonra deniz seviyesinde ölçüldüğü zaman olmamalıydı, deniz
seviyesinde herhangi bir şekilde muaonların olmaması gerekir,
çünkü onlar bu kadar uzun mesafe için yeteri kadar uzun süre var
olmaz.
Deney tamamlanmıştır ve sonuç kendisinden çok daha fazla
muonun var olduğunun beklenmesi gerektiğini göstermiştir.
Buradan, muonların yüksek hızından dolayı bir "genişlemiş"
zamanında yaşadığı sonucu çıkarılmıştır ve zaman genişlemesi
deneysel kanıtı ile desteklenmiştir. Yalnız bu kanıtın güvenilirliği
sabittir veya gözlenen muonların doğası tarafından geçerliliğini
kaybeder.
Muonlar yaklaşık olarak ışık hızında hareket ettiği zaman,
onların ilk başlangıçtaki sayısının yarısı, yarım-yaşam değerinden
dolayı 450 metre sonra bozulur. Geri kalan kısmı, başka bir 450
metreden sonra başka bir yarı bozulma ve böyle devam eder. Sadece
17 ile 25 muon 2000 metrenin civarı bir mesafeden sonra,
başlangıçta bulunan 568 muondan saat başına geri kalır — bu
deneyde, bu şekilde gözlenilmiştir. Teorik olarak, 4500 metreden
sonra daha çok muonu bulmayacağız. İzafi bir bakış açısından, yine
de, bu mesafe inanılmaz şekilde uzatılabilinir. 2000 metre
yüksekliğinde bir fark, herhangi bir şekilde herhangi bir fark
oluşturmamalıydı. Ama hepsinden ziyade: Muonların kütlesi,
Görelilik Teoremi ile tanımlandığı şekilde gayet büyük miktarda
artırmak zorunda olacaktı, gerçekte 207 elektron kütlesinden 1467
elektron kütlesine - neredeyse bir nükleonun kütlesi kadar olacaktır.
Bu kütle, gelişmek zorunda olan yüksek bir enerjiye uyar. Kesin bir
kalınlığın belirtilen deney demir plakalarında, sadece ölçmek için
çok özel bir enerji içeriğinin muonlarını hangisinin kabul edildiği
kullanılmıştır. Bu, aynı yolda 2000 metrede ve deniz seviyesinde her
ikisi titiz bir şekilde ve doğrulukla yapılmıştır. Yalnız daha önceden
bazı sorular ortaya çıkar, eğer böyle ağır taneciklerin gerçekten tam
mesafenin üzerinde aynı hızı varsa veya eğer onlar her düşen vücut
gibi devamlı bir ivmeye aynı zamanda bağlıysa. Bu, asıl sorun olarak
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görünür — fakat diğer taraftan muonların tamamen farklı bir ailesi,
2000 metrede deniz seviyesinde ölçülmüştür! StoR'u onaylamanın
olduğu zaman bile ifade eder, deney hakkında şüphe edilebilir.
Yalnız, SToR herhangi bir şekilde ivmeler için sorumlu değildir.
Problemin çözümü muhtemelen daha basittir. Deneyin
yanlışlığını kanıtlamak için, muonların farklı yollarda varlığa ve
farklı yüksekliklerde gelebildiğini kanıtlamak için yeterlidir.
Muhtemelen, burada muona götüren birkaç parçalanma kanalı
var olur. Onların hepsi kozmik radyasyonda bulunabilir. Sadece
muonlar herhangi bir durumda proton-proton ittirmeleri boyunca
meydana gelmez, yalnız pionlar ve kaonlar da vardır. Bu iki tanecik
aynı zamanda muona bozulur, fakat farklı zamanlardansonra.
("Pozitif") pion, 1.8x10-8 saniyenin yarı-yaşam değeri vardır; kaon
(düzenli bir şekilde muonla beraber meydana gelir), ortalama
8.56x10-9 saniye yaşar — ve ayrıca 4x10-8 saniyeden sonra pozitif
pion bozulan nötr bir kaon vardır. Dönüşte pion — yukarıda olduğu
gibi — muona bozulabilir. Bahsedilen bütün zamanlar yarım-yaşam
değerleridir; Biz, aynı zamanda bozulmanın bu süreçlerinde üretilen
bütün diğer tanecikleri listelemedik, çünkü onların burada olması
önemsizdir. Gerçekte mesele, Rossi ve Hall’in hayal ettiği kadar
basit olmadığını görürüz. Muonları almak için gerekli olanaklar,
düşünülenden daha çoktur. Ve bu nedenle, muonlar aynı zamanda
deniz seviyesinde kozmik radyasyonun ana bir bileşenidir.
Vurgulanan büyük kısmın engeli "muon kanıtı", bu yüzden
KAON olarak adlandırılır (aynı zamanda K mesonu olarak
adlandırılır). Muhtemelen, gönüllü bir şekilde muonlarla bizi
destekleyen bu kaon için özel bir açıklama vardır — aslında aynı
zamanda dünyanın yüzeyinde: garip bir tanecik olarak adlandırılır.
Garip, çünkü gerçekte korumanın tanecik fiziğinin ilkelerine göre ve
onun hiçbir şart altında muonlara bozulmaması gerektiğini"
yabancılığı korumanın ilkesi"ne göre kararlı olmak zorunda
olacaktır. Buna rağmen meydana gelir. Yalnız, bununla onun yarımyaşam değeri en güvenilmeyen değerdir. Aynı zamanda kaonların
oluşumu, her nerede ve her ne zaman yüksek enerji mesonları,
nükleonlarla çarpışırsa, hakkında bahsedilmeliydi.
Fizikçiler Rossi ve Hall, gerçekte, dikkate Kaon'u kuşatan bu
özel olayları niye almadı? Çok basit: onlar, 1941'de efsanevi
deneylerini tamamlamışlardır. Kaon (K meson), aynı zamanda,
W.M. Powell tarafından 1947'e kadar keşfedilmemiştir.80
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Çok dolaylı bir yolda, muon kanıtı aynı zamanda laboratuvarda
kopyalanabilir. Sonuçlar buna bağlıdır, ne kadar çok tartışılsa da.
Yazarlar Georg Galecki ve Peter Marquardt81, bu hususta birçok
sıkıntıya ve SToR için diğer kanıtları seçmek için birçok zamanlarını
ve gayretlerini boşa harcamışlardır. İticilik ilkesinde biz aynı
zamanda, yerçekimiyle ilgili alanda hareket edilen saatler veya
saatlerin daha yavaş ilerlediğini keşfettik. Ve biz aynı zamanda,
atomik salınım süreçlerinin saat gibi davrandığını fark ettik, net bir
şekilde. Muonların, yüksek hız yüzünden daha uzun bir mesafenin
üzerinde kendi enerjisini dağıtır, çünkü onların dalga boyları,
"uzatılmış"'tır ve bu yüzden onların, daha uzun "yaşayacak" olduğu
izlenimi yaratır, otomatik olarak SToR için kanıt sağlamaz —
basitçe, harekette saatlerin, sıcak veya soğuk saatler gibi, yağlı
olmayan ve bozuk saatler olarak veya nedensiz bir şekilde özensiz
çalışan, sadece güvenilmez olduğunu kanıtlar. Biz, herhangi bir
şekilde bir saatin "doğru" çalışması için bir standartı nasıl
bulmalıydık? Onun, zamanla yapması için hiçbir şeyi yoktur.Zaman,
ne uzatılabilen ne uzayabilen ne de eğilebilinen bir işlemcidir.
Eğer iki uçağa iki modern atomik saat konursa ve onlarla farklı
talimatlara göre uçarsa, her iki saat yanlış çalışacak, ama farklı bir
büyüklükte, - gerçekte tam olarak Einstein'ın teorilerine uyar. Biri,
J.C. Hafele ve R.E. Keating tarafından 1971'de yapılan deneyin
sonucunu görelilik teorilerinin doğrulanması şeklinde övmüştür —
ama atomik saatler için gerçek tek doğrulamadır, herhangi bir diğer
malzeme veya elektromanyetik alan gibi, sadece bizim
gözlemlerimizin mutlak olmayı düşündüğümüz ışığın çoğalmasına
göre kayalık tepenin postulatlarından ayrıldığı T.A.O.82 mutlak
matrisine karşı atalete bağlıyız net olarak düşünülen ışığın
yayılmasına bağlı olarak ToR’un postulatlarından farklılık gösterir.
Yıldızların hatası olarak adlandırılan bir etkiyle desteklenen belirti
ilk olarak 1725'te Bradley tarafından tanımlandı.

Şekil 137

Bir teleskoptan bir yıldıza baktığımız zaman,
doğru yerde onu görmeyiz çünkü ışık çapraz olarak
geçer (Şekil 137): çünkü hareket edilen teleskobun
olduğu hafif çapraz geçişler, bu köşegenin arkasında
direkt çizgide olması için yıldızın bulunmasını
bekleriz ve yanlış bir yerde onu görürüz. Çünkü
olayın teleskoptaki gerçekleşme anında, ışık
saatindeki bir ışın başka hiçbir şey olmaz. Sapma,
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ışığın teleskobunun alt kısmının hareket ederken arkasında bırakır.
Bu açıklamayla, sapmanın yıldızların hareketinden bağımsız
olduğunu ve bu yüzden aynı zamanda yıldız/dünya ilişkisinden
bağımsız olduğunu ve hava içindeki dünyanın kesinlikle hareketsiz
olduğunu konusunda, StoR kanıtlanmak istenir. Bu yüzden bu
konuyu "Ek Belirtiler "bölümünde daha detaylı inceleyeceğiz. 83
Görelilik teorilerinin açıklanmasının zor olduğunu veya
paradigma değiştiğinde ToR’suz açıklanamayan kanıtlanabilinir
gerçekler serisinin nedeni tek başına çürütüldüğünü görürüz. Ve
aslında, ToR’un gerçekten kanıtlanması imkansızdır. Einstein:
"Hiçbir deney, benim teorimi kanıtlayamayacak, fakat bir tek olanı,
onun yanlışlığını kanıtlayabilir!" dediğinde kendini çok iyi biliyordu.
Elektromanyetik alanlar, her zaman, Özel Görelilik Teoremine
göre sonuçta küresel (küresel dalgalar) olmak zorunda olduğu için,
aynı zamanda elektromanyetik etkilerden bu beklenmeliydi, örneğin
bir manyetik alanda. Manyetik alan, hareketli bir yük ile tetiklenir,
bununla birlikte, yük beraber hareket ettiği gözlemci için kaybolur.
Aynı yolda, yük sabit olmalıydı (mutlak); fakat yük yoğunluğu ve
akım yoğunluğu, değişken olmaya dönüşür, mesela hareketteki
koşulda. Günümüze kadar, bu ikilemden bir çıkış yolu
bulamamıştır.84 Başı ve kuyruğu olabilen bunlar için, DOPPLER
etkisinin varlığına dayalı olan Özel Görelilik teorisinin en basit
açıklaması yer almaktadır. (Şekil 138):

Şekil 138

Bizim için, bize doğru gelen bir ışık kaynağı, daha yüksek
frekansta bir ışığa dönüşür (mavi dönüşme). Işıkla beraber hareket
ederken bir gözlemci için, üstlenebildiği ölçmenin her yoluyla ters
bir Doppler etkisine sebep olduğu için hala aynı renge sahiptir,
çünkü ölçme aleti, her uyarıdan biraz çekilir. Yalnız tam olarak
gerçekleşmez, eğer uyarının, ölçme aleti durağan gözlemciye göreli
olarak aynı hızı var idiyse! Kesin bir şekilde (veya diğer kenarda
uyarıya doğru hareket eder) farklı uyarı hızlarının, nereden
ölçüldüğüne bağlı olarak meydana geldiğini ölçen aletin uyarısından
uzakta bir hareketle izler. Bir ayna, ölçme aletinin yerine kullanıldığı
zaman, içeride gerçek, orijinal frekansı alacak, ama onun
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hareketinden dolayı onu açacaktır. Gözlemcinin orada hareket
ederken, bu aynada bir bakışı aldığı zaman, bu açılan frekansa karşı
hareket eder ve orijinal frekansı arkada dönüştürür. Dışarı ayna
yoluyla dikey bir ışını yönelttiği zaman ve onu gözlediği zaman her
birine yardım etmez. Frekansın kompenzasyonu aynı zamanda, bu
olayda yer alacaktır.
Eğer Özel Görelilik Teoremi uygulansaydı, Doppler etkisi
herhangi bir şekilde meydana gelemeyecekti. Sonuçta, bize doğru
gelen ışığın bir kaynağının frekansında artış meydana gelir, çünkü ilk
uyarı şimdiye kadar uzakta sonraki ışığın durağan bir kaynağıyla
olduğu gibi yaratıldığı zaman ışığın kaynağından değildir. Bu, kesin
bir şekilde, kaynağa göreli olarak hızda bir azalmayı gösterir.
Michelson'un deneyi, tekrar tekrar farklı kol uzunluklarıyla
tekrarlanmıştır ve lazer ışığıyla hatta.85 Bu birçok tekrarın ve
doğrulamaların, fizikçiler için ne kadar zor olduğunu gösterir. Aynı
zamanda doğa, böyle kötü durumlara hareketin mutlak durumunu
tutmak için başvurulması gerektiğini inanılmasını gösterir. Onların
güvensizliği, tamamen açıklayıcıdır.
Saatler birbirlerine göreli olarak hareket ederken (ve aynı
zamanda gerçeklikte) daha yavaş SToR'a göre hareket ettiği için,
birbirlerine göreli olarak hareket eden ikizini bitirebilirdi, yavaşça
daha çok yaşlanır. Bunun için sorumlu olan "zaman genişlemesi"86
veya Lorentz dönüşümlerinden "zaman gerilmesi" türetilir. 1911
yılında daha önceden Langevin, ikizlerin aslında her birinin daha
yavaş, göreli harekette sadece SToR'a bağlı olduğundan dolayı diğer
yaşı bu sonda uzanmasına ve kimde daha önce hızlandırılmadığını
işaret etmiştir. Böylece, ikizlerden hangisi gerçekten daha gençtir?
"İkiz paradoks"87 olarak bilinen bu yalanlama, bu arada, Linz
üniversitesinde profesör Thim tarafından tamamlanan bir deney ile
çözülmüştür. Bir mikrodalga interferometresi ile zaman genişlemsine
bağlı olan "Enine Doppler kayması"nı kanıtlayabilirdi. Aynı zaman
genişlemesi herhangi bir şekilde "göreli Doppler etkisi" olarak
bilinen bu olgunun, kesin farz edilmiş olmasına rağmen var olmaz.
Ölçme sonuçları yayımlanmış ve Almanya ve ABD'de kongrelerde,
son olarak IEEE Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknoloji
Konferansında, 2002 Mayıs'ta, ABD sunulmuştur.88SToR, açık bir
şekilde ilk zaman için (?) deney tarafından yanlışlığı kanıtlanmıştır.
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Ve, Göreliliğin iki teorisinin söz verilen karşılaştırılması
buradadır: SToR, kuvvetler olmadan düzenli hareketlerle sadece
ilgilenir. Her gözlemcinin kendi mekanı ve zamanı vardır. Saatler,
ayrı ayrı senkronize edilmek zorundadır. Mekan ve zaman, hıza
bağlıdır. Eter açıkça dağıtılır, ışığın hızı sabittir ve hiçbir yerçekimi
yoktur. Mekan her zaman kesinlikle normaldir, yani düzdür. SToR,
herhangi bir şeyi açıklamaz ve herhangi bir şeyi üretmez. Bir evrenin
varlığında uygulanabilir değildir. GTR'in formülleri, SToR'un "sınır
çizgisi durumu" içinde meydana gelmez (gözlemci hızı= 0).
GTR, kuvvetlerle düzenli olmayan hareketlerle sadece dağıtır.
Mekan ve zaman, bütün gözlemciler için aynıdır ve bütün saatler her
zaman herhangi bir yerde başlangıçta senkronize edilir. Mekan ve
zaman sabit kalır. Eter açıkça yeniden istenir. Işık hızı değişkendir,
yani yerçekimine bağlıdır. GTR'de, her şey, mekan ve onun eğriliği
tarafından kararlaştırılan yerçekiminin etrafında döner ve mekan her
zaman eğilendir. GTR, herhangi bir şeyi açıklamaz, herhangi bir şeyi
üretmez ama bir evrenin varlığında bir hesap metodu olarak
uygulanabilirdir. SToR'un formülleri, GTR'in "sınır çizgisi durumu"
içeride meydana gelmez (Düz mekan, kuvvet olmadan).
İki teorinin, birbirleri arasında olan hiçbir şeyi yoktur,
birbirlerinden neredeyse bütünüyle ayrılmasına ters düşerler, GTR
bu yüzden asla SToR'un bir genellemesi olamaz. Ama geometrik bir
yolda en azından, bizim "Varoluşun Temel Prensibi" ile, T.A.O.
matrisi ve iticilik ilkesinin açıkça yeteri kadar göstermiş olduğunu
umduğumuz fiziksel bir gerçekliği tanımlar.
"Kütle" bölümünde tahmin edildiği gibi, dikkatimizi ünlü
formül E=mc²'ye döndürüyoruz ve bununla biz, Görelilik
Teorilerinin dünyasına kısaca uzaklaşarak bitireceğiz. Biz, bu
formülün önemini ve kökenini yeteri kadar anlamayı öğrendik.
Kesinlikle, sadece ataletin (hareketsiz kütle) olduğunu anladık ve
gücün aktarılmasının aniden bir vücudu hızlandıramadığı gerçeğine
atfedilmek zorundadır, çünkü atomların uyarı alanlarının T.A.O.'nun
matrisi boyunca "domino taşı ilkesi"ne ve ona göre titreşmek
zorundadır, bundan dolayı hareket (titreşimsel boşlukları) yollarında
bir değiştirmeye sebep olur — ışığın saatinde olduğu gibi şekil
131'de gösterilmiştir. Biz, Lorentz kuvvetiyle sebep olan direnci eşit
sayabilirdik çünkü sonda bütünüyle sorun, elektromanyetik alanlara
dayanır. "Atalet" bölümde keşfettiğimiz hareket edilen vücutlardan
deformasyon — aynı zamanda GTR hakkında bizim dikkatlerimizde
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çarpıtma olarak önemli bir rolü oynar — daha önceden bir olanak
olarak fizikçi Lorentz tarafından Michelson'ın deneyinin negatif
sonucunu açıklamak için düşünüldü. Bu kısalma veya kasılmanın
alanı için, Lorentz k faktörünü kararlaştırmıştır.
k

1
v2
1 2
c

v vücudun hızı ve c ışığın hızıdır. Biz aynı zamanda hıza bağlı
bir mesafede değişimin ilişkisini temsil eden ışık saatinden bu
faktörü hesaplayabilirdik. Bu nedenle Pythagoras'ın benzer teoremi
şimdiden yeterlidir...
Eğer biz, hareketli bir vücudun hareketsiz bir durumda sahip
uzunluğunu bilmek istersek, düzeltmenin bu katsayısını k'ya katmak
ve hareketsiz duruma onun çizgisel ölçüsünü dönüştürmek
zorundayız. Bu, iyi bilinen Lorentz dönüşümüdür. Bu faktörün,
vücutların ışığın hızının yukarısında hızlandırılamadığı basit
gerçekten sonuç verdiğini gördüğümüz gibi, çünkü bu vücudun
içinde uyarı hızı c tarafından sınırlanır. Hareket eden bir saatin
geciktirmesinin alanı kolayca k ile hesaplanabilir. Bu gerçekte,
"zaman genişlemesi" olarak adlandırılır — ve, bildiğimiz gibi, "farklı
şekilde" tıkırdayan bir saatten başka hiçbir şey değildir...
İvme ve kuvvet, arasında ilişki için, Newton F=ma veya a=F/m
kurmuştur. Yani ivme a, sarfedilen kuvvet F 'ye orantılı ve kütleyle
ters orantılıdır — tabii ki, hareketsiz kütle için geçerlidir. Vücudun
daha büyük hareketsiz kütlesi, daha zor ivmelendirme demektir.
Şimdi, kendisinde düzenli bir kuvvetin hareket ettiği bir taneciği
hayal edelim... Hareketsiz bir durumda olduğu zaman, onun
müteakip hareketi, F=ma ile tanımlanır. Ama daha önceden
harekette olduğunda, bir ivmeden dolayı (Newton'a göre) vhızına
sahip olur, a=F/m'dir, ve zorla yüklenen kuvvet yüzünden daha hızlı
hareket eder. Ama Newton, ataletin bir nedeni olarak bunlar
hakkında atomların titreşimsel değişikliklerini ışık saatine benzer
olarak bilmemiştir. Onun denklemi a= F/m olamaz,tamamen bu
nedenle düzeltilemez. Taneciğin uyarıları, tabii (aynı zamanın, çok
daha gerdiğini diyebilirdik) ivmeyi artırmakla yavaşlatıcı bir şekilde
tepki gösterir ve bu iç geciktirmenin büyüklüğünün (ve bununla
ataletin artışı), Lorentz faktörünün alanı vardır ki bizim, Newton’un
denklemini aşağıdaki gibi düzeltmemiz gerekir.
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3

F
v2  2
1  2 
m
c 

a

Işık hızında taneciğin hızının, daha çok artmadığı bu
denklemden görülebilinir, daha çok kuvvet sarfedilse bile, çünkü
a= sıfırdır, eğer v= c ise!
"Kütle" bölümünde, aynı zamanda, hareketli taneciğin enerji
içeriği olarak knetik enerji, E 

1 2
mv formula ile ifade edilir. Bu
2

tanım, aynı zamanda Newton’ın ifade ettiği bir W işi tarafından bir F
kuvveti tarafından m kütleli vücuda bir s mesafesinde
uygulanmasıyla geri döner. Bu işi, W=Fs ile atfetmiştir. F, F=ma’da

1 2
mv 'ye uyar. Kuvvetin
2

yerine koyulduğunda, W=Fs tam olarak

(Fs) daha büyük harcaması, daha büyük Ekin 

1 2
mv demektir.
2

Fakat, biz yeniden, Lorentz faktörü yüzünden Newton'un denklemini
düzeltmek zorundayız ve F= ma’yı şimdi yazarız
F 

ma

v2
1  2
c






3
2

Ve iş aşagıdaki gibi eşitlenir
W

mc2
 v2 
1  2 
 c 

1
2

 mc2

.

Newton’da sadece böyleydi:
W

1 2.
mv
2

Eğer süper ışık hızının mümkün olmadığı v=c’de Lorentz
faktörü, W’yi sonsuz yapacak şekilde etkiler. Fakar, eğer iş bir
vücuda daha büyük bir atalet verirse, hareketsiz kütle

E

1 2
mv
2
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sahip enerjiye sahip olmak zorundadır – ve tabi ki, bu aynı zamanda
k faktörü ile düzeltilerek aşağıdaki şekle dönüşür.
E

mc 2
 v2 
1  2 
 c 

1
2

Böylece, bu ifade E  W  mc2 eşitliğe benzer.
Eğer W  zero ise, mesela ne bir kuvvet uygulanır ne de bir iş
yapılır ise, parçacık hala aşağıdaki formüldeki enerjiye sahiptir:

E  mc2 !
Bir vücudun "kütle"si, onun enerji içeriği olduğundan bir ölçü
olması için böylece düşünülmüştür (sadece basit bir örnek olarak fan
pervanesiyle açıklanır). Bu hiçbir şart altında, kütlenin ve enerjinin
birbirlerine sadece dönüştürülebildiğini ifade etmez. Çünkü gerçeğin
dışında, E= mc², sadece hayali bir niceliktir ve birazcık simgesel bir
karakteri vardır. "Enerji"'ye, "Kütle"'nin tam bir dönüşümü, madde
ve antimaddenin tepkisinde sadece olasıdır. Sonuçta, biz, gerçekten
kütlelerin herhangi bir şekilde bizim, onun tarafından değiştirilen
alan yüzeyleri ve uzay basıncın dönüşümü yoluyla enerjiyi
tanımladığımızda, karıştırılamadığını göstermiştik.
1905'te, bu ilişkilerin sunulduğu Einstein'ın kağıdı, "Bir
Vücudun Ataleti, Enerji İçeriğinin Üzerinde Bağlı mıdır?" başlığına
sahiptir. Bu formülün, üç-sayfa incelemesinde, kapsanmamasına
rağmen, kanıtlanması için talepte bulunmuştur. (herhangi bir
şekildeToR’da doğal olan kanıtlabilinir bir metod ve "düzenlemeleri
ölçmek" olarak tanımlanan düşünceler yoluyla). Çünkü onun doğru
kökeninde, Max Planck'tan kaynaklanır ve gerçekte, radyasyonun
hareketinin Poincare'nin niceliğine başvurmuştur...
Yalnız, bu tamamen farklı bir hikayedir!89
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Şekil 138a: Albert Einstein görüntüde ayrılıyor.
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34 Gezegenler Evrimi
Her şey, bir başlangıca sahip olmalıdır. Bazı bilim adamları
düşünmüş, evrenin ve dünyanın yaşını hesaplamayı denemişlerdir.
Fakat gerçekte, herhangi bir şekilde geçmişe tam bir bakışa izin
veren hiçbir güvenilir metot yoktur. Büyük patlama teorisi, gerçekte
onun için kanıt olmuş kozmik radyasyon ve arka plan
radyasyonunun düzenlemesi ile yanlışlığının kanıtlanması kolaydır.
Madde büyük patlamadan sonra oluşan hidrojeni tamamen
içerdiğinden dolayı kozmik radyasyonun düzenlemesi, her nasılsa,
bugünün evreninin kimyasal düzenlemesine büyük bir anlamda uyar
ve madde herhangi bir şekilde büyük bir patlamada meydana gelmiş
olamazdı. Eğer bu radyasyonlar, buna rağmen, şimdiki yıldız
süreçlerinden kaynaklansaydı, şimdiye kadar gerçekleşmeyen
durumu sabit olarak değiştirmek zorunda olacaktı!90
Büyük bir patlama sonuç olarak, aynı zamanda, genişlemenin
tamamen farklı bir türü ve şimdiye kadar kanıtlanabilen evrenin
çoğalmasına sahip olacaktı. Eğer, kesinlikle mükemmel düzenli bir
genişleme, zaten büyük patlamaya karşı bir parça kanıt idiyse,
gerçekte en son sezgiler, başka biri olarak ona karşı uç noktada
döner. Çünkü evrenin genişlemesi, astrofizikçiler Margaret Geller ve
John Huchra (Harvard üniversitesi) tarafından üç boyutlu bilgisayar
analizlerinden sonra evrenin tek bir düzende olmadığı keşfedilmiştir.
Evren, "yüzen" galaksilerin yüzeyinde dev balonlara benzer; bu
balonlar, yine de, birçok patlama ile meydana geldiği için bir tek
büyük patlama ile olduğundan daha iyi açıklanabilirdi. Bilim
adamları tarafından en uygun açıklama, "Gök Cisimleri" bölümünde
sunulmuştur (Şekil 94).
Biz, büyük patlama hipotezinin, özellikle bilim adamlarının
çekişmesi için figürleri olduğuna göz yummamalıydık çünkü
evrenden daha yaşlı olmak zorunda olan yıldız biçimlerinin varlığını
açıklayamaz. Bizden 13.5 milyar ışık yılı uzakta olduğu iddia edilen
kuasar APM-8279+ 5255, evrenin kalanından üç kere daha fazla
demir içerir. Büyük patlama tezinden ve Hubble ilişkisine göre,
kozmosun yaşı yaklaşık 18 milyar yıl olarak hesaplanır (tekrar tekrar
gözden geçirilen değer, bugün azami 15 milyar yıl civarındadır). Bu
dönem, yine de, bu kuasarda demirin böyle muazzam miktarlarının
fazla gelişmesinin kısa bir süresidir. Ve küresel yıldızlarla ilgili grup
M5 (NGC-5904), 20 milyar yıldan daha yaşlı görünür, eğer
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astrofizikçilere inanılınırsa...
Biz böyle ayrıntılar hakkında kuşkulu olmalıydık; Evrenin yaşı,
yayından yayına sabit olarak düzeltilir — bu, büyük patlamanın
şekilleri ve sayıları ve başka hiçbir şey değildir... Evrenin her zaman
var olduğunu söylemek daha kolay değil midir? Biz, "her zaman"
doğru şekilde anlamak zorundayız: saatin olmadığı yerde,
"zaman"nın yeri yoktur. Bizim zamanın dünya için gerekli bir yapı
taşı olduğunu fark etmemize rağmen, bir büyüklüğü olmayan
gerçekten haberdar olmak zorundayız. Zamanın herhangi bir
evrensel ünitesi yoktur, ne de herhangi bir miktarı. Uzunluğun
herhangi bir evrensel ölçüsü yoktur. Tabii, biz quanta olarak her
şeyiyorumlamayı deneyebiliriz, ama buna rağmen evrenin herhangi
bir boyutu yoktur, yalnız biz keyfi olarak seçilen ölçeklerle onu
ölçmezsek. "Az" veya "büyük" gibi insan düşünceleri "başlangıç"
veya "son" gibidir. Bu dikkatleri göz önüne alarak evrenin başlangıcı
için aramak komik değil midir? Hiçbir başlangıç yoktur. Ama
evrenin her zaman aynı baktığını ifade etmez. Biz, evrenin
parçalanmış bir yapısı gibi bir kaostan dışarı billurlaştırdığını farz
ettiğimiz zaman, kozmosun kaosundan, güncel görüşe göre, bu
geçişler yavaşça ve aşamalı olarak bitmiş şüphesiz milyarlarca yılını
almıştır. Herhangi bir hesapta, bir "patlama" değildir.
Biz daha önceden, önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde
yıldızlar yoluyla galaksilere kaostan gelişmeyi tartıştık. Aynı
zamanda, daha önce tamamen yeni bir bağlantıda gezegenlerin
oluşumunu gördük. Tabii, bunun gerçekte ne zaman gerçekleştiğini
bilmemiz ilginç olacaktı, ama dünyamızın yaşı hakkındaki ayrıntılar
4.6'dan 6 milyar yıla değişir — ve onların güvenilir olup olmadığı
başka bir sorudur. Radyoaktif çürümeyi kullanmak, saatlerin hiçbir
şart altında bazı insanların, düşündüğü gibi öyle güvenilir olmadığı
anlamına gelebilir. Bir şey için, radyoaktivite muhtemelen (daha
yüksek uzay basınç) geçmiş zamanlarda kozmik sebepler için daha
aşağı olmuştur ve başka bir tanesi için yerçekimiyle ilgili kuvvetlerin
devamlı değiştirmesi, diğer doğal olaylarda onun etkisine sahip
olmalıdır. Bu yüzden, emin olmak için, zamanın çok uzun dönemini
örten herhangi bir ölçme metodu yoktur. O, dünyanın sonu değildir.
Eğer, biz uzun zaman önce kişinin bir odanın içinde bırakıldığını
tanımlamak zorunda olsaydık, bilginin ne kadar uzun süredir bu
odada olduğu önem arzetmeyecekti.
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Bu nedenle, arkeologlar, astronomlar ve paleontologlar, büyük
bir kapsamda tekrar tekrar figürlerini düzeltmek zorunda
kalmışlardır. Ve henüz bitmemişlerdir. Bu yüzden, meseleye kabaca
ve prensipte gezegensel sistemimizin doğasından kolayca
toplanabilen zamanın büyük çağlarına bakacağız.
Ana yıldızımızın maddesinden ilk başlangıçta var olan ilkel
ürünler hala, bugün azda olsa evrende küresel şekilde tüm
gezegensel sistemin etrafında kabuğun bir türünde bulunabilir.
Şüphesiz, güneş tarafından aydınlatılan diğer yıldızlardan daha
görünür olmalıydı. Böyle yuvarlak kabukların binlercesinin her
galakside bulunması mümkündür. Bizim Samanyolumuzda tek
başına yüzlercesi çok iyi bilinir. Başka nedenler için "gezegensel
nebulalar", peygamberce bir isim, olarak adlandırılır çünkü bu
nebulaların, gezegenlerin meydan getirmesi konusunda herhangi bir
şüphemiz yoktur.

Şekil 138a
Resimde, yuvarlak bir nebulanın parçası, harpın takımyıldızında
görülebilir (M-57= NGC-6720). Daha önceden, iyi dürbünle
anlaşılabilinen bu nebula, bizim bakış açımızın özellikle düzenli bir
modeli gibi gerçekten durur. Dürbünle veya bir amatörün
teleskobuyla aynı zamanda, yıldızlarla dolu gece gökyüzünde diğer
modelleri bulabiliriz: (M-97= NGC-3587) Büyükayı'nın civarında
baykuş nebulası, (M-27= NGC-6853) takımyıldız Vulpecula'da özel
halter nebulası, veya (NGC-7293) bize kimyasal analizde onun
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düzenlemesini gibi gösteren güzel helezon nebulası: Hidrojen,
helyum, oksijen, nitrojen, ve neon...
Bu halka nebulaların merkezinde, bütün olaylarda merkezi bir
yıldız, kısmen herhangi bir şüphe olmadan patlatan bir nova vardır.
Bizim galaksimizde böyle yuvarlak nebulaların on bini hakkında
gezegensel bir doğumun sürecini kanıtlanır. Bu nedenle, gezegensel
sistemler, yaklaşık olarak 100 milyar yıldızla bir galakside sıradan
bir olayın olmamasına rağmen tam olarak nadide bir şey değildir.
Bütün bu görünür nebulalar, hayal ettiğimiz gibi güneşle ilgili
bir püskürmenin izleridir. Küreler veya halkalar hala yüksek hızlarda
merkezi yıldızlarından uzaklaşıyor. Daha önceden, güneşimizin
kalkış işlemi kuyrukluyıldızlarının ana kütlesini geliştirmiş
olmalıdır. Onlar, Kuiper kemerinde uzun-gerilen elipslerde güneşin
etrafında yörüngede döner ve asla, onlar hakkında hiçbirşey
öğrenemeyecektik, eğer onların bir kısmı yeniden dev gezegenler
tarafından getirilmemiş olsaydı. Onlar, (ifadenin eski şekliyle:
gezegenler tarafından "çekilen") şimdi ziyaretin olduğu uzay basınç
ile gezegenin gölgesine hemen hemen düzenli dünyevi aralarda
ziyaret eder.
Kuyrukluyıldızlar her zaman astronomlar için olağanüstü
olaylardır. Onların düzenlemesinde, onlar, henüz ağır öğeler
bakımından zengin olamayan güneşin maddesini yansıtır. Bu
nedenle, bizim bildiğimiz bütünüyle başlangıçta var olan moleküller
kuyrukluyıldızlarda bulunur, yani kendisi gibi birbirleriyle
yapıştırmayı engelleyemeyen bütün atomik alanlar, örneğin suyun
buza donması gibi.
Kuyrukluyıldızlar evrenin buzdağlarıdır. Güneşin basıncı her
zaman güneşten uzakta hareket eden dışarı gazların dev bir
kuyruğunu yırtar. Açıkça, güneş ve uzay basıncın arasındaki oyunu
gösterir. Kuyrukluyıldızlar sık sık göktaşlarının yağmurunda
çözülmesi veya ayrı yırtılması için kaderi çeker.
Bilinmeyen gezegenlerin sahası hala kuyrukluyıldızların
küresinin içinde bulunur. Uzaklığın Bode-Titius yasası, nedenini
gösterdiğimiz, en az bir gezegenin yaklaşık 675 yılda güneşin
yörüngede dönmek zorunda olduğunu (Transpluto) hala
keşfedilmemiş bir beklentideki umudu verir. Büyük intrasolar,
gezegen Neptün'ün yörüngesinde önemli endişeleri gösterdiğinden
dolayı, genellikle onuncu gezegenin varlığı hakkında şüphe gösterir.
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Muhtemelen, güneşin küçüklüğündeki maddelerden inşa edilmiş, dev
bir gaz topu Neptün'e benzerdir. Bu yüzden 10 saatten daha az
zamanda ekseninde dönen bir buz gezegeni ve muhtemelen
çoğunlukla buz taneciklerinden oluşan bir halkası vardır... Bu arada
başka küçük bir gezegen ("Quaoar"), Plüton yörüngesinin dışında
keşfedildi — sadece Plüton olarak — kontrol dışı bir uydu olabilirdi,
ve tahmin edilen onuncu gezegen için yanlış anlaşılmamalıdır.
Bu kuramsal onuncu gezegenin arasında (Percival Lowell'e
"Gezegen X" göre adlandırdı) ve gök cismi Neptün, başlangıçta
gezegensel aileye ait olmayan, çizgiden dışarı adım atmıştır. En
azından birçok bilim adamı bu şekilde düşünür ve bir kaçak uydusu
olduğuna inanırlar — belki Uranüs’ün — veya yok edilen bir
gezegenin birçok geri kalanından biri olan asteroit kemerinden gelir.
Bu kurtulmuş olan ay aslında yaklaşık 2,400 kilometre olan çapıyla
en küçük gezegendir, ama yoğunluğundan dolayı gerçekte, Mars ve
Jüpiter'in arasındadır (hatta Dünya ve Mars'ın arasından daha iyi).
Neyse, bugün Neptün'ün dışında yörüngesinde yolculuk eder, içeride
bazen Uranüs'e yakın gelen bu kadar eksantrik yolda. Plüton, bu
geleneksel olmayan arkadaşın ismidir, türünün arasında en soğuk
olanı. Kazara birinin, daha hızlı biraz yolculuk yaptığı Neptün'ü çok
fazla rahatsız eden bir gezegeni aradığı zaman bulundu, sonra tekrar
yavaşlattı. Bu karışıklığın nedenini anlamak zordur. (Şekil 139):

Şekil 139

İki gezegen, birbirlerinden evrenin basıncından bozulur ve
kendilerininkiyle değiştirir, daha az basınca. Bu nedenle, uzay
basınç, birbirlerine doğru püskürtür. İç gezegen daha hızlı hareket
ettiğinden dolayı, hatta başta daha hızlı ve sonra daha yavaş olur,
oysa dış gezegen diğer yolun etrafında hareket eder. Bu yolda, tam
olarak, bir gezegen iç kenardan veya dış kenardan rahatsız edildiğini
bilir. Mevcut olayda, Plüton çok fazla baş belası olmamıştır, fakat
görünür "Gezegen X" daha keşfedilmemiştir. Plüton, Plüton kadar
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büyük olan bir uydu (Charon) ile eşlik edilir ve bir çift-gezegen
sisteminden bahsedilebilinir.
Neptün tam olarak, tanımlanan yolda aynı düzensizlikler Uranüs
yörüngesinde dikkat edildikten sonra bulundu. Beklenildiği gibi,
düşük yoğunluğun dev bir gezegeni olan Uranüs, çok az ağır
elementi içerir ve Neptün'e benzer. Neptün'den, on bir ay bilinir,
fakat muhtemelen daha fazlasına sahiptir.ii91 Uranüs, 21uydusu (veya
daha çok) ve tabii bir halkaya sahiptir, bütün diğer gezegenlerde
olduğu gibi. Bir halkanın gösterilmeye değer örneği, Satürn
tarafından sunulmuştur, sırada sonraki gezegen. En azından 31 uydu,
Uranüs ve Neptün gibi, biraz daha hızlı bir şekilde dönen bu dev
topun etrafındaki yörüngede döner — iyi bilinen nedenlerden dolayı.
Uydularının arasında güneş sisteminin en büyük ayı vardır, Titan —
dondurulan bir buz dev dünyası. Başka bir ay hatta karbondioksite,
metana, hidrojenin bir atmosferine ve helyuma sahiptir, genellikle
hidrojen ve helyumdan oluşan Satürn gibi — sadece güneş gibi.
Başka bir ay farklı volkanik faaliyeti gösterir.

Şekil 139a: Uranüs

Neptün

Satürn

Satürn'e yaşamın oluşumunu atfeden ("ilk", "ekim makinesi")
eski efsaneler ve raporlar vardır. Bu, kesinlikle uzak-cezbedici bir
düşünce değildir çünkü Satürn bir defa ekosferin bölgesi boyunca
geçmiş olmalıdır. Karbon daha önceden muazzam özelliklere
müsaittir. Aylarının biri, kristal karbonun dev bir elmasıdır. Fakat
şimdiye kadar, uydularını yakalayan Satürn'de canlı moleküllere
benzeyen bir şey var idiyse bile, fakat daha geç bir zamanda, bir izi
bırakmadığından kaybolmuştur. Satürn atmosferi, eksi 170 santigrat
derece sıcaklıktadır. Yaşamak için hoş bir yer değildir.
Satürn halkası toz ve buz taneciklerinden oluşan 100 tekil
halkadan meydana gelir. Aşırı derecede ince, yani sadece azami 150
metre kalınlığında ve öylece astronomlar için büyük bir esrarı temsil
eder. 290 000 kilometreden daha fazla bir çapla, merkezinde,
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120 000 kilometre çapta bir alanının üzerinde Satürn'le havada durur.
Garip bir şekilde halka, dönen bir plak olduğu gibi davranır: iç
halkalar ve dış halkalar aynı açılı hıza sahiptir, halka sıkı bir disk
gibi ( Şekil 140).
Bu şaşırtıcıdır, çünkü halka sonuçta
birbirlerinden bağımsız olan ve böylece
hızını Satürn'den uzaklığa göre seçilmiş olan
taneciklere bağlıdır. Gerçekte iç halkaların
daha hızlı dönmesi gereklidir. Ama Satürn
halkasının, iticilik ilkesinin etkilerini yeteri
kadar göstermez. Diğer bir deyişle gizem
tamamen çabukça çözülür, eğer iç halkalar
için dış halkalar tarafından gölgelenen uzay
basıncı düşünürsek. Dönüşte, Satürn'deki
basıncın dış halkalarda daha zayıf bir etkisi vardır — içtekilerin
gölgelerinden dolayı. Newton'un denklemleri burada onların
geçerliliğini azaltır. Çünkü aniden uzay basınç dış tarafta zafer
kazanır — sadece halkaların, hesapların sonuçlarından, daha hızlı
dönenleri kurtulacaktır. İç tarafta, bir başka deyişle, Satürn'deki
basınç galip gelir ve sadece "tasarlanan"dan daha yavaş dönen
halkalar tarafından uzağa itilmemiştir. Eğer biz, "yerçekimi"ne hala
bağlıysak, tabii buna rağmen, bir beyin zor meselesiyle
karşılanacaktık.92Astronomlar daha önceden, en özel yardımcı
hipotezleri inşa etmişlerdir, örneğin halkaların bir bisikletin tekerlek
parmaklıkları gibi birbirleriyle bir şekilde bağlanan varsayımında
olduğu gibi...
Şekil l40

Bisiklet tekerlek parmaklıklarına benzer bir etki, yine de,
gerçekte görülmeliydi. Çünkü uzay basınç ve Satürn basıncı, her iki
kenardan halkaya iri parçaları itmiştir... Aslında mesafesine kadar ve
iri parçaların hızı "doğru"dur. Bundan dolayı halka çaprazlamasına
birkaç kez parçalanmış olmalıdır, oysa diğer iri parçaların yanlış
hızı, gezegenlerin oluşturmasıyla meydana geldiği gibi bir ilerleme
etkisi yoluyla boylamsal aralıklara sebep olmuştur. Halkanın,
tamamen tüm alanın üzerinde devamlı bir geciktirmeden dolayı, asla
mümkün olmadığı olasıdır. Çünkü güneşin etrafında halkadan farklı
olarak, bu madde "boşluk soğuğu"dur ve mümkün olan
elektrodinamik süreçleri yer almamıştır. Kısmi bir geciktirme, yine
de, birkaç kez uyduların etkisi ile meydana gelmiştir. Bu yüzden
halka, dört ana halka alt bölümlerine (En son gözlemler yediyi
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keşfetmiştir.) ayrılır. Bireysel halkaların arasında esneyen bir boşluk
dışında hiçbir şey yoktur.
Halkanın beklenilmeyen inceliği — ilişkide neredeyse, bisküviinceliği olarak adlandırılmak zorunda olacaktı — basınç ilişkileri
tarafından hipotezimize göre açıklanır. Ayrıca üzerinde iç taraftan
dış tarafa doğru biraz daha geniş olmak zorunda olacaktı, tam olarak
geometrik Satürn rota basıncı ve uzay basıncı yansıttığı için. Böyle
ince olarak tutan şey halkanın, kesin bir kalınlığı aştığı zaman hemen
etkili olan kuvvetten başka hiçbir şey değildir (Şekil 141 ).
Eğenkuvvet
maddeyi
iki tarafa
doğru yönlendirir
Şekil 141

Eğen kuvvet, tozun bir küresine Satürn’e düşen gök cismini
kırarak bu halkayı meydana getirir. Satürn’ün ekvator düzeyindeki
halka kurtulmak zorundaydı çünkü çabukça dönen yıldızın etrafında
basınç dağıtması hiçbir şart altında düzenli olamazdı. Kendisinden
uzay basınca karşı yöneltilen gezegenin kuvvetini olduğu gibi
beklemek yanlıştır, ekvatorun alanında kutuplardakinden daha
zayıftır. Böylece her gezegensel halka sadece ekvatora dik
oluşacaktır (sonsuza dek orada kalacak olduğu anlamına gelmez).
93
Kutupların yukarısında daha yüksek "iticilik" maddesini
çıkaracaktır, eğen kuvvet küçük bir halkanın dışında Satürn'e doğru
düşüş yapacaktır. Halka varlığa geldiği andan itibaren, aynı
zamanda, kutup yerini almalarının sınırlı bir alanda olmasına
rağmen, daha geç bir zamanda gezegende yer aldığından dolayı
değiştirebilir.
Sıradaki büyük dev, Jüpiter, aynı tamanda bir halka taşır —
Satürn gibi bu kadar ayırıcı olmamasına rağmen. İnce malzemeden
meydana gelir, ama biraz daha kalındır, beklenildiği gibi. Halka
sistemi çok karanlık olduğundan, muhtemelen herhangi bir buz
içermez çünkü bizim gezegenlerimizden en büyük, neredeyse güneş
gibi olan Jüpiter’dir. O, güneşten aldığı sıcaklığı gerçekte daha çok
yayar. Bu büyük topla üzerinde çalışması için birçok yüzeyi bulan
uzay basınç, sıcaklığın bu üretiminden sorumludur.94 Boyut ile
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destek olunan engebeli etkiden ve gezegenin yaşından dolayı,
Jüpiter'in en hızlı dönmesi şaşırtıcı değildir — 10 saatten daha az
sürede. Dev, evde bizim sistemimizin ikinci en büyük uydusudur,
Ganymede ve en azından 59 diğer ay içinde. Dünya Jüpiter'le
kıyaslandığında, bir portakalın yanında bir bezelyeyi andırır — ve
güneş de bir araba tekerleği gibi.
Hayat, eğer daha önceden herhangi bir formda Satürn'de
olmalıysa, Jüpiter'de devam etmiş olmalıdır. Fakat küçük yeşil
adamlar hiçbir şart altında, bir uzay gemisinde göç etmedi mi, canlı
moleküllerini aktarması, panspermia yoluyla, örneğin boşluk
boyunca sürüklenirken bakterilerin formunda yapıldığı daha
muhtemeldir. Bunlar sadece kenarda kalan düşüncelerdir, buna
rağmen, fantastik spekülasyonlarda kendimizi gevşetmeden önce, biz
birazcık, sırada sonraki gezegenin en muhtemelen etkilenmiş başka
bir olağanüstü olayına dikkatimizi çeviririz.
Çok büyük bir gezegen olmalıdır — daha önceden demir ve
nikel bakımından zengindir — bir kere Jüpiter ve Mars'ın arasında
onun yörüngesinde yolculuk yapmış olan. Ve muhtemelen muazzam
bir meteor tarafından vurulmuştur çünkü birkaç bin parçaya ayrılmış
ve parçaların üzerinde binlerce küçük parça vardır. Bugün asteroit
kemeri yörüngesinde bulunur. En büyük bilinmiş asteroit, Vesta, 834
kilometre çapındadır, oldukça büyük bir iri parça, fakat hala gök
cisimlerinin arasında küçücük bir şeydir. Başka bir tanesi(Eros) dev
bir iğne gibi boşluk boyunca hareket eder. Ama en büyük parçalar
herhangi bir şekilde uzakta bulunuyordu — her tarafta bütün
yönlerde. Bazıları gezegenler tarafından yakalanmış ve o zamandan
beri uyduları olarak kalmıştır. Onların hepsinin şekilsizliği, soğuk
madde de olduğu gibi, kırmış olmasının açık bir anımsatıcısıdır.
Onlar nadiren küreseldir, ama çoğunlukla asimetrik, patates-gibi
yapılar.
Asteroitlerin, bir defada oluşturulan bir tek gezegen olduğu
hakkında küçük bir şüphe vardır. Diğer bir deyişle onların
yörüngeleri bütünüyle, tabii felaketin olduğu bir noktada kesişmiştir.
Sadece felaketin nedeni asla tamamen açık olmayacaktır. İki gök
cisminin arasında olan çarpışma aslında çok nadir gerçekleşen bir
olaydır, ama tamamen olası olmayan değildir. Bütünüyle gök
cisimleri, tekrar tekrar göktaşları ve kuyrukluyıldızları tarafından
vurulur. Büyük darbe kraterleri kendileri için konuşur. Hatta
dünyanın, dev meteorlar tarafından sayısız vurulduğunu üzerindeki
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yara izleri ile kanıtlanır: Avustralya, Arizona ve Sibirya 'daki
muazzam kraterler. Ama bu meteorlar, cücelerin devler ile
kıyasladığında, parçalara ayrılmış asteroit gezegenini olmalıdır.
Lakin direkt çarpmış olamazdı çünkü yaklaşık olarak aynı boyuttaki
iki gök cismi, eğen kuvvetinden dolayı birbirlerine çarpmadan önce
birbirlerini ayrı parçalamışlardır. Eğer, daha önceden yok edilen
gezegende canlı şeyler var idiyse, onlar dünyalarının sonunu tahmin
etmiş olabilirlerdi — onların daha önceden astronomiyi bildiğini
desteklemiştir.
Belki gezegenden gezegene yaşamın ilk olarak planlı göçü,
burada yer almıştır... Fakat olayı daha iyi açıklayan başka bir
açıklama vardır. Yani gezegeninin, sabun kabarcığı gibi yörüngesini
değiştirdiği zaman patlamıştır. Onun düzenlemesinde, dev gaz
gezegenlerinden daha yoğun ve daha sıkı küresel vücutlara geçişle
ilgili bir sahneyi temsil etmiş olmalıdır. Belki, kendi basıncını içerde
tutmak için yeteri kadar kararlı olmadığının sebebiydi çünkü dış
basınç (uzay basınç), sonuçta, devamlı olarak daha zayıf olmuştur —
ama yeni bir yörüngeye geçilmesi aniden olmuştur. Gaz gezegenleri
aynı kader ile etkilenmiştir, basitçe on misli genişletmiştir, evet hatta
yirmi kez daha fazla. Muhtemelen gezegenin daha önceden
kendisinin altındaki basıncın, çok fazla büyüyen sert bir kabuğu
vardı. Felakette bitmek zorundaydı, hepsinden ziyade, eğer gezegen
çok büyük idiyse. Belki nükleer süreçler bile kabuğunun altında
başladı, güneş içindeki gibi sadece. Sonuç, boşlukta muazzam bir
atom bombası olmuştur.
Bu, yaşlı gezegenlerin kısa bir gözden geçirmesiydi. Haydi
şimdi, çok daha fazla bize ilginç olan, yaşadığımız sebep için daha
genç olanlar hakkında konuşalım. Daha önceden, gezegenlerin nasıl
meydana geldiğini gösterdik. Güneşe en yakın olan bütün
gezegenlerin en genci, oluşumunun halka sırasında pratik olarak
uçan "Vulcan" olarak adlandırılmıştır. En azından, ilk olarak 1859'da
astronom Dr. Lescarbault tarafından işaretlenmiş ve adı
konulmuştur. 1878'de, astronomlar C. Watson ve Dr. Lewis’e
kendini göstermiştir; yıl 1966 ve 1970'te, Dr. H.C. Courten hala,
gezegenin kalanlarını keşfetmiş ve sonra bir iz bırakmadan
kaybolmuştur. Muhtemelen, güneşe geri dönmüştür; buna ölü bir
doğum denilebilinir. Belki hatta sadece illüzyonların bir dizisi olan
bir canavardır.
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Her durumda, mevcut gezegenlerin arasındaki en genç
Merkür’ün varlığı hakkında şüphe yoktur. Güneşin daha önceden
inanılmaz şekilde ağır bir benzerlik olduğu,ağır elementlerin büyük
miktarlarını şu anlara geliştirmiş olduğu bir zamanda, bütün
gezegenlerin en yüksek yoğunluğunu gösterir. Yüksek çevreleyen
basınç, Jüpiter'in ayı Ganymede'den daha küçük olan sıkı bir
topasıkıştırır. Bu yüzden muhtemelen çoğunlukla metallerden oluşan
gezegensel bir cücedir. Yüzeyi dayanılmaz şekilde sıcaktır. Biz
şimdiden, onun dönüşünün özelliklerinde bir ışığı fırlattık.
Atmosferin bir kısmına sahiptir; yara izleri ve kraterler tarafından iz
bırakılmıştır, çıplak ve boştur. Aktif yanardağlar henüz yoktur.
Yaşamın herhangi bir türü imkansızdır. Biz daha önceden, GTR'yi
incelediğimiz zaman, onun eksantrik yörüngesi ve özelliklerini
tanımladık.
Şimdi biraz spekülasyon yapalım: Bir gün, Merkür, bizim bugün
Venüs'ü bulduğumuz yörüngeyi benimseyecektir. Ve sonra, bu
gezegene benzeyecek, dört zaman boyutunda yukarıya şişecektir.
Derisi daha ince olacak ve bazı yerlerde basınca aşağıda
dayanmayacaktır. Dev yanardağlar püskürecek ve toz, karbondioksit
ve su buharı tüm gezegeni saracaktır. Aynı biçimde, sıcaklığın birkaç
yüz derecesi, dehşet verici fırtınalarda, Venüs'ü cehennem yapar.
Dünyamız, bir defa güneşe daha yakın olduğu zaman, Venüs
yörüngesinde sadece bakmıştır. Neyse, Venüs yanardağları, 1984'e
kadar keşfedilmedi. Yanardağlar, gezegeni canlı bir gök cismine
planlaması için aşırı derecede önemlidir. Yanardağ olaylarının
nedenlerini bulmak zor değildir. Serin bir deri gibi bir şey veya
kabuk geliştiği zaman, muazzam bir basınç üzerinde başka bir soğuk
gezegeni yapılandırır. Bu süreç, maddeyi magmaya dönüştürür.
Kimyasal süreçler karbonik asit, oksijen ve suyu bıraktırır ve bu su
yanardağlardan dışarı lav ve gazlarla beraber bastırılır — gezegenleri
tutan uzay basınç ile her şeyden önce tabii bir bozukluk gibi (Şekil
142 ).

Şekil 142
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Neredeyse bir gezegende suyun tüm miktarı, yanardağlardan
kaynaklanır. Bugün bile, dünyanın birkaç aktif yanardağı, birleşik
olan havaküreye suyun muazzam niceliklerini sunar ve volkanik
faaliyet ile sürdürülür. Bu nedenle, yanardağlar aynı zamanda
dünyanınkinden 100 kere daha yoğun atmosferi Venüs'te meydana
getirir. Volkanik faaliyet azaldığı zaman sadece gazın bu tabakası
daha ince ve dünyanınkine daha benzer olacaktır. Venüs'ün daha
hızlı dönmediği ve bu yüzden neredeyse herhangi bir manyetik alana
sahip olmadığı için, atmosferin kısımları, evrene sabit olarak
kayıptır.
Sülfürik asitin az bir içeriğinin dışında, Venüs atmosferi özde
dünyanın ilkel atmosferine benzer. Venüs'ün, canlandırılan bir
gezegene dünyaya tamamen benzer olan bir gelişmenin
başlangıcında olduğu bu yüzden muhtemeldir...95 Sonraki gezegenin
doğumuyla, Venüs güneş tarafından yalın yakılacaktı ve aynı
zamanda yerçekimiyle ilgili alanın eşgerilimsel boşluğu boyunca dev
bir sıçramayı yapacaktı. Dönüşünü artıracak, yanardağlar yeni bir
atmosfer ve yaşamı oluşturacaktır, daha önceden var olduğu gibi
yeniden başlamak zorunda olacaktır. Soğuk bölgelerde, havanın su
buharı yıllar sonra yağmur olarak yağacaktır; seller dünyanın daha
önceden tecrübe ettiği gibi. Dünya, "atlama" yaptığı için, kutupları
yer değiştirmiştir, en azından iki kez, muhtemelen üç kere hatta.
İnsanların daha önceden, bu son sıçramaları geçirdiğini farz etmesi
için iyi sebep vardır.
Daha sonra yeni parlak güneş yüzeyinde aşamalı olarak
reaktörlerini yeniden azaltacak ve aynı zamanda daha zayıf
yayacaktır. Ve Venüs neredeyse tamamen donacak, yani bir buzul
çağını geçirecektir. Böyle felaketlerin izleri hala bugün dünyada
bulunabilir. Biri, türlü nedenlere felaketlerin bu kocaman izlerini
atfetmeyi denemiştir, kuyrukluyıldızların darbesi örneğinde olduğu
gibi — tabii ayrıca yer almış olmalıdır. Ama bu yara izleri için ana
neden, güneşin kendisidir ve her gezegen felaketlerin benzer bir
dizisi boyunca devam etmiştir.
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Şekil 143
Dünyada eski zamanlara ait karışım, metabolizmanın ilk
kimyasal süreci başlamış, sonra neredeyse tüm gezegeni örtmüştür.
Venüs, sadece aynı bir güne bakacaktır. Bugün, kesinlikledaha
önceden panspermia bakterilerileriyle bulaştırılmıştır. Bu yüzden
yaşamın "düşünce"sinin, yeniden onda doğmuş olmak zorunda
olduğu zorunlu değildir. Okyanusun mevcut suyu dünyanın
genişlemesinden dolayı (Şekil 143), daha muazzam bir alanın
üzerinde yayılmak zorunda kalmıştır. Kıta görünür olmuştur.
Aşamalı olarak, (Wegener'e göre kıta hareketi) daha sonra magma
akımlarının tabakalarında ayrı sürüklenen büyük parçalara
bölünmüştür. Yaşamda asla karayı "fethetme" arzusu yoktu çünkü
orada sadece bulunuyordu, suyun çekildiği zamanda. Sığ sular, yarı
deniz ve yarı kara olan balçık, şelf deniz bölgeleri ve havuzlar
gelişimin ilk oyun alanları olmuştur. Başlangıçta var olan okyanus
hücrelerin vücutlarında korunmuş ve şimdi sadece, o görevlerin, bu
yakalanan okyanusu daha fazla koruduğunu geliştirecek olup
olmadığı önem taşımıştır.
Çeşitli düşüncelerden, o günlerde, denizde kendisinin bir
gelişimini meydana getirmiştir; farklı birçok kromozomla sayısız
ilkel organizmalardan farklı bir tür, sabit etkileşimde ve birbirlerine
geliştirdi — yaşamın bir havai fişek gösterisi yayılıyordu.107
Yorulmadan, gelişigüzel bir şekilde başlangıçta var olan denizde
biriktirilmiş olan "programlar" denenmiş ve kullanılmıştır. Biz,
doğru yolda bunu görmek zorundayız: Bunlar, önceden belirlenen
özelliklerin veya görevlerin taslakları değildir fakat bunlar, pek çok
olanak için gerekli programlardır — sadece kurallar kodlarda
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bulunmaktadır, oyunda veya oyuncularda değildir. Atomlar,
kabuklarında veya yüzey yapılarının uyarılarında kimyasal tepkiler
için kuralları ve hiçbir şart altında özel moleküller için programı
içerir — ve buna rağmen, moleküler evrenin çeşitliliğini meydana
getirir — ilk hücrelerin kalıtsal veri kolleksiyonun96 sadece sonsuz
tepki dizisi ve sonsuz tepki zamanlarından dolayı doğru gelebilen
organizmaların asıl olanaklarını içermiştir. Ve bundan dolayı her şey
pratik olarak aynı zamanda ve yan yana gelişmiştir, birbirlerine
başlangıçtan adapte olmuşlardır: bitkiler, böcekler, hayvanlar ve
daha önceden insanın gelişmesi için programı taşıyan özel ilkel
yaratık.
Başlangıçtan beri, bugün hala devam eden ortak yaşamlar olmuş
olmalıdır — hayvanlar ve hayvanlar, bitkiler ve bitkiler, hayvanlar
ve bitkilerin arasında. Yaşam dev bir hastalık gibi yayılıyordu ve bir
çiçek dürbününde olduğu gibi faaliyet göstermiştir ve davranışın
biçimleri her zaman için iki basit imkan olmuştur: Onlar da değerini
kanıtlamış ve var olmaya devam etmiştir veya bir anlam ifade
etmemiş ve kaybolmuştur. Hatta çok fazla adapte eden her şey
mahkum edilmiştir çünkü çevrede değişikliklere teslim etmeyi
araştırmaya daha fazla sahip olmamıştır. En başarılısı muhtemelen
ortalamaydı, oldukça ilkel organizmalar. Hala, gelişim temelinde
başarısız olmuş olan inşaların sürekli uzaktan geçişine dayanmıştır.
Bir organizmanın davranışı aynı zamanda bütünüyle biyolojik
görevlerin kesinlikle gerekli bir bileşeni olmuştur. Fiziksel kusurlar
daha iyi telafi edilebilirdi. Ve daha fazla özellikle, sinyallerin
birbirleri için hangisinin olduğu önem taşımıştır. Onların daha ayrı
olması, daha yakında devam eden varlık korunmuştur.
Gelişim araştırması, yaşamın yavaşça ve geç sinyallere güvenen
davranışının daha pratik biçimlerinde organik görevlerin safça maddi
adaptasyonundan sadece geçtiğini gösterir. Onlar daha önceden sinir
sisteminin kesin bir kalitesini gerektirmiştir. Veonlarca milyon
yıllarını almıştır, uygun duyu organları gelişinceye kadar. Ama
renkleri tanıyabilen gözler var olur olmaz, çiçek açmaya başlamış ve
hayvanlar rengarenk olmuştur -ve çok daha fark edilir şekilde, çok
daha rengarenk ve çok daha cafcaflı yapmışlardır.
Optik ve akustik sinyallerin görkemli, parlak dünyasında her
zaman daha başarılı olan daha kuvvetli, daha ayırıcı sinyaldir çünkü
davranışın biçimleri hala ilkel içgüdüleri, motor refleksleri ve yaşam
hala tamamen bilinçaltında yatandır... Ve sadece bu gelişme
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mekanizması, sinyallerin titizliğinin, yanılmaz şekilde hala bizim,
onların "güzel" olduğunu hissettiğimizinden dolayı, geçmişe ait
olarak kurulan önemini ifade eden faydayı geliştirdiği önemsiz ve
güçlükle düzenlidir. Çünkü sözde güzel bütün bunlar, herhangi bir
plan olmadan meydana getirilmiştir ve sadece onun faydası ile
kararlaştırılmıştır.
Bu nedenle, güzel, faydalı duygularımızın içine demir atılmıştır.
Güneş yükselir, örneğin güzeldir çünkü güneşin isyanı aynı zamanda
bizim yaşamımızın isyanıdır... "Güzel"'in (günümüzde çoğunlukla
unutulmuştur) görevini inkar eden sadece bir "mucize"yle karşılanır,
estetizmin esrarı.
Biz daha spekülatif olacağız ve dünyanın tarihini özetlemeyi
denediğimiz zaman biraz daha fazla yerin olduğunu fantezi edeceğiz
— tamamen geçmişin anlaşılmaz karanlığına ışığı tamamen
getiremeyecek olduğumuzu oldukça iyi bilmek... Dünyanın, Vulcan
veya Merkür’ün doğumunun üzerindeki yerini değiştirdiğ ve sel
ulaştığı zaman, daha önceden mevcut olan Venüs, yerini
değiştirmiştir. Daha önceden dünyada var olmuş kültürler için,
Venüs zaten sabah ve akşam yıldızıydı ve dikkatli olarak izlenmiştir.
Ogyges krallığının efsaneleri, "değiştirilen renk, boyut ve şekil"in
gezegen Venüs'ün Augustinus'un "Civitas Dei"i'nde olduğu anlatır.
"Ve buradan, takımadanın yanardağlarının faaliyet gösterdiği dokuz
ay boyunca dünyada bir gecede gelmiştir..."
Venüs'ün değişmesinin arasındaki bağlantı ve dünyada felaketi
fark eden Mayaların ataları olmuştur. Sonuç olarak, Venüs'ün
hakkında bir inanç geliştirmişler, kendi Venüs takvimlerini
kullanmışlar ve Venüs'ü izlemeye devam etmişlerdir —gelecekteki
afetleri tahmin etmek, yeniden sabah yıldızı tarafından ilan
edilecektir. Hangisi kesinlikle tamamen yanlış değildir. Dünya, seller
veya buzul çağlarının neredeyse bütünüyle global felaketlerin
kaynağı, dosdoğru, hiçbir şart altında her zaman düzenli bir şekilde
bugün inandığımız gibi parlamayan güneşin faaliyetinde saklıdır.
Her yeni püskürme, serinlemenin bir dönemine kadar, daha önce
meydana gelmiştir; ve bu yüzden, içeride neredeyse bütünüyle
tarihsel kayıtlardaki selin, en son büyük buzul çağının sonuyla
çatıştığı en son kayıtlaragöre bizi şaşırtmaz. Yeni kızarmış şişmiş
güneş, buz eritmiştir, sonuç olarak sel felaketleri olmak zorundaydı.
Dünya yaratıldığından beri, güneş üç kere kozmik striptizini en
azından yapmıştı ve üç önemli izleri, global değişiklikler bu yüzden
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hala bugün dünyada bulunabilir. Birkaç gezegenin karşısında
gelişimin süreci bir büyülemedir, yalnız kanıtlanamayan bir
perspektifdir. Ama biz, buna rağmen spekülasyonlarımıza devam
edeceğiz. Bugün sonsuza dek bunun gibi kalmayacak olan ölü bir
gezegen olarak Merkür’ü bulmamıza rağmen. Şimdilik, güneş
durmaktadır — kabuğunun en son başarılı çıkarmasından sonra —
taze ve parlayarak. Ama şiddetini, devamlı olarak azaltacaktır çünkü
yeni bir kabuk, atomik reaktörün aşağısında geri çekilerek şeklini
oluşturuyor. Böylece, Merkür bir gün yaşamın alanına gelecek ve
yanardağlar bir atmosfere ve okyanuslara sebep olduğu bir zaman
olacak. Bundan dolayı hayat yeniden orada başlayacak. Ve
Merkür’ün bir gün dünyanın yörüngesine olduğu zaman — sonra
uzun bir zaman boyunca güneşten uzakta bir yörüngede yolculuk
yapmakta olacak — üç global afetten kurtulmuş olabilir — güneşin,
biraz oyununa devam etmesini sağlamış olabilir... Ve belki bu afetler
efsanelerde, peri masallarında ve kozmos hikayelerinde ayrıca
korunacaktır. Her gezegenin kendi gelişimi vardır ve gelişmeye,
yaşamın devamına katkıda bulunmuştur. Onların varlığının kesin
evrelerinde, bütün gezegenleri benzer sahneler ve koşullar boyunca
ilerlemiştir. Bu nedenle, biz şimdiden bir sonraki "kıyamet" için
haber verebilirdik, tam tarihini tanımlamanın kesin olacak olmasına
rağmen. Biraz zaman içinde, güneş yeniden daha soğuk olacak, yeni
bir buzul çağı dünyamıza gelecektir — ve insanlık, gezegeninin
kaybolduğunu fark etmek zorunda olacaktır. Muhtemelen bir
geleceğin Nuh'un gemisi, bir uzay gemisi olacak.
Güneşin yeni bir parlaması, Venüs'te mümkün olan herhangi bir
yaşamı yakacak, fakat dünyada bir sele sebep olacaktır. Venüs ve
dünya ve bütün diğer gezegenler de, uzay boyunca "atlama"
yapacaktır, birçok haftayı ve günleri alacak olan dev bir sıçrama
olmasına rağmen — eğer hala daha zaman varsa. Hiçbir şey olduğu
gibi kalmayacak. Yaşam, sonraki iç gezegene göç edecek,
muhtemelen daha önceden birçok kez olduğu gibi.
Bu, tezlerin güvenilirliğiyle problemlere sahip olan ve hoş
karşılanmamış olmayan Erich von Daeniken'in teorilerine yeni bir
arka planı olarak çıkar, "tanrılar"ın gerçekten gelmiş olabilme
sorusunun cevaplanması için. Diğer yıldızlarla ilgili sistemler de,
kesinlikle çok uzaktadır. Yine de, biz, bu teorilere inanmayı,
ayrıntıda nasıl olduğunu tartışmayı istemeyiz. Ateş ve su bir
kıyametin öğeleridir; ve ateşle ve su böyle kıyametler hakkında
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bütün geleneklerde neden olarak bulunur. İnsanlar, aynı zamanda,
eski devirlerde bu kadar felaket esnasında diğer gezegenlerdeki
değişiklikleri fark etmiştir. Sümerlerin geleneklerinde, Gılgamış
destanında Ishtar, Venüs gezegeni tarafından temsil edilen insanlığın
tanrıçası olarak açıkça bahsedilir ve selin nedeni olarak belirtilir. Bu
yüzden sayısız taş çemberlerinin ve taş gözlem evlerinin, dünyanın
her yerinde güneş ve aya ek olarak Venüs'ü yakınca gözlemek için
dikildiği hiçbir sürpriz değildir.
Hatta Atlantis'in batmasının hikayesi, kelimesi kelimesine
gezegenlerin yörüngesindeki sapmaları gösterir. Böylece Plato
Critias raporunu yapar: "korunan bir hikaye vardır, o bir zamanlar
Phaethon, Helios'un oğlu, babasının at arabasında atları boyunduruğa
vurmuştur, çünkü o babasının yolunda onlara binememiştir,
dünyanın üzerinde hepsini yakmıştır ve kendini bir gök gürültüsüyıldırımda yok etmiştir. Şimdi, bu mitolojik bir formudur, ama
gerçekten dünyayı hareket ettiren maddelerin bir sapmasını ifade
eder, ve göklerde ve dünyanın üzerinde şeylerin afeti, zamanın uzun
aralarında tekrar etmektedir..."
Yunan mitolojisinde gezegen Phaethon'un efsanesi, felaketten
önce gelen ve harap edici ateşi dünyaya ileten, güneşle ilgili
püskürmenin açık bir göstergesidir. Benzer hikayeler, kürenin
etrafında bir bütün olarak bulunabilir, Völuspá'da örneğine gelince,
tanrıların Pregermanic şarkısı: "... Güneyden, ayın arkadaşı olan
güneşe geldi, sağ elini cennetin çerçevesine attı, güneş geçitlerini
bilmedi. Ay onun kuvvetini bilmedi. Yıldızlar onların yerlerini
bilmedi..."
Üstelik değiştirilen Venüs yörüngesi, Lucifer'in Düşüşünün
İncille alakalı efsanesine bir yükseliş vermiştir, göğe ait bir devrimde
tahtından yaratıcı Tanrı'yı atmak için denemiş olan meleklerin
arasında en güzel ve en kuvvetlisi; Lucifer, gezegen Venüs'le ilgili,
bölüm XIV’de kanıtlanır. Isaiah'ta anlatıldığına göre: "Senin,
cennetten nasıl düştüğün, sabah yıldızı, şafağın oğlu! Sen, dünyaya
üzüldün, bir defa ulusları aşağılayansın!"
Popol Vuh aynı zamanda büyük bir ateşin gökyüzünde
görüldüğü korkunç Tanrı Huracan'ın, dünyaya nasıl sel bastığını
anlatır... Venüs 'e ayrı göstergelerle benzer raporların baskısı Chilam
Balam 'ın kitaplarında bulunabilir...
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Dünyamızın ayı nereden gelir? Garip bir şekilde, gezegenemizin
en eski takvimleri, Mayalar ve ataları sırasıyla, bu uydunun
periyodik çevriminin, zamanı ölçmek için ay hakkında ilgi
duymamışlardır. Onlar, zamanın aralarını kararlaştırmak için güneş
ve Venüs'ü kullanmışlardır. Bir ay olmadan bir zaman var mıydı?
Merkürün bir ayı yok. Venüs de olduğu gibi. Ve dünya, güneşten
Venüs'ün mesafesinde olduğu zaman, muhtemelen, herhangi bir
uydusu yoktu. Bütün gezegenlerin serbest düşüşünde aynı hızda
düşecek olduğu gibi sadece, onların hepsi neredeyse aynı zamanda
ve aynı hızda eşit potansiyel boşluklarını örtmüştür. Sistemdeki
uyarının aktarılması, bununla birlikte, iç taraftan dış tarafa doğru yer
almıştır. Gezegenin konumundaki yer değişimi, bu yüzden, güneşe
daha yakın olan gezegenlerle fark edilebilirdi. Bu süreçte, Venüs
optik olarak, dünyadan Venüs'e olan mesafe kesinlikle artmak
zorunda olduğundan, daha küçük olmuş olmalıdır. Dış gezegenler,
aynı yolda ayrılmıştır, fakat ezelden gözlemlemek için çok daha zor
olmuştur.
Asteroit gezegeninin patlatmasının, dönüşte, dünyanın
atlamasıyla çatışan, onun atlamasıyla çatıştığını akla getirir. Bu
fırsatta, büyük bir parça dünyanın yakalamak üzere olduğu yörünge
kesişmiş olmalıdır. ewton'un formüllerinin destekçileri, olası
olmayan için bunu düşünse bile ve yakalamanın teorilerinin, şimdiye
kadar zayıf kuruluşları var olduysa bile, biz muhtemelen bu kadar
parçanın dünyamızın uydusu olduğunu varsayarız. 3.34 yoğunluğu
ile ay (Dünya 5.52), Mars'ın(3.95) ile Jüpiter (1.33) tam olarak
arasında bulunur, ve bu nedenle, kesinlikle (asteroit kemerinde
bulunur, bugünlerde) bu bölgeden gelir ve bu yüzden dünyadan daha
yaşlı olmak zorundadır.
Aydan örnekler alınarak ayın yaşının kararlaştırılması, gerçekte
daha yüksek bir yaşı göstermiştir. Bir uydunun yakalamasından
başka, hiçbir şart altında, bizim iticilik ilkemize göre olduğu
düşünülemez değildir. Bu türün bir karşılaşmasının süreci, şekil
144'te gösterilmiştir:
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Şekil 144

100 km’den çok daha fazla bir hızda uydu büyük bir parçasının
dünyaya yaklaşmış olmalıdır. Gerçekte, güneşin yolundaydı, ama o
dünyaya fazla yaklaşmıştır... Kısa bir süre boyunca, onlar birbirleri
yanında uçuyordu ve bu sefer, ayın yönünü değiştirmesi için
dünyanın eğen kuvveti yeterliydi. Dünyanın etrafında düşüyordu...
Ve bu yolda hala, bugün 105 km/s civarı bir hızda düşüyor.97
Önce dünyaya çok daha yakındı. Eğen kuvvetin, etkilemesi ve
her iki vücudu deforme etmesiyle gelgitlere sebep olur ve birbirleri
etrafında döndürmeye sekte vurur. Bu, iticiliğin baskın olmasıyla
sonuçlanır... Ve böylece ay devamlı olarak tekrar dünyadan
uzaklaşır. Aynı sebepler nedeniyle, gezegenler güneşten aşamalı
olarak uzaklaşmak zorundadır.
Ay ile aynı yolda, gezegensel sistemimizin bütünüyle diğer
uyduları yakalanmıştır. Eğer şimdiye kadar, meselenin gevşek bir
birikmesinin formunda ayın ön bir sahnesi gibi bir şey dünyaya
yakın olmuş olsaydı, kaçınılmaz şekilde bir halkaya dağıtılmış
olacaktı. Eğen kuvvet kesin bir mesafede kuvvetini sadece gevşetir
(Roche'nin sınırı). Aynı sebepten dolayı, gezegensel sistemin
yaratıldığını bilmeyi isteyen her teori, bir tek gaz bulutundan
kesinlikle gülünçtür. Sadece yoğun şekilde maddeyi iyonlaştırmıştır,
yani sadece güneşten kendi gezegenleri meydana getirilebilinirdi.
İyonlaşmamanın ne hale geldiği, soğuk maddenin açıkça Satürn'ün
etrafında halka tarafından gösterilmesidir...
Muhtemelen, komşu gezegenimiz Mars bir kere yaşamın bir
bolluğunu taşımıştır. Bugün,kaderin dünya için depoda bulunduğunu
gösterir... Şüphe olmadan, Mars'ın bu arada neredeyse tamamen
kaybettiği suyun muazzam miktarlarını taşımış olduğunu
görülebilinir.
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Bir zaman dünyaya geldiğinde tüm suyunu kaybedecektir -hala
Mars kutuplarında buz olarak bulunur, acınacak şekilde kalanların
dışında. Volkanik faaliyet durduğu zaman — azalan uzay basıncın
bir sonucu — dünya oldukça küçülecek çünkühidrojenin ve
helyumun çok büyük miktarı evrene taşınmış olacaktır. Suyun
ayrılmasıyla bırakılan oksijen, çöllerde bulunan metalleri ele
geçirecek; gezegen ileride paslanacak, bundan dolayı gezegenin bir
resmi şimdiden Mars tarafından gösterilir.
Bundan önce, dünyanın nüfusu da, gezegeninin harabiyetine
katkıda bulunacaktır. Yeraltı suyu düzeyi azalacak, kaynaklar
kuruyacak, nehirler kuru akacaktır... Sonunda okyanuslar bile
buharlaşacak çünkü çok daha az su, yağmur formunda olacaktır.
Merhametsizce, güneş, hidrojen ve oksijene kalan bulutları
ayrıştıracaktır. Karbondioksit, (Karbonmonoksit oksitlenerek C02'e
dönüşür) atmosferi zenginleştirecek — ve acı sona doğru, tam olarak
bugün Mars'taki gibi bir nitrojen karbondioksit atmosferi oluşacaktır.
Garip bir şekilde, iki aylı bir zaman dönemini anlatan dünyada
efsaneler vardır. O, bu geleneğin dünyadan bahsetmediği olabilir
miydi? Mars iki aya sahiptir! Bu hikayeler imkan dahilinde, Mars'tan
mı geliyor ve onların, dünyaya göç etmek zorunda kalan kaçaklar
tarafından getirdiği midir? Bu düşünce gerçekten aşırı derecede
büyüleyicidir. Tarih tekrarlanacak mı ve insanlık — en azından
küçük bir kısmı - dünyanın yaşamaya elverişsiz olduğu zaman
Venüs'e mi göç edecek?
Bu düşünceler, hiçbir şart altında, ilk bakışta görüldüğü gibi
öyle fantastik değildir. Çok fazla özel gösterge vardır, örneğin dünya
ve Venüs'ün arasında ilişkiyi gösteren kayalardaki eski çizimler —
veya Mars ile Dünya arasındaki çizgiler midir? Sonuçta, biz
Merkür’ün her zaman var olmadığını unutmamalıyız. Daeniken'in
astronot tanrısı Marslılar mıydı? Bu soru, muhtemelen, ufak bir
gülümsemeyi ortaya çıkarır. Biz, bütün bu olayların zamanın
inanılmaz bir şekilde büyük dönemlerine ayrıldığını düşünmek
zorundayız. Dünyanın ölmesi, Mars'ın yörüngede dönen sahasına
ulaşmadan önce yer almayacaktır. Ama ilk önce, dünya birkıyametle
başa çıkmak zorundadır, yani bu yörüngeye atlamayla.
Biz, daha önceden Venüs'e mürettebatla bir uzay gemisi
yollayabilirdik. Bu teknoloji, dünyanın Mars bölgesine girdiği
zaman, ne kadar uzakta olacak? Fakat, belki bu herhangi bir şekilde
hiçbir şekilde kullanımda değildir, belki gelişim ve uygarlık yeniden
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her yerde başlamak zorundadır. Herhangi bir durumda, bir şey çok
gariptir: uzay yolculuğu için insanlığın arzusu. Bizim gerçekten, bir
gün bu bilgiye ihtiyaç duyacak olduğumuz bir kötü hissimiz gibi
görünür.

Şekil 144a:Mars’ta kurumuş nehir yatağı

Biz, bu önerilerde onu bırakmayı isteriz. Çünkü, bu soruların
herhangi birisinin gerçek bir cevabı yoktur. Soru, eğer yaşam olsaydı
veya NASA uzay sondaları ile deney yaptıktan sonra Mars'ta hala
yaşamın var olmayışı cevaplanamaz. Dünyada düşünülen deneyler,
kesinlikle şaşırtıcı sonuçlar üretmiştir, kimyamızın yasalarının
Mars'ta uygulamayacak olduğu için. Tek şey hakkında emin olarak
bilinilmiştir: Mars'ta su olmalıdır, suyun muazzam bir miktarı...98
Mars, dünyadan oldukça daha küçüktür. Fakat aynı zamanda
daha yaşlı, daha soğuk ve kuraklıktır. Bu nedenle, onun güncel
boyutuna küçültmüş olmalıdır, geçici olarak gezegenlerin son
genişlemesinden önce gelen bir etki. Mars'ta okyanusların yokluğu,
görünüşte çok büyük farklılıkları gösterir, dünyada bulunabilen
kudretli sıradağlar, eğer herhangi bir su yoksa. Mars atmosferinde
daha çok oksijen yoktur. Bu nedenle, gökyüzü mavi gözükmez, ama
kırmızıdır. Kırmızımsı, bu yüzden, aynı zamanda yansıtılan güneş
ışığının rengidir ve bu renkten dolayı Mars’a onun ismi verilmiştir.
Daha eski zamanlarda, Chiun ismi altında aynı zamanda
bilinmiştir. Diğer göstergelerin arasında biz, Chiun'un simgesinin
tapıldığı ve bir Tanrı'ya ait olduğunu, İncil'de ipuçlarıyla buluruz.
Bundan dolayı, etrafta düşünmeye değer olan başka bir bağlantı da
buradadır.
Bütün spekülasyona rağmen, biz tamamen, yaşamın gelişiminin
bir tek gezegenle sınırlanmadığı göstergelerini inkar etmemeliydik.
Başlangıçta var olan okyanusun varlığının dünyada olduğunu tam
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olarak kabul etmek zorunluluğynda değildik. Yine de,
gelişiminneredeyse her gezegen üzerinde başladığı olasıdır ve sadece
ortak bir etkileşim yer almıştır. Yaşamın "düşünce"si, belki bakteriye
kadar başarmıştır, Satürn'den Mars'a kadar gezegenden gezegene
sıçramıştır.
Herhangi bir olayda, bir şey kendini öneriyor gibi görünür:
Mars'ın, geçmişimizin gezegeni olarak göründüğü gibi sadece
geleceğimizin gezegeni, bizde sabah ve akşam gökyüzünde aşağı
parlar: Venüs!
Zamanla, gezegenden gezegene bu evrimsel sıçramaları
sınıflandırmak zordur. Belki güneşle ilgili faaliyetlerin bağlantısı,
ipuçları olarak bizim buzul çağlarımızı seçmesi için bir olanak
sağlar, bilginlerin bir gün makul figürleri bulacağını sağlamıştır.
Bundan başka, kutupların şiddetli bir dolaşması, en azından iki kez
yer almış olmalıdır, muhtemelen, üç kere (belki başka bir tanesi, ayı
yakaladığında). Manyetik alanda bir değişiklik, tabi ki onunla
bağlantılıdır. Gerçekte, böyle olayların ayırıcı izleri vardır.
Tabii, herhangi bir şekilde, eğer güneş herhangi büyük bir
püskürmeye sahip olmasaydı, gezegenlere götürmediğini bilmeyiz.
Üç buzul çağından daha çok olduğu görünür — ve geçici buzul
çağlarından. Bu nedenle, özel sonlara çok dikkatli olmak zorundayız.
Güneşin ritmini tanıması için hiçbir güvenilir yol yoktur; Fakat, bu
dönemlerin daha kısa olduğunu farz etmek zorundayız, patlamaların
şiddetleri azaltılırken. Sonunda ritmik olarak dalgalanan küçük bir
yıldız, belki bir pulsara benzer bir şeydir. Biri bu yüzden, gerçekleri
düşünebilirdi, eğer pulsarlar sadece dönüş ile püskürme aralarına
sebep olmasaydı, fakat evrenin çok büyük olan basıncının altına bir
püskürmeden sonra düşer, eğer gerçekte titreşmiyor olsaydı.
Gezegenlerin en gerekli özelliklerinden biri (ve yıldızlar),
onların karakteristik manyetik alanlarıdır. İlk önce, dünyanın
manyetik alanına neden olan demir ve nikelin bir çekirdeği olduğu
varsayıldı.99 Bu varsayım, Mars'ın sadece aşırı derecede zayıf bir
manyetik alana sahip olduğunu gösterdiği gibi, aşırı derecede realist
olmadığıdır. Bütün beklentilerin aksine şaşırtıcı şekilde kuvvetli bir
manyetik alan, olgulara ek olarak, Jüpiter'le Van-Allen kemer
radyasyonuna benzer keşfedildi.
Daha önceden bildiğimiz gibi — manyetik alanların yaratması
için basit bir neden vardır: dönüş. Bu hususta cisminin yüzeyinin,
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yeterli polarizasyona sebep olup olmadığı önemlidir, yani "yük".
Atmosfer — kolayca, bir gök gürültülü fırtına esnasında fark
edebildiğimiz gibi — muazzam gerilim potansiyelleri her zaman
arttırabilir. Herhangi bir atmosfer olmadan gezegenler, veya yavaş
bir dönüşle asla kuvvetli bir manyetik alanı oluşturamaz. Merkür‘ün
manyetik alanı sadece dünyanın alan şiddetinden yüzde birine
sahiptir çünkü atmosferi aşırı derecede incedir ve dönüşü çok
yavaştır. Venüs'ün aşırı derecede yavaş dönüşünden dolayı, manyetik
alanı sadece bütün diğer gereksinimlerin yerine getirilmesine rağmen
bahsedilmeye değmez. Örneğe gelince, yoğun atmosfer, elektrik
polarizasyonları ve yüzeyin aşağısında imkan dahilinde düzenli
elektron konveksiyonel akımları gösterilebilinir.
Bizim sistemimizin manyetik alanları, gezegensel yüzeylere ve
dönüşlerin karakterine çok iyi uyar. Dönüş eksenlerinin kutuplarıyla
manyetik alanların kutuplarının çakışmaması, dönüşle direkt
bağlantıdan aynı zamanda beklenmektir. Bunun icin, neden ve
etkinin arasında geçici olarak bulunmaktır. Manyetik kutuplar her
zaman, sebep olan dönen kutupların arkasında biraz geri kalır.
Ayrıca bir sonraki türün bir yarı-indükleme süreci vardır:
beklenildiği gibi, dünya hareket halinde bir iletken olarak sıradan bir
manyetik alana sebep olur, daha önceden şekil 19'da gösterildiği
gibi, ekvator daha hızlı döndüğünden dolayı. Bu manyetik alan, yine
de, güneşin manyetik alanıyla çatışmaya girecektir. Güneşle ilgili
basınç ("güneş rüzgarı") ile bir kuyrukluyıldızın kuyruğuna benzer
şekilde püskürtülür (şekil 145).

Güneş
Şekil 146

Şekil 145

Geomagnetischer Äquator= jeomanyetik ekvator, Feldlinien des Erdfeldes=
dünya alanının alan çizgileri, Magnetosphäresi= manyetik küre, Strahlungsgürtel=
radyasyon kemeri, Magnetopause= manyetik duraklama
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Aynı zamanda gerileyen dönüşe başlar çünkü her zaman
güneşten uzakta bulunur. Sonuç olarak, dünya özellikle kabuğunun
aşağısında iyonlaştırılan magma tabakası, manyetik alanda hareket
edilen bir iletken olur. Zıt akımlar birbirlerini indükler ve ilk
manyetik alan kırığını yapmak için zamanın akışında yeteri kadar
kuvvetli hale gelirler. Hareket halindeki iletken, yine de, geride kalır
ve yeniden dönüşünün esasında bir manyetik alanı arttırır, ama bu
sefer yön değiştirmiş kutuplarla. Bu oyun, sabit olarak kutupları
değiştiren (şekil 146) bir manyetik alan olarak birkaç bin yılın içinde
tekrarlanır. Güneşin kendisi bile, galaksinin manyetik alanıyla olan
çekişmeler, aynı sebepler için, aynı oyunu tekrarlar. Zaman zaman,
yani her 22 yılda, manyetik alanı döndürülür.
Dünyanın manyetik alanının periyodik kutup ters dönmeleri
daha önceden, kayaların eski zaman manyetik incelemeleri ile
doğrulanmıştır. Hazır halde manyetik alanın oluşturulması hakkında
birkaç yalanlayıcı teoriye sahip olan jeologlar için, bu kolayca
çözülebilen bir problem değildir. Jeolojik, yani gravimetrik
incelemeleri, iticilik ilkemizle hemen kararlı olan ışığa başka bir
esrarengiz gerçeği getirmiştir. Yerçekimi hakkındaki genel
düşünceye göre, yerçekimi dünya kabuğununun oldukça üzerinde
kütlelerde olması beklenirdi. Mesela kıtalar ve sıradağların üzerinde,
okyanusların üstünde. Ölçümler, genellikle sadece diğer yol
etrafında olduğunu göstermiştir. Bu, tam olarak, iticilik ilkesine
göredir. Çünkü daha büyük kütleler, uzay basınçta daha kuvvetli
birkarşı-basınca sebep olur, bunun ötesinde serbest düşüşün ivmesi,
bu yüzden, daha az olmalıdır.
Örneğin, Avrupa'nın bir gravimetrik haritasını ele aldığımızda,
Alpler veya Karpatlar gibi büyük sıradağlar, ayırıcı yerçekimi
minimumlarından dolayı karşı koyar (şekil 147 — siyah alanlar).
Okyanusların yukarısında, bununla birlikte, daha ince kaya biçimleri,
derin yerlerin özel olarak üstlerinde, sarih yerçekimi maksimumları
genellikle galip gelir (dikey çizgiler ve kareli alanlar).
Bu olgular, Bouguer anormalleri ile çağırılır. Şimdiye kadar,
varsayımlar jeologları kayaların kütlelerinin, okyanusların altından
sıradağlarınkinden daha az yoğun olduğu görüşüne zorlamıştır. Ama
bu, emin olmak için yanlış bir düşüncedir, çünkü gerçeğin hiçbir
uygun göstergesi jeolojik tabakaların farklı bir nedenidir ve tam
olarak daha ince ve birkaç kilometreden oluşan dağların kazara
altında uzaktadır. Gösterilen haritada (1 gal= 1m/s2)dir.
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Kararlaştırılmış değerler dengeleme için aynı yüksekliğe, aritmetik
yoldan ölçüm noktalarının yüksekliğinde farklar olduğudan
getirilmiştir. Haritayı daha
yakından incelediğimizde
ve verilmiş bölgelerle onu
kıyasladığımızda, iticilik
ilkemizin lehinde önemli
bir noktadır.100
Haydi,
yeniden
dikkatimizi
gelişime
verelim
—
çünkü
gezegenlerin
gelişimi,
yaşamla
yakından
bağlantılıdır.
Gösterebildiğimiz
gibi,
yaşam hiçbir şart altında,
şans
üzerine
temel
Şek il 14 7
alınamaz, ama atomlar ve
moleküllerin davranışında
bulunan ortak-oranda temel alınabilinir. Kesin koşullar, ek olarak bu
amaç için, doğru elementlerin ve suyun varlığı gibi, herhangi bir
şekilde çok katıca aşağı daraltmak zorunda olmadığımız özel bir
sıcaklık sahasının uygunluğundan gerektirilir. Bakteriler, sıcaklığa
ek olarak yaklaşık 200 santigrad derecede kozmosun düşük
sıcaklıklığından kurtulur. Biz aynı zamanda kurtuluruz ve hatta yüz
derecenin civarındaki bir saunaya benzer. Bu, dünyada koşulların
mekandan mekana aşırı derecede farklı olduğunu anlamına gelir ve
çevrenin herhangi bir türüne cevabını kendi koşullar ve
gereksinimlerin hesabını alan diğer bir deyişle organik görevlerde
bulur.
Bilginler sık sık abartılı ve genelde yaşam için önkoşul olarak
dünyada özel koşulları talep etmesi için tamamen şoven olduğunu
düşünür. Yalnız arılar, eğer evrende diğer arıların bir yerde aynı
zamanda bal ile besleneceklerini tahmin etselerdi, şoven bir şekilde
davranırlarmıydı? Hiçte değil, çünkü başka türlü, onlar arı
olmayacaklardır. Bu nedenle, biz de şovenizmi açıkça göstermeyiz,
eğer bizim başka bir yere yaşamı tanımlar olduğumuz kriterleri
uygularsak. Gezegenlerin oluşmasının kesinlikle tesadüfi olmadığı
için, yaşamın birçok diğer güneşlerle, benzer bir yolda bulunmak
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zorunda olan bir süreç, varlığa geleceğini ve yaklaşık olarak aynı
koşullar her nerede varsa yer alacağı sonucunu çıkarabiliriz.
Muhtemelen, yaşam aynı zamanda uzayın yerini alması ve
alanların iticiliği için denebilinen kozmik bir doğal olaydır. Karbon,
her yerde baskın rolünü oynayacak ve her yerde ışığın dönmeleri ve
elektron dalgaları, moleküllerin açılı anını kararlaştıracaktır.
Bu yüzden yaşam sadece evrenin geniş alanının üzerinde var
olmaz, fakat nesneler her yerde tamamen benzer görünmelidir. Aynı
"ilke" de, tek katı "doğanın yasası" olarak başka bir yerde hüküm
sürer. Kesinlikle benzerlikler sadece atomik veya moleküler
faaliyetleri ilgilendirmez, bir de organik olanları ilgilendirir.
Fonksiyonların sade bir sonucu olarak, aynı zamanda nesneleri
yaşamanın dış görünüşü, çizginin altında benzer olmak zorundadır.
Gözler her zaman görme yoluyla kararlaştırılır ve bakış her zaman
yaşamın nereye hareket ettiğine uzanacaktır veya neresi için ulaşacak
olduğunu. Ve bir ağız veya çeneler her zaman ellerin uzanabildiği bir
konumda olacak veya nerede yemeğin kolayca mümkün olduğunu,
oysa hiçbir kullanımda olmayan dışkılar arkada kalacaktır. Kulaklar
orada gelişir ve nesnelerinnereye pratik bir hisle duyduğunu işaret
eder; kanatlar uçmak için ve yüzgeçler yüzmek için gelişecektir...
Geniş bir şekilde bu dünyada yaşamı düşündüğümüz zaman,
gerçekte her mümkün formun yapıldığını keşfederiz. Bir böceğin
garip ve ürkütücü cihazları ve bir memeli bebeğinin cazibesi,
dünyalar kadar ayrıdır — lakin, bu uçların arasında bütünüyle olası
orta formlar vardır. Hayal edilebilir olan her şey doğa tarafından
hareketin her metodu görmekten, koklamaktan veya duymaktan icat
edilmiştir.
Bazı bilim adamları, doğanın her şeyi icat etmiş olduğunu
düşünmüştür, tekerlek dışında. Fakat, yaşama çok az değer
vermişlerdir, biri gübre kanatlı böceğinden veya bir top olarak etrafta
olan angiospermlerin meyvelerinden onlar hatırlatmalıdır... ve özel
bir telaşta, bir tekerleğe dönüşen ve yuvarlanankertenkelelerin bir
türünden... Birçok şey, hayvanların ve bitkilerin krallığında
yuvarlanır ve birçok şey örneğin birçok tek hücreli organizmalardaki
gibi dönüşür— motor-gibi dönen bir alete asılır — gerçekte döner.
Bu türün birer birer saymaları istenilse devam edilebilinirdi.
Düşünebildiğimiz herşey, insan dehasının keşfine bulunabilinen
herşey – doğa uzun zamandır biliyordu ve kullanıyordu. Gerçekte
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diğer gezegenlerde farklı ne olabilirdi/olmalıydı, eğer var olabilen
her şey daha önceden burada var olusaydı?
Canlı nesnelerin gelişimin nedeni, öncelikle maddenin
doğasında bulunur. Emirlere, tam olarak kristallere ve kendi varlık
basıncı ile moleküllere zorlanır... ve tam olarak uzayın
yapmasındandır, bu açık niyetten, sabit dürtüden, enerjilerin akışının
geliştirdiği entropiden kurtulmak için...bu sabit çabalama savaşı saklı
kalmış birçok çöküş için.
Etraftaki yollar ve ortalama yaşamın etrafında bu yollar "kabul
edilmek" zorundadır. Bu, sadece bütün diğer sorunların arasında bir
durum için bir sözcüktür, hiçbir şekilde yaşama ve yaşamamanın
arasında bir virüsün sözde inorganik veya kristal durumundan daha
az muhtemel olmadığı. Yaşam insan beyni ile oluşturulan keyfi
değerler ve kriterler ile çerçevelediği bir tanımdır... fakat gerçekte
tüm evren canlıdır; hiçbir şey, şimdiye kadar değiştiren faaliyette
gerçekten ölü değildir.
Tabii, otobüslerin kornalarının ve müzik kutularının, gürültü
yaptığı düşüncesi, başka bir gezegende evrenin geniş alanında bir
yerde bir şekilde şaşırtıcıdır. Sadece, çünkü deliliğimizin bir
baskısının, uygarlığın yeteri kadar çağırdığını düşünmeliydi... Fakat
biri, beğendiği gibi dünyayı görebilir — hiçbir şart altında benzersiz
değildir! Çünkü aynı oyun başka bir yerde de oynanır. Andromeda
galaksisi, neredeyse bizim gezegenimizin bir ikiz kardeşidir.
Biz,benzerliklerin sadece, öyle uzakta gittiğine inanmamız için
miyiz?
Biz şimdiye kadar kozmik bir ilkenin gerçekleşmeleri hakkında
neyi öğreneceğiz? Kurulamayan köprü uzayları ve zamanları bizi
ayırır. Değiştirilen sinyaller, binlerce yıl boyuncadır; ve soru, eğer
canlı yaşamların herhangi bir yerde beklemekten dünyalarında daha
büyük problemleri yoksa, bin yıl boyunca bir telefon dönüş çağrısı
olduğu için midir?... Fakat evrenin karşısında iletişim, bu yüzden,
tamamen imkansız değildir. Dahice araştırma ve yaratıcı yetenek
zaten daha önce düşünülmüş olan imkansız şeyleri başarmıştır!
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35 Amaç
Çiçeklere benzer şekilde hayvanlar vardır, hayvansal şekilleri
örnek alan çiçekler, taşlara benzeyen bitkiler. Aynı zamanda
bitkilerin formunda taşlar vardır, örneğin kontritler. Okyanusta
birçoğunu "ağaç" olarak bildiğimiz canlılar birer "hayvan"'dır.
Birçok hayvan kendilerini, bir bitki olarak gösterir...
Mukayese yapılacak olunursa: Denizaltılar ve balık, her ikiside
eşit olarak düzgün biçimlidir. Böceklerin aletleri aynı zamanda alet
kabinemizde bulunabilir. Uçan hayvanlar veya uçan tohum aynı
ilkeye göre kanatlarını kullanır. Bütün gözler optik yasalara göre
görür. Bütün bacaklar, bir masanın üstündeki vücut gibi... bir şeyi
taşır.
Biz doğanın büyük bir çeşitliliğinin olduğunu ilk bakışta büyük
bir düşünce olarak, yani, daha yakın denetlemede düşüncelerin
küçük bir sayısı olarak gösterebiliriz. Eğer açıkça gösterme bir
kayıtsızlıksa, hayvan ve bitki krallığının fonksiyonları, metabolizma,
çoğalma, hareket ve tanımada azaltılır. Bitkilerin tohumlarının uçuşu
yoluyla hareket ettiği, ve büyümelerinin yayılmasında olduğu gibi;
hayvanlar tohumlarıyla beraber hareket eder. Temel fikir her zaman
aynıdır, açıkça gösterme farklıdır. Şaşırtarak doğanın tüm çeşitliliği,
küçük bir amaç için hizmet eder. Biz aynı zamanda, tamamen
aynısını inorganik krallıkta buluruz. Sonunda, dünyanın bütün
çeşitliliği atomik doğal olan bir ilkenin basitliğine koyulabilir. Biz
gerçekten, bu yüzden şaşırmalı mıydık? Veya biz sadece, yanlış
taraftan mı dünyayı düşündük? Atomların birbirlerinde koyduğu
koşullara her kristali eritmek için mümkün değil midir?, anlamak
için daha sert olduğunu. Neden yaşayan kristallerin varlığı anlamak
bu kadar zordur? Yasaklanan şeylere bakmanın yoluna engel olan
bütün şeylerin doğasındaki doğal görünüş, bizim anlayışımızda
nerededir?
Bizim düşüncemizin esas hatası, muhtemelen bizim,
gözlediğimiz her şeyde bir anlamdan şüphelendiğimizin ortaya
çıkmasıdır. Bu yolda yaşamanın her yolu, tohumu korumaktan
isabetli olarak azaltılabilmesi, bizim için anlaşılmaz parçadır çünkü
nedenin ve etkinin çatıştığını fark etmeyiz. Çünkü biz sadece sebep
olan düşünceye fazla yakından bağlananırız, ve etki standı birbirleri
ile karşı karşıyadır. Ama, bu amaç değildir. Su kendi yatağında akar.
Su nedendir, yatak etkidir. Yatak, yine de, suyun akması için dönüş
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nedenidir! Ve bu yolda bir nehir meydana gelir: neden ve etkinin
ortak zemininden kendini korur ve akmayı durdurmaz...
Bir buldozer ve bir kürekçi için bir yol gerekir. Onlar tek
başlarına bu yolu yapabilir. Ve bu amaç için, tekrar tekrar kazarak
yolun aynı arka parçasını kullanabilir, ve önlerinde doldururlar.
Hareket eden bir yol vardır, ama yol herhangi bir yere götürmez.
Buna rağmen sistem sürekli bir şekilde harekette tutulur. Aynen
yaşamın tohumuyla benzerlik gösterdiği gibi. O hareket etmek
zorundadır (çünkü tanımına göre, sonuçta hareket duruma bağlıdır),
ve bu, onun yaptığı tek amaçtır. Nehrin kendi yatağını bulduğu gibi
sadece — çünkü hiçbir başka yol yoktur — tohum aynı zamanda
kendi yolunu tanır: bir nehrin tepeler ve engeller arasından yol aldığı
gibi zorunlulukların bir sonucudur. Biz muhtemelen, nedenini
bilmediğimiz her şeyde esrarengiz bir amaçtan şüphelendiğimizi
itiraf etmek zorundayız. Hiç kimse, gelgitlerin hadisesinde amacında
sellere sebep olduğundan şüphelenmeyecektir. Hiç kimse serbest
düşüşün yasalarının özel bir objektifi olduğuna inanmayacaktır.
Nedenler olunca, sık sık olmasına rağmen, yasalar ve formüller
boyunca anlaşılabilirdir, biri hemen olayın anlamsızlığını kabul
edecektir.
Biz, yaşamın yasalarının arkasındaki bir amaçtan niye
şüpheleniriz? Çiçekler istemeyerek çakıl taşlarının arasında olduğu
gibi sadece açar, ama sonraki olanlarla biz, en azından onların, neden
bir döngü halinde olduğunu biliriz. Eğer biz, bunu bilmeseydik, yine
de, hiçbir koşulun altında onların amacının ne olduğunun dışında,
neden döngü halinde olduğunu sormayacaktık! Gerçekte bunun
gibidir: nedeni tanıdığımız zaman, amacı buluruz! Ve bu nedenle,
biz sonunda, örneğin niye çiçeklerin açtığını biliriz: çünkü bu yolda
bir dönüşüm halindedir. Ve sadece koşullar içerdeyse, ve onların
varlığının dışında değişmez, onlar çiçek açmayı muhafaza
edeceklerdir. Neden ve etki, ikisi de, yanlış bir şekilde ayrılır. Ve
birbirleri için böylece hızlı bir şekilde hatalıdır. Bir yol
bulunduğundan itibaren, yaşam tekrar tekrar kendini bulmak için
alır... nehrin izlediği yol gibi sadece, veya doğal olarak bir vücudun
yere düştüğü gibi...
Biz daha önceden, bu dünya için sinyallerin önemini
göstermiştik. Her ne zaman sinyaller, daha kuvvetli, daha açık veya
daha renkli olsaydı, gerçekte asla tasarlanmayan daha iyinin olduğu
amacı yapardı. Daha açıkça çiçekler olmadığı için imkan dahilinde,
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daha avantajlı olduğunu fark etmiştir. Ama bu şekilde olmayan
bitkiler, bundan dolayı basitçe hazır olmuşlardır ve onların, daha çok
nedeninin var olmadığının sebebidir. Lakin bu tesadüfi bir seçim
değildir. Sadece az miktar olarak ayırıcı, rengarenk çiçeklerin olayı
olarak tesadüfidir, çünkü bütün bunlar, her zaman iç koşullar, daha
önceden var olmanın esasında olmuştur: gizli kimyasal tepkilerin
kalıtsal veri toplamaları ve repertuarı.
İç koşulların iyi bir yolda dış koşulları tamamlaması, kör şans
olmadığını gösterir, fakat ortak-oran. Böylece, yaşam herhangi bir
şekilde zarın bir oyunu değildir. Bir nehir akmak zorundadır ve
böylece, en ağır basan bir yasanın yapısında onun özgürlüğünü
sadece elinde tutar: herhangi bir olayda, inişli gider. Enerjinin akışı
aynı yolda sınırlanır. Çağlayanlarda akar ve kıvrılarak gider, bazen
biriktirir, akmaya devam eder... Depoları hücrelerdir, valfları
moleküller, sel duvarları hücresel duvarlar ve zarlar, erzak
sağlayıcısı fotosentez, oksijen, ATP...
Yol kıvrımları ve rüzgarlar, birçok şekli bulur ve orta
bölümlerde ve sonunda bizi oluşturur. Ve biz yerinde olarak,
şaşkınlıkla bu orta bölümlere bakarız. Yanlış olarak sadece ifade
etmenin ve objektiflerin sahip olmadığını ima ederiz, ama
karakteristiklerinde: onlar güzel veya çirkin, iyi veya kötüdür...
İyi, tam olarak böyle değerlendirmeleri yapmamız için bizi
ayartan işaret eden etkidir. Sinyallere parlamak, dünyanın uyum
sağlamasından kendini ayırmayı ve farklı olarak gözükmeyi ifade
eder. Biz hala, bize anlamlı gelen bütün bu sinyallerin hafızasını
taşırız — onlar daha önceden kesin davranışsal desenleri var oluşum
esnasında tetiklemiştir - çünkü biz parçayı aldık ve gelişmenin bütün
sahneleri boyunca yaşadık. Bu nedenle, biz içgüdüsel olarak,
rengarenk çiçeklere böcekler gibi sadece tepki gösteririz. Onlar bizi
çeker, büyü gibi. Ama biz neden olduğunu bilmeyiz... Ve bu tür
duygular için biz, bir düşünceyi icat ettik: "güzellik".
Yaşamın yakıtı olan, ışık, hemen kendi başına tarafsız olan
şeylere güzelliğin bir belirtisini ödünç verir: bir elmas parıltısı
olmadan ne olacaktı, herhangi bir şekilde mücevher ışık olmadan ne
olacaktı,
altının
parıltısı,
şelalenin
parlak
ışığı,
yıldızlarınparıldaması, gökyüzünün mavisi, veya sabahleyin kırmızı
gökyüzü... Bunların hepsi ışığın oyun alanlarıdır — ve bu yüzden
bize "güzel"dir. Hatta renkler ışığın oyunlarıdır. Her ne zaman biz,
bir şeyi güzel görürsek, ışığı bazı formlarda görürüz...
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Yaşamın inşa ettiği ve tanımladığı ve sunduğu, emir ve
simetridir. Biz, uzaya ait bir görev olarak emir ve simetriyi her
nerede bulursak, bundan dolayı güzelliği görürüz: kristaller, kar
tanecikleri radyolarianlar, petekler...
Ve bizim yaşamımız emirler ve simetrileri meydana getirmekle
doldurulur. Neredeyse bütün bilim adamları bilgilerini sınıflar, ve
saklanan uyumlar için arar. Hatta teorileri sadece onaylamayla
buluşur, eğer onlar zarafet ve simetriyi içerirse. Parlak, kolayca
görünür renkler, bizim yaşamımızın trafik ışıklarıdır; Renk her
nerede varsa, bizim gözlerimiz memnun edilir. Işık düzenli formlar,
yapılar ve bizim davranışsal desenlerimizle bir notun olduğu
gökkuşağı grevinin bütün renkleri, bizim sürüşlerimiz, bizim
cinselliğimiz, vb.. Onlar, bir şeyi güzel yapar ve bu yüzden, sanat ve
mimaride ifadenin yolları olur. Eğer kesin bir maksat için
başlangıçtan itibaren güzel ayrılan şeyleri bulmazsa, yakında
değerlerini bağlayacaktır — ve bu süreç estetik olarak adlandırılır.
Bu nedenle, biz, amacı çoğunlukla kaybolan "güzellik"'lerin
nesneleri olarak sanat ve binaların işlerini (piramitler, katedraller,
anıtlar) yaparız. Ve hatta, sanatın işi herhangi bir görev olmadan
sadece güzel olma amacı içerir. Veya güzellikle karşılaştırmak için
bize bir ışık, emir ve renk eksikliğini getirerek olumsuzluk boyunca
vurgulamayı ihtiva eder.
Biz, tam olarak amaçla ve özellikle ifade etmekle aynı yolda
hareket ederiz. Önemsiz şeyler aynı biçimde bizi güzel olmayan
şekilde tahrik eder; ve sadece bizim, onun herhangi bir şekilde var
olmadığı güzelliği bulduğumuzu beğenmez, çünkü orada objektif
olarak görülmüştür. Güzellik herhangi bir şey olamaz. Biz hızlı bir
şekilde herhangi bir yerde olmayan bir anlamı bulacağız. Ve yeniden
bir kargaşa vardır: Biz, anlam nedeniyle sebebin nedeni bizi şaşırtır.
Ama bir nehrin anlamı sadece suyu taşımak olabilir — ve aynı
zamanda nedenidir. Böylece yaşamın anlamı gerçekten enerjiyi
taşımak ve kaybetmekte bulunur — tabii aynı zamanda nedenidir.
Yaşamın anlamı bu yüzden sadece yaşam olabilir. Ve yaşamın
anlamının sadece görme ve tanıma boyunca açıkça gösteren
kozmosun anlaşılmasıdır dediğimiz zaman, bizi şimdi suçlu çıkaran
dairesel düşüncede yakalanırız — hatta bu anlam sadece, yaşamı
atlayamayan toplam bir olayın nedeni olduğu içindir.
Kendi uyumundan, kozmos herhangi bir şeyi tasarlamaz, kendi
uyumunda var olur, çünkü o var olur! Her şey sadece gerçekte anlam
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ifade eder, eğer düşünen yaşamlar ona bir anlam, keşfettiği sebep
sonuç ilişkileri ile atfederse. Onlar düşünürler: Sonuçta bir yol bir
yere götürmek zorundadır. Ama kürekçi ve buldozer sistemiyle
görebildiğimiz gibi, bu muhtemelen bir illüzyondur. Bu nedenle,
herhangi bir doğru yol veya yanlış yollar yoktur; biz arayamayız, ve
bizde taşımadığımız çevremizde herhangi bir şeyi bulamayız...
"Bizim dünyamız" için kesinlikle yansıma temel alınmıştır.
Bir nehir, her dağı pas geçer. Doğru yolu tanımış gibi görünür,
ama dış görünüş, bizim hemen fark ettiğimiz gibi aldatıcıdır. Bizim
duyu organlarımız ve beyinlerimiz aynı zamanda yolu tanımak için
hizmet eder — ve yeniden dış görünüş aldatıcıdır: biz, seçeneğin
özgürlüğüne59 inanırız, ama yol sadece nehirde olduğu gibi zorlanır.
Hala tahmin edilebilir olmayan olarak kalır, çünkü o sadece, anlık
kürekçi sisteminde yolun kısa parçası gibi var olur. Bize sahip olacak
olan herkes, geleceğin bir yerde yedekte algılanabilir yalan
söylediğine inanır, fantazi eder. Takdir sadece bir sistemin
görevlerini oluşturur, yani onun iç koşullarını; en iyi şekilde gelecek
için birkaç sonu yapmak mümkündür, ama çoğunlukla sürprizler bir
sonuçtur. Gerçekten büyüleyen, yaşamın neyi yaptığıdır: hiçbir
hedefi ne gösterir ne de ifade eder. Ve bu yüzden ne esrarengizdir ne
de açıklanmamış, çünkü o sadece bizden neyi bilmediğini saklar.
Biz böylece aniden, bilginlerin şimdiye kadar yapması için
kendilerine izin verdiğinden çok daha basit bir yolda bağlantılara
bakabiliriz. Güzel veya çirkin, iyi ve kötü gibi doğru kabul edilen
değerler; dünyayı neden ve etki, vücut ve akıl, gönderen ve alıcı,
sorun ve tanrı, dalgalar ve taneciklere bölmüştür. Ve bu yarılarda
oturuyor olan bilim adamları, her şeyin, bir arada ait olduğunu
anlamadan birbirleriyle tartışmışlardır...
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36 Akıl
"Akıl" gibi bir şeyi yerelleştirerek yansıttığımız bu dünyanın
olayları nerededir?Öyle değil midir ki, dünyayı daha çok anlaşılabilir
olması için hipotez aklına ihtiyaç duymadık mı? Biz, meselenin bir
hipotez olduğunu fark etmedik mi? Çünkü madde olarak var olmaz,
herhangi bir şekilde ilk meselede olduğu gibi.
Biz sürüşlerin, duyguların ve bilincin gelişmesini, sorunlarının
çözümündeki rolünü gördük. Hiçbiri şimdiye kadar, fazla bir akıl
hakkında konuşmuyordu. Biz, herhangi bir planlamacıyı herhangi bir
yaratıcı, ne de herhangi bir isteği keşfetmedik. Ve böylece, sadece
neden ile planlanan, yaratılan, istenen arasında hiçbir bağlantı
yoktur. Bizim aklımızı karıştıran şey bilgidir. Dünya bilgilendirici
bir olaydır; sebep sonuç ilişkileri, ortak bir şekilde bağlıdır, onlar
bilgiyi yerleştirir. Bir nehir yatağının arazisi, DNA'in sıraları olarak
aynı yolda bilgiyi içerir.
Biz aynı zamanda aklımızı bilgi ile karıştırmayı severiz. Ama
bilgi aynı zamanda kötü bir şekilde düşünülmüş düşünce olarak
kendini gösterir, çünkü o sadece bilginin bir toplamasını ifade
edebilir. Nesneler hakkında hiçbir bilgi yoktur — bu, bizim nesneleri
sadece hemen ve kesinlikle gerçekten tanımadığımızdan dolayıdır.
Her tecrübe hisler ile seçilir ve bilgiye indirgenir. Bilmek ve
inanmak aynı şekilde ifade edilen bir ilkedir. Biz, bir yaratıcıya
inanmak zorunda değilsek bile bu dünyaya inanırız çünkü bütün
kanıt, onun sınırlarının içinde bulunur.
Bu, filozofların düşünmeye başladığından beri filozoflara sıkıntı
vermiştir: Bu yaşam bilincin bağlantılarına sınırlandırılmıştır,
"Tanıma"ya benzetilmiş mutlak değerler ve göstergeler bu eksiklik
tarafından kaçınılmaz şekilde dünyanın içinde sıkıştırılmıştır. Ve
özellikle onlara sıkıntı vermiştir, çünkü onlar her zaman, tamamen
soyut olan değerleri açıklamayı denemiştir. Mesela "Şans" gibi. Şans
ve akıl ve birçok diğer düşünce, düzenli bilgi ve bilgi diğer etkilerin
sinerjik harmanlarıdır.
Gökyüzündeki takımyıldızlarındaki yıldızlar, kareler, üçgenler,
burçlar — ama onlar gerçekten bu figürleri oluşturur mu? Tabii ki
değil, çünkü bağlantı çizgileri tek düşünülendir. Çoğunlukla,
yıldızlar farklı uçaklarda saptanır ve birbirleri arasıında herhangi bir
ilişki yoktur.
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Bağlantıların arasındaki bu ilişki, onların var olup olmadığı veya
emirler veya kategorilerin bu ayırt etmesi değil, bu bağlayan sürenin
istisna olmadan bizde maddi alanda kurulmasıdır. Bunlar, "Zihinsel"
olaylardır. Çünkü biz, aklın herhangi bir şekilde önem taşımaya karşı
çıkılacak olan bir substrat olarak var olamadığını fark etmek
zorundayız. Biz, kuvvet tarafından aklı yerleştirmek zorunda değiliz,
her biri fizikçi Jean E. Charon ile yapıldı. Örneğin, elektronlara
dünyanın önemi yasakladığı zaman — gerçekten komik bir
yükleniciliktir! Sinema ekranında karakterleri izlerken, onun
arkasında zihinsel bir olayı bulmaya çalışmayız. Ama biz niye
gözlerimizi kapattığımızda bir manzarayı resmederiz? Bir bezelye
düdüğü ıslık çaldığı zaman, bizim düşüncemizde onun hakkında
zihinsel bir şey yoktur. Bundan dolayı o, bizim "Abrakadabra"
sözcüğü dediğimiz zaman veya kendimize biraz ıslık çaldığımız
zaman zihinsel bir arka plana niye sahip olduğumuzu gösterir. Bir
bilgisayarın, ayın yörüngesini hesapladığı zaman, o bize doğal
görünür. Çünkü biz, sonuçta onu programladık. Biz kendini
programladığımız zaman çevreyi ayırt edebilmemiz bizi niye
şaşırtır?
Bir "Doğaüstü" meselesinin basit görevi, illüzyonları
oluşturmaktır: Yerçekimi veya yükler... Ve hatta akıl, bu kategoriye
ait olur! Birçok insan, bunu itiraf etmeyi beğenmeyecektir. Ama o,
hayvana eşit olmamız için bizi yapan ve onlardan bizi ayırmak için
dünyayı eken bütün önemsiz görevlerin dışında umutsuzca tek bir
şey için gerçekten öyle önemli midir? Bizim aklımızın bütün
ürünlerinin — yanlış olması olanak dahilindedir — hem de bitki ve
hayvanlar aleminde bulunabilir. Ve bilgisayarların en son üretimleri
şimdiden bizi ciddi bir soruyla bizi karşılar, eğer sadece tamamen bir
gün kaybolmuş olacak ise ve bizim aramızda küçük farklar yoksa.
Bazıları: Bir bilgisayar hissedemez diyecektir. Onlar, niye bu ifadeyi
kurmaya kalkışır? Biz, -Ve o, bizim hakkımızda neyi bilir? Biz,
bizim diğer insanların duyguları hakkında neyi biliriz? Ama
onlarınkinin, bizimkine benzer olabildiğini sadece farz
ederiz?Herhangi bir şekilde hiçbir şey değildir. Bu dünya, iddialara
göre aklen hasta insanlarla dolu değil midir? Çünkü onlar hisseder,
ve bizden farklı şekilde düşünür. Çok fazla farklı şekilde ki; biz
onları kilitleriz? Biz, onların duyguları hakkında neyi biliriz?
Herhangi bir şekilde hiçbir şey. Ve iki kenardan, gerçekte çılgın
olarak ifade edilmek zorunda olan çözülmemiş bir sorun kalmaz mı?
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Hissetmek, düşünmek, ve bilinç... Onlar, yaratıktan yaratığa
ayrılır, cinsten cinse, türden türe. İnsanların birbirleriyle lisan, yazma
gibi eğilimleri olduğu için bağlanır, — kararlılıklar ve anlaşmalardır.
Diğer kalıntıları anlaması için hala kesin bir zorluk vardır, çünkü biz
asla öğrenmeyeceğiz. Eğer o, gerçekten bizim yaptığımız gibi aynı
yolda kırmızı rengi geçirirse...
Bütün bunlar, zihinsel olaylardır — kolektif bir düşünce olarak
tasarlanmış ve o şekilde kullanılmıştır. Bir kitap bilgiyi içerir, fakat
sonunda, mektupların bir toplamasıdır. Ve böylecebilgilendirici
gerçeklerin bir toplamasına dayanır.
Biz daha önceden estetiğin temelleri hakkında konuşmuştuk.
Görünüşte, zihinsel bir süreç olarak gözükür. Sadece ve sadece biz,
daha yakın bir bakışı olarak görünür. Ama diğer zihinsel olaylar hem
bizi, hem de bizim ne olmak istediğimizin olmadığını gösterir. Bu
anlaşılan açıklanamaz duyguların biri, sempatidir (Syn= ortak,
pathein= hissetmek, geçirmek). Bizim, bir yansıma olarak konuşması
için, biz de çevreyi taşıdığımız gibi aynı yoldayız. Biz, bizim
fizyolojik tepki desenlerimizde bu çevrenin yansımalarının olduğu
gibi seçilen idealleri taşırız. Bu desenleri birleştirmenin sistemi her
ikisi için de şaşırtmadır. Basit, açık, ve simetriler ile kararlaştırılır:
Biz, bizi beğenen insanları beğeniriz veya bize benzeyenleri.
Biz, az da olsa dengeyi vermenin ve almanın birbirleri olduğu
zaman birisini veya birisine, uzaya ait bir yakınlık olduğu zamana
beğeniriz. En az değil, hoş şeylerle birlik, bizim şefkatimizin
derecesini kararlaştırır: Biz, kendisiyle hoş şeyleri benzettiğimiz
insanları beğeniriz. Ve tabii, fiziksel cazibenin (Estetik), bazılarında
olduğu gibi vardır. Bütün bu kriterler, sinyaller ile geçirilir. Vücut
lisanı, ana bir vericidir; Sadece ve sadece bir kişinin kollarının açık
olduğu zaman anımsatabildiği "Sempati"'in farklı duygularını
düşünür, katlanır, uzatır, gerdirir, dayanır, savunur, davet
eder,düşürür, veya kaldırır... Diğer sinyaller, renkler olabilir veya
şekil verebilir. Onlar, görünüş, tipikleştirme, pozitiflik, olumsuzluk,
zıt duygular taşıma, nefretin arasında kararlar verme, ve şefkat vb.i
numarası yapan davranışsal desenlerini anımsatır.. Bütün diğer
desenler gibi sadece, davranışsal desenleri aynen kopyalar
"Sempati", onların birliksel tetik sinyallerine tepki gösterdiği için
"Hoş" insanlar (Veya nesneler), bu sinyalleri sağlar, "Nahoş"
insanlar yapmaz.
Gizemli bilim, titreşimlerin bir okyanusunda bir "Vücut
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çınlaması" olması için insanın düşündüğü hiçbir tesadüf değildir.
Böylece onlar, "vücut" dünyanın makine gibi bir düşüncesine
sınırlamaz, ama bir yaşam olarak hem bir malzemeyle insanı görür,
hem de bir önemsiz, sözde bir "Tüy gibi hafif" vücudu "Hava"yı. Bu
büyüleyici sözcük, başka hiçbir şeyi gizlemez, fakat beynin nöronal
şebekesinde farklı sıklıklarda titreyen enerjinin enerjik bir
kompleksini gizler. Önemsiz bir ayrılık ve malzeme kesinlikle
gereksizdir, çünkü öyle temel olarak aynı enerjinin ve meselenin
olduğu her iki ortalama içindedir.
Haydi kısaca, sevgi ve nefret gibi kuvvetli duygular hakkında
konuşalım. Sevgi, en azından aklın soylu ve saf bir ürünü değil
midir? Ve nefretin hakkında nasıl? Duygunun bu kuvvetli işaretleri
sadece malzemeden nasıl açıklanabilir olabilir? Biz, bu duyguları
esirgememeli miydik, sonuçta akıl veya ruh gibi bir şeyi tanımlamayı
zorladık mı?
Biz yapmamalıydık. Çünkü biz şimdiden, maddi bir doğanın
herhangi bir şüphesi olmadan olan sevginin bir türünü keşfettik:
Oksijenin yakınlığı ve birbirleri için hidrojen. Bu, konuşmak için
sevginin miktarı öyledir. "Sevgi" veya "Nefret", ayrıca benzer bir
yolda birbirlerinin olduğu bütünüyle diğer atomlar gibidir. Biz, bu
davranışın nedenini biliriz: Her iki uyum veya ahenksizliği yaratan
uzaya ait polarizasyondur. Ve bir gerçek, bizim uyarımıza üstün
gelmek zorundadır: Atomların, çoğunlukla onlar gibi olmayan
atomları sevdiği — yani, hangisi karşı yönde salınır ise. Eğer
benzerlik, şefkat için önkoşulsa, biz burada tersine rastlarız. Biz
açıkça, bu olayda farklı bir otomatiklikle uğraşıyoruz.
Cinsel sürüş tarafından sağlanan davranışsal desenleri, organik
olarak sağlanır, başlatılır, ve hormonlar ile kontrol edilir. Biz,
"Sevgi"' ile onu şaşırtmamalıyız. Herkes, sevginin arkasında biraz
daha çok olduğunu bilir. Ama daha yakın denetlemenin üzerinde bu,
hatta daha çok organik olarak ve kimyasal olarak yeniden
açıklanabilir olan bilincin çeşitli süreçlerinin toplamlarının bir ürünü
olarak kendini sadece gösterir.
Çirkinlik veya güzellik sadece, bizim davranışımız ile ayrılır, ve
bu tecrübeden doğmuştur, ve dönüşte hafıza ile. Çirkinlik, bizi neyi
korkuttuğu ile ve retle neyle buluştuğu ile mevcut olur. Ama biz,
bizim korkutulmayı öğrendiğimizinden gerçekten, haberdar olmak
zorundayız. Biz, neyin çirkin, korkunç ve faydasız olduğunu
bilmeliyiz -Bizim bütün bu dünya değerleri ile öğretildiğimiz gibi
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sadece. Biz bir bebek olarak keyifli bir şekilde pislik içinde
emekliyorduk. "Kir" henüz öyle korkunç, faydasız, ve negatif
tanımlanmamıştı. Bizim tarafsızca, bütün nesnelerin tutmasında
aldığımız gibi sadece, hiçbir mesele, kirli veya temiz, çirkin veya
güzel olarak sınırlanmamıştır. Ve hepsinden ziyade en zayıf ipucu
olmadan herhangi bir gerçeğe göre sınırlandırılmıştır. Biz sadece, bir
şeyin, sana veya bana ait olabildiğini daha geç bir zamanda öğrendik.
Sahip olmanın düşünceleri, sahiplik, vehislerin kesin izlenimleri için
tayinler öğrenilir. Bir şeye sahip olmayı istemek, bu bilginin bir
görünüşüdür, bir şeyi veya diğerini beğenmiyor olmak gibi…
Biz, büyürken öncelikle bizim ilk öğrendiğimiz şey birilerine
bağlı olduğumuzdur, -Yani bizim ebeveynlerimize. Biz, mal gibi tam
olarak tutunuruz. O iki şeyden geliştirilmek zorundadır: Biz ilk
olarak birisine ait olmaya devam etmeyi isteriz çünkü bu, bizi
koruyan düzenlerdir, ve tamamen hoştur — ve biz kendimize bizim
ait olduğumuz, karşılık olarak bizi korumak zorunda olan tanrıları
meydana getiririz. Dinselliğe doğru insanın herhangi bir meyli,
burada köklüdür. Biz ikinci olarak, sahiplenmek, korunmak,
korumak isteriz. Çünkü bu durum hoş duygularla açıkça işaretlidir
— bu sonuçta bizim ebeveynlerimiz tarafından uygulanmıştır.
Bunun, muhtemelen bir yanlış anlamanın, birçok insan tarafından
doğrulandığı bilinmektedir. Çünkü sahip olmak bir şey, ve uymak
tamamen başka bir şeydir. Biz bir çocuk olarak, bizim sahiplerimize
güvendik, ve uyduk. O yolda üstünlüğün emri olarak korunan kaldı.
Biz bir erişkin olarak, bir şeyi güvenilir olarak kalmasını çok kolay
bulmadık, ve bu nedenle emirleri uymayı da. Ama bizim neyi
istediğimiz, buna rağmen, her saygıda sahip olmaktır. Ve bir insana
böylece sahip olmak — kaçınılmaz olarak görünebilir ve birisine ait
olduğumuzu öğreniriz.
Açıkça, sevgi için harekete geçiren kuvvetin yarısı sahip olmak
için çabalamaktır. Diğeri, bir insanın sahip olduğu değerli kimsenin
olup olmadığı miktarının yarısıdır, ve algıyla sahiplenilir: Sinyaller,
yakınlık, idealler, çekicilik, erotizm, ve böyle diğerleri. Ayrıca, diğer
insanların aynı zamanda sahip olmayı istediği gerçekler "biz" vardır
— bizim herhangi bir şekilde nahoş bulmadığımız sebepler, yukarıda
bahsedildiği gibi.
Sonuç olarak, her zaman en azından iki insan, kimin birbirlerine
sahip olmayı istediğini veya şimdiden böyle yapmaya inandığını
karıştırmıştır. Sempatiyle bu arzu için kararlı faktör sadece böyledir,
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(Ortak-oran) doğru sinyallerden tabii olarak uygulanabilirdir. Biz,
baskın olarak cinsel alanda bu sinyalleri buluruz. Ama bu hususta
diğer olanı sadece bizim olmadığımız bir şeyi bildirmez mi? Mantığa
aykırı olmasına rağmen, biz kendi saniyemizi arıyoruz, bir ayna
hayali için. Biz sonuç olarak, bizim bir yansıma için aldığımız bir
şeyi buluruz. Aksine olan parçaya inanmak zorundayız, çünkü biz bu
şeklin orijinalini bilmeyiz. Çünkü bizim yaşamımız, kendi
kimliğimiz için mücadeleyle işaretlidir.
Gerçekten onun hangi etkiye sahip olduğu, nasıl baktığı onun,
öznel olarak diğerleri tarafından nasıl denendiğini kim bilir? Biz asla
kendimizde bulunan kimliği bulamayız. Çünkü biz dışarı bakıyoruz,
ve sadece bizde gizli kalmış dünyanın merkezinde egomuzu
keşfederiz. Bundan dolayı bizim, en iyi koşullarda bir fikrimiz, kendi
hakkımızda bir hayalimiz vardır. Ve biz bu yüzden asla diğer
insanların
olgusunu
kavrayabildiğimiz
alanda
kendimizi
anlayamayacağız. Karşılastırma yapılacak olunursa, biz diğer
insanları tamamen iyi olarak hayal edebiliriz, onların dış görünüşünü
canlandırabiliriz, bizim hayalimizde onları görebiliriz, ve onlar
hakkında rüya görebiliriz. Onların çehreleri ve figürleri bizde eşit
matrisleri meydana getirir.
Eğer ifade etmenin böyle desenleri kuvvetle gelişmişse,
şimdiden en yüksek mümkün alanda bu insana "sahibiz".... Ama eğer
biz kimliğini gizleyen herhangi birisi ile karşılaşırsak, biz
kendimizden haberdar oluruz. Bizim beynimizde önceki desenlere
uymadığından beri ("Günlük insanlar"), onun sinyallerinin daha
kuvvetli bir etkisi vardır. Onlar, kalabalıktan dışarı yapıştırması için
onu yapar, ve biz aklımızdan onun görünüşünün zihinsel şeklini geri
alamayız — biz henüz "sahip ol"mayız. Bu nedenle, biz çabukça
görürüz — boş bir aynada beğeniriz — kendimizde bulmayı
beğenecek olduğumuz her şeyi. Ve sonra, kaybolduğumuz olabilir.
Aşık oluruz, ve sonuç: Biz, gerçek bir formda bu insana sahip olmak
zorundayız. Çünkü o, bizde hayali bir formda var olmaz, yani hayal
gücü ile değiştirilemez.
Deneyen herkes, aklında sevgili bir kişinin yüzünü resmetmenin
ne kadar cok zor olduğunu bilir. Ve biz hepsinden ziyade nadiren bu
kişi hakkında rüya görürüz ve eğer biz, onun hakkında rüya
görürsek, onun çoğunlukla bir yüzü yoktur. Çünkü bizde
kaydedilmemiştir. Bu kişinin esrarı devam ettirilmiştir. Biz bu
yüzden, tamamen onu kavrayamamışızdır. Bu nedenle, biz maalesef
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çoğunlukla onun gerçekten sunmak zorunda olduğundan çok daha
fazlasını göreceğiz. Ve başka herhangi birisi gibi somut bir kimliği
olduğu daha yakın incelemede açık olduğu zaman, bütünüyle sevgi
kaybolur.
İnsan hayalleri, gücümüzün odasında ne kadar depolanırsa,
daha az olasılıkta, aşık olma "tehlike"si olur. Kesin bir yolda
deneyimsizlik, sevmek için kuvvetli bir yetenek için önkoşuldur.
Ahlaksız insanlar, çabukça ve adil bir sebep için düşüncesizce hemen
aşık olmazlar. Onlar için sadece birkaç insan, yeni ve kuvvetli
sinyalleri verir; diğer bütün insanlar, onların hayal güçlerinin
desenlerini sınıflandırmak için önemsiz ve kolay kalır. Mukayese
yapılacak olunursa, başkaları için olan projlerine aşık olur, gerçekte
bir başkası bu hayali ele geçirmezse. Aniden diğeri, herhangi bir
şeydir, ama kendi çoğunlukla açık olduğu zamanla başa çıkmak için
sert olan bir koşuldur. Diğer kişi artırılan dikkat için sebep olduğu
farklı olur, ve kompliman için: "Sen, diğerleri gibi değilsin"
ilekararını verir: " Sadece bütün diğerleri gibisin", ve kimse bu
kişiye neden bunu dediğini daha fazla anlayamaz: "Ben asla seni
başıboş bırakmak istemem"!
Bizim lisanlarımız, hemen sınavlara geri döner ve yaşamın bu
gerçeğiyle tecrübelere gider. Onlar, bizim hakkımızda bu olayda neyi
gösterir? Birisine düşkün büyümek, birisini sevmek, birisine aşık
olmak, birisini beğenmek, birisini tahmin etmek, güzel birisini
bulmak... Burada lisan, tam olarak sevginin nerede köklü olduğunu
açıkca ifade ettiği şey olan ‘sahiplik’ meydana gelir. Birisine
bakmazken, birisine düşkün olmamak, birisinden herhangi bir
etkileşim alamamak... daha az bilgilendirici olmayan bu karşıtlığı
ifade eder.
Anlaşılan önemsiz his "Sevgi" böylece, gerçekten daha önemsiz
olan davranışsal desenlerle sahiplik ve kimlik için çabalama gibi
açıklanabilir. Bunlar, tamamen yaşlı özelliklerdir, ve muhtemelen
gelişim boyunca bize faydalı olmuştur. Diğer taraftan, toplamaya
meraklılık, antipati ve elle tutulabilir kimlikle birleştirilmiş, nefret,
düzenli daha ayrı ve daha ısrarlı bir his için sayılmıştır. Çünkü
düşmanın karakteristiklerini tanımak ve anlamak daha kolaydır—
çoğunlukla bizden bir şey aldığı içindir — ve biz, onla durduğumuz
güven için biliriz. Ama hatta nefret etmek ve saldırganlık da temel
olarak bizim tecrübemizin ürünleridir, ve böylece bilgilidir.
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İnsanların eğitimi, hala bizde sevgi gibi bir şeyi bulmayı merak
etmek zorunda olduğu saldırganlığı ve bastırmayı içerir.
Diğer "zihinsel" özellikler olaninsanlık, zeka ve sağduyunun
örneğin — hiçbir şart altında, insanda sadece bulunmayan — safça
"malzeme" olarak, ek olarak beyinden iş görebilir ve ilkede kolayca
anlaşılabilinir olarak açıklanabilinir. Biz hala, tam olarak insanı
temel alan bir fazla büyütmeyle, bu alanda karşılanırız. Oysa
yaratıcılık, insanlığın gerçekten dikkate değer başarısı için birazcık
sezgiden gelir. Biz de, akıl hakkında bizim uzaklaşmamızı bitirmek
için biraz konuşmalıydık.
Bir insanın dikkati, yani onun mevcut bilincinin dikkati, her
zaman bir yansıtıcı faaliyetiyle birleşilendir, veya onun hislerinin
birkaçıdır (= beyin ve duyu organının arasında titreşim). Fakat
beynin diğer alanlarının bu arada boş olduğunu ifade etmez.
Nöronlarda RNA, onun gibi sadece depolanamaz çünkü DNA gibi
dinamik bir yapıdır, ve bu yüzden kırılmak ve tekrar meydana
gelmek ve tekrar tekrar artırılmak zorundadır. Bu, bizim şimdiden
unutuyor olduğumuzu ifade eder, ve biz düşünürken; beynimizin
parçaları, yeni içeriklerle yapılı olurken, beynin diğer parçaları
yeniden oluşturulur. Bu, bilinçsiz düşünen bir sürece sebep olur;
içeriğin bir sınıflaması, tutarsız alanlarda desenlerin bir titreşimi.
Çoğunlukla insanın, sadece beyninin onda birinin kullanıldığı ve
kalanının boş olduğu iddia edilir. Bundan emin olmak tamamen
yanlıştır. Gelişim, tutumluluğun olduğu zaman beynin bu kadar
artıkla bol ve aşırı miktarıyla bizi donatmayı istemiş olmasının ve üs
zorunluluklarını tamamlamasının en üst önceliği olmasının nedeni
nedir? Şüphesiz tam beyin her zaman, bir ünite olarak algıları
birleştirmekte çalışır.
Bütün sinirlere ek olarak bütün nöronlar, ve son tabakaları,
mitokondri ile özel olarak zengindir. Bu, ATP’ye olan yüksek bir
isteği gösterir. Enzimler devamlı olarak ATP'yi ADP'ye kırmaz ve
bırakılan enerji elektrik akımına, elektron dalgalarına dönüşür— ama
tabii tamamen dosdoğru böyle gerçeleşmez. Biz daha önceden
elektron dalgalarında uzmanlaşan klorofilde bir atomu keşfetmiştik:
Magnezyum. Biz bu yüzden, bizim sinir hücrelerinde magnezyum
iyonlarının çoğunu bulduğumuza şaşırmamalıydık. Onlar
elektromanyetik uyarıları üreten veya kullanan (aydınlatma, elektrik
akımı) bütün süreçlerde merkezi bir rolü oynar. Hatta kızartı
solucanlarının soğuk ışığı ve derin deniz balığı sadece, magnezyum
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iyonlarıyla işbirliğinde meydana getirilir. Sinir hücresinde, çürüyen
ATP'den ortaya çıkan termik titreşimleri veya elektrik akımına RNA
moleküllerine dönüştürür, yani elektron uyarılarına. Bu nedenle, bir
bilgisayarın öğrenen matrisinde kıyaslanan önemli bir fark vardır:
Sinirli devir aynı zamanda kondansatörü içerir, jeneratörlere güç
sağlar, yani tabiri caizse piller gibi, büyük enerji tüketimine RNA'yı
tekrar hepsinden sağlaması için gerektirilir. Ama onlar aynı
zamanda, uygun RNA'nın miktarına güvenerek bu uyarıları
ayarlayan diğer nöronlara güncel uyarıları yollar. Bununla beynimiz,
birazcık karışık benzer bir bilgisayardır. Onun nöronlarının oyunu
asla durdurmaz, ve tabii aynı zamanda sadece bilinçsizce çalışan
duyu organları ve oluşan olaylar boyunca bilinci yaratan genel aktif
desenlerin arasında birleşilen bir bağlantı vardır.
Bu nedenle, düşünmek çeşitli tabakalarda yer alır, aynı zamanda
birçok düzeyde gelişir...Ve aniden, akımlar bazı matris veya
diğerinde toplanır ve uygun duyu organını uyarır. "Bizim içimizde
düşünüyor" demeliyiz, ve biz yaparız: "Ben de meydana gelir..." Ne,
meydana gelir, bize ilk olarak şaşırtıyor. Çünkü bizim bilincimiz
herhangi bir şekilde çözümün nerede bulunduğu göstermedi, ve
ikinci olarak çoğu zaman tamamen kullanılabilirdir. Olduğu gibi
beklemek. Böyle süreçler, duyu organlarının kapandığı zaman veya
kısıldığı zaman hatta daha iyi çalışır. Örneğin biz uyurken, sezgi
çoğunlukla geceleyin, gün esnasında çözülemeyen problemle başa
çıkar...
İnsanın en ilginç ve ayırıcı zihinsel yeteneklerinden biri
mizahtır, hayvanlarda da biraz bulunmasına rağmen. Kesinlikle, bir
şakanın can alıcı noktasının her zaman iç gerçek ve dış gerçekliğin
arasındaki çelişkiden sonuçlandığına şaşırmamalıyız. Beynimizin
ayrılan desenlerinin olayları sırasında böyle ani saldırılara herhangi
bir yanıtı yoktur — içten taklit edilen olay, beklentinin yanlış
tabakasına getirilir ve sunulmuş olan çözüm başka bir yerde bulunur.
Çünkü bir şeyi uygun düşünemez ve kandırılmış hisseder, bahçe
yolunun yukarısına götürür ve gerçekte tehdit eden bir jest olan
davranışsal atavizmiyle tepki gösterir — kahkaha. O, yukarıya doğru
olan gerilimin şişelendiğini göstermek için hizmet eder. Tüm vücut
karıştırılır, midemizin kasları, arkamız ve yüzümüz hareket
halindedir, dişlerimizi açarız... Kısaca, gülmek bizim utanmamızın
şiddetli bir ifadesidir. Ve biz, aynen beynimizin tamamen aldığı
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olağandışı bir türün fiziksel izlenimleriyle yapmanın ne olduğunu
bilmediğimiz zaman yaparız, örneğin gıdıklandığımız zaman.
Gülmenin başlangıçta saldırgan karakteri sadece birisine
güldüğümüz zaman ortaya çıkar. Gülme, dengeyi iade eder, ve
zevkle bu yüzden tecrübelidir. Çok benzer bir şey olarak ağlamaya
benzer. Bir can alıcı nokta sadece, eğer bizim hayal gücü iç odamızın
dışdeğerbiçim cihazı çok iyi-gelişmişse ve taklit ederse veya
karmaşık alanlarda devam ederse mümkün olur. Mizah, bu yüzden
bizim zekamızın özel bir ifadesidir. Hayvanlar bile kendi yollarında
güler, fakat insan gerçekten neredeyse sadece gülmekten ölebilir.
Mizah, başlangıçtan bizim beynimizin çalışan ilkesinde
bütünleştirilmiştir, çünkü o çok fazla kolay aldatılabilir.
Kıyaslandığında, davranışsal desenler korkma gibi ilk olarak
öğrenilir. Korku — böyle ifade edilmek gerekirse — hayalin devamı,
bizim,bir olaydan yaralanmanın verdiği acıdan kaynaklanan bir
duygudur. Korku, bu yüzden bizim tecrübemizin saf bir ürünüdür.
Tabii ki korkuyu, aynı zamanda, negatif bir tecrübenin kazanılması
olarak hayvanlarda bulabiliriz. Daha ilkel hayvanlarla, yine de,
korku daha önceden davranışın bir biçimi olarak alınır veya iyi bir
koşullu refleks olarak geliştirilir. Sonraki olayda uygun davranış,
muhtemelen, herhangi bir şekilde korkunun bir hissi ile eşlik
edilmez.
Biz, kesinlikle, bu biçimde insan düşüncesini tanımlamak ve
analiz etmek için devam edebilirdik. Şimdiden bizim gözlerimizin ağ
tabakasında gizlenen öngelişme desenleriyle bizim görsel hissimizin
kolayca mümkün aldatmasını kanıtlayabilirdik. Çünkü bizim görüş
organlarımız, kameralarla kıyaslandığında, gerçekte net görüşle ilgili
aletler değildir. Onların fonksiyonları, çevrenin sade çoğalmasının
ötesinde cok uzaktadır. Karışık sinirli devirler yoluyla, işleme tabi
tutmanın istekleri ve beyinde depolama metodunu yapan soyut
yapılar ve desenlere olayları dönüştürür. Biz aynı zamanda böyle
ince duygusal faaliyetlerin, imrenme, sevinç, üzüntü, şaşkınlık,
bunalım veya korku ve kalıtımsal bileşenlerin ayrılması, biçim
vermeye ve öğrenme — ama bu, dipsiz uzaklaşmalara bizi
götürecektir. Biz geniş davranışsal alanları araştırmaya ve
psikolojiye gitmek zorunda olacaktık.
Bu noktada dikkat eden evrensel bir ilkenin anlaşılması için, ne
meselenin karşı tarafı, ne de meselenin kendisiyle toplumun belirsiz
bir türünü oluşturduğu herhangi bir şey için yeterli olmalıydı: Asla,
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birleştirme için herhangi bir şey yok muydu, çünkü herhangi bir tersi
yoktu. Akıl, açıkça maddi bir göstermedir; Maddi bilgi için kolektif
bir isim. Bizim radyomuzun hoparlörü sabit olarak, bu türün zekasını
yayıyor, veasla bize cihazın içinde senfonik bir orkestrayı beklemek
için meydana gelmeyecektir. Biz, niye aklı aramaktayız, ruh için,
yüzyıllar boyunca aklımızdaki Od için... Veya süper-ego,
"bilinçaltı", yönetici için kendi, veya zarif vücut için?
Gerçek, bütün bu şeylerin gerçek için var olmadığıdır, ve onlar
asla zorunlu olmadı. Onların aklında kalmış olarak hissedilen
insanlar tarafından şiddetli protestolar varsa bile, yeniden altını
açıkça çizmek zorundayız: Aklımız, başka hiçbir şeyden sonuç
vermez, ama öğrenmenin bir tedariğinden doğmuş olan bazı kararlı
davranışsal desenlerin bileşimleri, ve çok büyük olmasına rağmen
matrisleri ayarlaması hala sınırlıdır. Onlarda hiyerarşik bir emir galip
gelir: Hareketin kursları, hareket, düzenli düşünen astların
desenlerinden cümle inşası ve mantığın kurallarına kendi oluşturulur.
Bu, oldukça bizim zihinsel işimizi sınırlar, ve asla kendi
gerçekliği içermediği için, sadece kendisinde bizim oynadığımız
basitleştirilen kuramsal gerçeklikleri yaratır. Akıl, organik geçerek
eşlik edilen bir gelişime, aynı zamanda bağdır. Bu, yaşlı her zaman
yeni inşasının üzerinde karıştırılmaması için yalnızca kaçınılmaz
olamazdı. Her iki gelişme, uyumsuz ve kusurunkesin bir derecesiyle
bu yüzden işaretlidir; Her iki gelişim tam olarak, zamanın kursuyla
yüksek tutulamaz — şimdiden daha önce yaşamın birçok formunu
başaran bir gerçek.
Ama, fark ettiğimiz gibi, bu muhtemelen her şey için bedeldir.
Biz karşılık olarak, onun herhangi bir şekilde yer almadığı gibi bir
dünyayı alırız. Beynimizin dışında, dünya düşüncemiz, sonuçta var
olmaz. Ve her beyin, dünyanın farklı bir türünü üretir. Bu evrenlerin
hepsi, meydana getirenin en iyi dalga boyları, uyarılarda ve
oranlarda olan duyguların düzenlemeleridir. Bizim, gerçekte
bilgilendirici bir tane olduğunu bildiğimiz gibi o şekilde kozmosu
gördük. Sonuç olarak bir "Zihinsel" olgudur. Eğer bizim bilincimiz,
gerçek ve gerçekliğin arasında bu çelişkide yakalanırsa, ve evrenin
bir şeyde daha yüksek zihinsel veya manevi temel alındığını
düşünmesi hiçte garip değildir. Fakat gerçek, bizim sahip olduğumuz
gibi sadece sahip olduğu küçük ruhtur. Ama biz aynı zamanda,
evrenin ruh olduğunu diyebilirdik. Çünkü sonda "Ruh", aynı
zamanda sadece kendisi için bizim keyfi olarak, farklı bir sözcüğü
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seçtiğimiz meselenin önemsiz maddesi için bir sözcüktür, yani
T.A.O.... Bundan dolayı bizim düşüncemiz, aynı olaya zihinsel bir
planı atfeden maddi sebep sonuç ilişkileri ve idealistlerin bir dizisi
olarak dünyayı görmeyi isteyen materyalistlerin arasında bizi
yerleştirir: Takdir, hedef, anlam...
Biz aynı zamanda, dış ve iç koşulların etkileşimine ek olarak
sebep sonuç ilişkilerinin bir sırasını keşfettik. Ama ne atom ne de
DNA kabaca sebep sonuç ilişkisi olarak makine gibi çalışır, çünkü
onlar sebep sonuç ilişkisinin bir şebekesine bağlıdır, ve çizgisel
sebep sonuç ilişkisine değil. Bu karışıklık, olayları, gerçek ortakoranların bir dizisi olmasına rağmen sade şans gibi görünür yapar:
başarılı koşulların ortak-oranı — eğer biri başarı olarak dünyayı
derecelendirecek olursa. Adım adım ilerleyen bir gelişimdir, ama
sözcük gelişimi şimdiden yanlıştır; hiçbir şey gerçekten, "daha
yüksek" geliştirmemiştir, her sahne sonra böyle bir önkoşula eşittir.
Hatta onun emirler takımı, her zaman daha yüksektir. Bunun için
oyunun özdeyişi: (atomlardan, moleküllerden, uyarılardan) bir şeye
nitel olarak daha yüksek nicel emirlerden akışkan geçiş ("yaşam",
"bilinç") emirlerin önceki takımından enerjisini hangisinin aldığıdır.
Böylece, emir, emretmek için eklenir ve her adım nicelikte
azaltılır ve bilincin oluşturulmasının yukarısında kalitede bizim
toplumu çağırdığımız emrin olduğuna uzanıncaya kadar yükseltilinir.
Bu hipotez,eğer biz yaşamanın nüfuslarını, hem şu ana kadar ve hem
de milyonlarca yılın bir dönemine başvurulan yapıların basitliğine
orantılı olarak artırdığını hesaba alırsak kendini kanıtlar. Ve biz, yeni
bir emrin her zaman yaşlı bir düşünce pahasına bulunduğunu doğa
bilgisinden anlarız. Bu mekanizma durdurulmadı ve bu nedenle biz,
bizim bütünüyle etrafımızda hayvanlar aleminin güncel soyunun
tükenmesini görmek zorundayız ve bunu engelleyemeyeceğiz.
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Şekil 147a: Bizim aklımızda evren için bir simge.Solda şebeke nöronlarının
yapısı, sağda takımyıldız Başak'ın arkasında açık süper kümelerinde galaksi
düzenlemelerinin küme yapısı

Yaşam, birçok yolu kullanır; Onlar, şimdiki zamanın hedefi
olmayan yollarıdır, ve başlamadan biter, çünkü yollar aynı zamanda
yol gösterici olarak varlığa gelmiştir. Birçok talimat organizmaları
geliştirir, plan olmadan ve planlamacıların olmamasına rağmen.
Çünkü onlar, şimdiki zamanın hatlarıdır, aynı zamanda inşaları
meydana getirmişlerdir. Ve eski yollar ve yaşlı inşalar her zaman,
orada geride kalır; şemalar, çoğunlukla anlamsızca ve hantal bir
şekilde azimle devam edilir. Sadece onların içeride neyin onlar için
depoda bulunduğunu bilmeden özgürlük ile kararlaştırılmıştır...
Bilginler, bununla uzun bir zaman boyunca hesaplayamazdı:
Zorunluluklar olarak tesadüflerin arasında saklanan ve sistematik
olarak entropinin yollarının, yeni emirler yoluyla götürmek zorunda
olduğu yeni yolları talep eder. Çünkü onlar, birbirlerinin yolunda (ve
kendisinde bulunan evren)... Bütün yollar, ana bir yönde olduğu için
açık ve sakindir; bir yön sadece bir varış yeri değildir. Zaman
sonsuzdur ve hala bir sonu vardır, ama sadece yeni bir şeyde
sarılacak olan bir şeklin sonudur!
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37 Mükemmellik
Gelişim, hassas bir makine midir? Biz, doğanın mükemmel
olduğunu talep edebilir miydik — ve biz, onun taç giydiren şanı
olduğumuz mudur? Buna inanmak, bir daha, onların sınırlanmamış
alçakgönüllülüğünde, bir Tanrı'nın çok şekli için her bir kişiyi alan
insanlığın kendi-kibrini gösterecektir. Maalesef gerçek, tamamen
farklıdır.
Bizim dünya düşüncemizi mükemmelleştirmemiz için,
mucizelerde bazı inananların benimsenen perspektifini düzeltmemiz
için zorunludur. Bizim görüşle ilgili duyumuz, göz, gerçekte gülünç
bir şey ve hiçbir şart altında güneş - Goethe'nin sahip olduğu gibi:
Işık, optik sinirlere vurmadan önce, ilk önce destekleyici tabaka, kan
damarları ve sinirler boyunca geçmek zorundadır ve onlar hatta
arkadan vurulur. Biz asla, fikirle kameraya bir filmi yanlış yola
koyma fikriyle gündeme gelmeyecektik — doğa bu şekilde yapmıştır
çünkü gelişme bir şeye kesinlikle yeniden izin vermemiştir. Bunun
iyi noktaları vardır: Yansıma ve bilinç sadece, onun temelinde
geliştirebilmiştir — bizim daha önceden ayrıntıda tanımladığımız
gibi. Onun için bedel, sade görüşle ilgili kalitesi kolayca, herhangi
bir oyuncak teleskobu ile geçilen bir cihazdır.
Sinirlerin muazzam bir lüksü, birçok fiziksel kusur için telafi
edebilirdi; fakat bu madeni paranın karanlık bir arka tarafı vardır:
Nevrozlar, psikozlar, sara, şizofreni, ve diğerleri. Bizim organik
vücudumuzun hata oranı korkunç şekilde yüksektir. Klinik sözlükler,
(kalıtsal hastalıklar, kanser) kalıtsal programda hatalara her iki
arkaya giden farklı hastalıkların binlercesinin isimleriyle doldurulur
veya gerçeğe bizim hakkımızda birçok şey basitçe optimum olarak
tasarlanmaz.
Her on kişiden biri berbat bir şekilde apandisden ölecekti, eğer
bir tedbir olarak kesilmeseydi. Embriyonik büyüme aşamasında
gelişme esnasında erkenden, büyüyen organizma, sadece uygun olan
geçişin olduğu ağır bir test boyunca gider. Bütün embriyoların 5%'i
hakkında, başlangıçtan elenmiş, ölü doğmuş, veya kısaca doğumdan
sonra ölmüştür. Başka bir tanesi, önemsiz yüzdelerde, verilmiş
biçimsizlikler, ve kusurlu görevler, yaşam boyunca onların çetin yolu
için metabolik rahatsızlıklarına benzer. Ve biz, herhangi bir şekilde
döllenen yumurtanın, kısaca onların kiralık odasından sonra
öldüğünü bilmeyiz, çünkü onların programı birkaç saatten sonra
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zaten başarısız olmuştur. Başarısızlığın oranı, herhangi bir olayda
muazzamdır. Sadece, eğer program doğuma kadar değerini kanıtlarsa
küçük bir ihtimal olmasına rağmen, on yıllar boyunca sıkıntıolmayan bir olasılık vardır.
Bu dünyanın hastaneleri boyunca yürüyen asla, insan
memelisine dik bir duruşla şükretmek için ayartılmayacak. Sanat ve
kültürde yansıtıldığı gibi kişinin etkileyici ve soylu düşüncesinden
bırakılan büyük bir kısım yoktur. Ne ülserler, kangrenler, sivilceler,
çıbanlar, egzamalar, ödemler, ve çirkinleştirmeler, onun sonunda
Tanrı'nın çok şekliyle kararlı bir gelişmenin ürünü olmaktan şeytanın
mutfağından görünür olarak gelir.
Zarar görmüş omurlar arasında olan diskler, fıtıklar, varisli
damarlar, düz ayaklar, hemoroidler, ve vestibular karışıklıklar, daha
iyi görünümü ve bizim ellerimizin özgür kullanımı için direkt bir
hediyedir. Yapısal hastalıkların büyük bir sayısı, insanla sadece
meydana gelir, çünkü o bir insandır: Fikirlerin bir yığını çoğunlukla
yetersiz olarak birleştirilmiştir... Gırtlak ve trake kesişir, üriner ve
sperm sistemi bir aradadır, ve doğum genişleyememiş bir kemik
kanalı boyunca meydana gelir. Çocuk, ceninle ilgili bir silindire
zalimce sıkıştırılmıştır, ve sonunda dünyaya geldiği zaman dünyanın
en yardıma muhtaç bebeği olur, başta herhangi bir şeyi yapamaz,
hatta annesinin göğsünde emzirmenin, bir zevk olduğunu ilk olarak
öğrenmek zorunda olan etin vıraklayan bir yığınıdır.
Eğer biz, birkaç otomobilin en güvenilir parçalarını seçersek,
yani birinin motorunu, başka bir tanesinin tekerleklerini, üçüncünün
vites kutusunu, ve böyle diğerleri. Bu parçaların yeni birleşmesinin,
onların güvenilirliğinin toplamının olduğu zorlukla beklenmektir.
Çünkü onlar birbirleri için uygun değildir, ve biraz destekten
birbirlerini engelleyecek. Lakin bu yeni yaratılan otomobil hala
diğerlerinin ilerisinde olacak, eğer karanlıkta ön farları varsa — ve
diğerlerinin yoksa. Onlarla sadece yolu daha iyiye görecek... Ve
böylece görsel hayvansal adam, yeterince var olmaya devam etmek
için yolu daha iyi görür, oysa objektif olarak daha başarılı olan
tasarımlar, yol kenarı tarafından düşmüştür.
Yanlış bir doğa yolu için tipik bir örnek, yunus tarafından
gösterilir — zekanın bir yığını — içeride bir çevreyle kültürel
ihtiyaçların oluşmasının, onun dev beynine rağmen meydana
gelmediği için, uygunsuz başa çıkmak için, çok fazla sahiptir. O,
daha iyi olmayacak mıydı, onun gibi bir balığın düzenli olması için,
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onun büyüme aşamasında gelişmesi esnasında, kısa bir zaman
boyunca suyun altında bir memeli olarak çabalamanın olması için?
Ama tam adaptasyon, inkar edilmiştir; Hem de hataların bir artışında
dayanabilen gelişimde hiçbir yol arkada yoktur. Hangisi, bazen öyle
açık olur ki, biz bir karışıklık hakkında konuşuruz? Biz gerçekten
doğa gibi gerileyen bir adımı yaptığını düşündük. Ama tam olarak bu
kadar gerileyen adım aslında, deneyi tekrarlaması için gerçek bir
deneme, bir adım ileriye olacaktı — buna rağmen asla, şimdiye
kadar olmadı.
Formül çok daha basittir: Neyin yanlış gittiği, değerinin
azaldığı. Ve başarılı olan her şey, deneylerin sonsuz bir dizisinde,
deney milyonlarca yıl öncesinde kaldı, sonsuz deneysel bir sahne —
ve asla mükemmellik böyle değildir. Yarı-ölçünün bu kesin derecesi,
ve beslenen ilkeye saygıyla zalimlikten aynı zamanda sadece yalnız
tersinin imkansız olduğu sebep için var olan bir dünyada
beklenmektir, ve hangisi bu yüzden kendisinde bizim kuvvetimiz
tarafından neredeyse yaratıcı emirleri görmeyi istediğimiz
zorunluluktan dışarı olan yapıları yaratır. Çünkü biz sadece
yapabiliriz, veya bizim kendi öznel tecrübelerimizin yapısının içinde
düşünmek zorunda kalabiliriz — öyle pratik olarak kendisi
tarafından yapılan şeyde yaşamak için, tuğlada tuğlayı koyarak
onların kendilerininkinde emirleri meydana getiren şeyleri yaşamayı
dikkat ettik....
O her zaman bu şekilde olmadı, buna rağmen. Doğal olarak
müsait mağaralar, bu maksat için kabul edildiği andan itibaren, ve
muhtemelen dünya, o zamanda daha belirgin olmuş olmalıdır. Bir
hayvansal raf değil, dünyanın kaynak ve ölümünün üzerinde onun
beynidir. Sadece fiziksel ve zihinsel olarak ayıran bizim
düşüncemizdi; O, doğayla bizim olanımızı yok etti... Ve yakında,
bütün bilgi arasında daha çok olan herhangi bir akıllı olan yoktu.
Tez için en azından iki açık gösterge vardır, organizmaların
yaratmasının DNA ve kromozomların yaratmasıyla bilginin tekrar
etmeyen bir birikmesi ile önce gelmiş olduğu bu kitapta sunulan ve
olgulardan sonra bütün, bu programların aşamalı sömürmesinde
köklü sahiptir: bir şey için hala bugün temel organlara götüren
programların inanılmaz inatçılığı, ve başka bir tanesi için konuşan
veya canlı hücrelerin lisanını anlayan yok edilemez virüslerin
varlığıdır.
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Virüsler sadece DNA'nın kendisi için gelişmiş olabilirdi. Bu,
kimyasal olarak kesinlikle kanıtlanabilinir: Asla, eski zamanlara ait
çorbanın varlığı, koşulların yeniden RNA ve DNA'yı içeren
virüslerin gelişmesine götürmüş olarak meydana gelebildikten sonra
meydana gelir. Ve şüphesiz, DNA'in gelişmesi, fotosentez boyunca
enerjinin üretimi ile önce meydana gelmiş olmalıdır, ATP solunum
döngüsünün daha önce var olmuş olmalıdır.
DNA'nın gelişmesinden sonra, iki olasılık vardı: ilk olarak
adımların başarısının kurulmasında değişmeyen tarama, mesela;
DNA'nın parçalara ayrılması ve yeniden birleşmesinin
kromozomların bölünmeleri arasında meydana gelmesi, ve ikinci
olarak kendisinin aşamalı olarak hataları kökünden çözerek dinamik
DNA’nın özelleşebilmesidir. Doğa kesinlikle her iki olanağın
kullanımını yaptı. Biz programların katı ipinin, başkalaşımlara
götürdüğü böceklerin dünyasında baskın olarak ilk olanını bulmayı
bekleriz, ve bir böceğin gerçekte tamamen farklı geçim alanlarının
bir sırasını temsil eder. Bu nedenle, birçok böceğin kromozomları,
interfaz esnasında görünür olur, ve sadece kısmen çözülür (soluklar).
Böceklerin programlarının bu katı kontrol sistemi, çok kolay bir
şekilde yanlış yönlendirilen ve yanlış olarak çalıştırılandır. Anteni
dışarı yırtılmış olan bir çekirge bazen bu yerde faydasız bir bacağı
arkada büyüyecektir. DNA'da tecrübeleri yazmanın imkansız olduğu
için, değişkenler sadece programların aşamalı olarak uzamış bir
sömürmesi yoluyla üretilmiştir; bu neden için, bir böceğin yaşamı,
en garip sahneler boyunca gider.
Aynı zamanda avantajları vardır: Böcekler, mutasyonlara karşı
çok hassas değildir. Onların radyoaktif radyasyona karşı hassas
olmasının nedeni, bir türün her üretiminde kendi gelişmesini
tekrarlayan dinamik bir DNA yoluyla yapılan kontrolünün bu tür
canlılardan daha iyi olmasıdır. Oysa böcekler milyonlarca yıl
boyunca neredeyse değişmemiş şekilde kalmış, ve sözcük gelişimi
sadece onlara tuzun bir tanesiyle uygulanabilir dinamik yapılar
sürekli bir şekilde şiddetli değişiklikleri tamamlamıştır. Onun için
sebep sadece, kendisi "geliştirilen" gelişme aşamasında büyümenin
kısa bir dönemi esnasında DNA'nın olduğu esnek bir kontrolde,
kendisi faydasız olan her şeyi çıkararak, bir şey için ve kendi
genlerinin dünyevi olarak faydalı bir taramasını anımsatan regülatör
genleri olarak kesin sıraların kullanımını ekleyerek başka bir tane
için, ve (fazla ürünün geri tepmesi) bastırılmayı meydana getirerek,
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ve sonuçta (müsait sinyaller, yiyecek molekülleri boyunca kalıtsal
etkilerin uyarımı, veya hormonlar) bulunabilirdi. Fazla RNA'nın
genetik yönden etkili kullanımı, bilgi işlemin ilk bir formunda hala,
bugün bulunacak olduğu gibi parça parça bulunur... Eğer genetikçiler
katı, kutsal DNA dogmasına yapışmaya devam ederse; onlar, bir ölüson caddesinde son verecektir. Çünkü onlar fark etmekte başarısız
olur. Örneğin, regülatör genlerinin bir şekilde onların görevine
gelmiş olmalı ve sadece cennetten düşmüş olamazdı.
Bütün genlerin etkileşimi, çok farklı şekilde dolanır ki mutasyon
boyunca gelişimin kontrolü tamamen, güvenilirliğini gevşetecektir.
Bu teori çok makul değildir. Bu anlaşılan kinci bir şekilde
mutasyonların her zaman negatif etkilerine başvuran ve (kesinlikle
doğru şekilde) düşünen bilginlerin yelkenlerinden dışarı sadece
yolun gitmediği rüzgarı alır. Bu nedenle, felsefeciler ve idealistler
haklı olmuş olmalıydı... Çünkü gelişim gerçek bir motor olmadan
koşuyordu. Biz, diğer taraftan, açıkça bu motoru sunduk ve biri
sadece, herhangi bir ilerlemeyi yapmaktan ziyade, doğal bilimi tutan
sık hatayı yapmamalıydı: Herhangi bir yolda kanıtlanmayan
dogmaları terketmek! Ve hepsinden ziyade biri, meyve sineğinden,
onların standartları ile insanın kromozomlarını yargılamamalıydı,
çünkü farklar uzak bir ilkede fazla büyüktür.
Birçok biyolog, her bir vücut hücresinin, vücut için tam planı
içerdiğini uzun bir zaman boyunca düşünmüştür. Birçok canlı için,
böceklerin bitkiler ve birçok türü gibi doğru olabilir. Belki daha
aşağı hayvansal türler için örneğin, orta formlar yoluyla onların
büyümesinde katı bir DNA'yı izleyen (iribaşlar) bir şüpheliyi yapan
kurbağalar gibi. Vücut hücrelerinin uzmanlaşmasının, gerçekten
değiştiren dinamik bir DNA'nın oluşumu esasında yapılan yüksek
ölçüde gelişmiş canlı şeyleri tehlikesine karşı meydana gelir. Bu
yüzden, tek bir insan deri hücresinden tam insanı klonlamak için
herhangi bir şekilde mümkün olmayacaktır. Biz, tüm planı yok eden
vücutlarımızda uzmanlaşmanın yüksek bir derecesini bile biliriz.
Tamamen onların özünü gevşeten kırmızı kan hücreleri hakkında
konuşuyoruz. Onlar, hala bir özü içeren, makroblastlar ve
normoblastlar yoluyla, bir öz, asal hücreleri içeren normal
hücrelerden geliştirir, öz-olmayan normocytese; Onlar daha sonra,
yaklaşık 120 günün 100’ünde yaşar, ve bu zaman esnasında yaklaşık
olarak 175 000 kere oksijen veya karbondioksiti içine çeker.
Alyuvarlar,

açık

bir

şekilde
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kromozomsal

ve

kalıtsal

değiştirmenin, uzmanlaşmanın sonucu olarak yer alabildiğini
gösterir. DNA’mız, bu yüzden kesinlikle idare edilendir ve bizim
büyümemizin kursunda acil çevre tarafından etkilenmiştir. "Tam
program" sadece, sözde "hücreleri durdur"da bulunabilir. Bundan
dolayı, bizim içeride büyüyor olduğumuz gibi, büyümemizin her
sahnesi, sonra olan için önkoşulu oluşturur. Ve her evrede hücreler,
programını değiştirmek için neredeyse zorunludur ve kesin bir
göreve kendileri yapmak için veya kendilerini tam olarak sınırlaması
için daha çok zorlamaktadır. Kan hücrelerinde özün hadisesi gibi
sadece karaciğerin hücrelerinde ikinci bir özün görünüşü,
çevremizde düşünmemiz için bize bir şeyi vermelidir. Bu olayda,
programın bir kısıtlamasıyla kazanması için açıkça hiçbir şey, ve
tohumun orijinal planıyla yapmak için, sadece uzaktan zorunda olan
gerçekte güçlendirilen yeni bir hücre formunun olduğu organik çevre
yoktur. Böylece, DNA'da "karaciğer hücreleri" için herhangi bir emir
yoktur, fakat, birbirlerine tel takılarak büyüyen organları aniden
anımsatan koşulları yaratır, karaciğer hücrelerinden bir sentezle
birleştirir, ve bundan dolayı DNA emirde yalnız değildir, ama her
şey özel çevreye katkıda bulunan oyunda karıştırılır: Hücre plazması,
organeller, ve kendi fonksiyonunu gören hücreler, yani yaratılan
veya tüketilen ürünler.
Eğer herhangi bir türde bir hata meydana gelirse — kimyasal
maddeler ve virüsleri rahatsız ederek, burada birçok yıkım meydana
getirebilir — hücre sadece özelleşmesini kaybetmez, ama yeni bir
görevi de kazanmaz. O herşeyden daha az, orijinal bir tohum olur,
çünkü programın bütün gerekli adımları uzun zamandan beri
kökünden çözülmüştür. Eğer tam mavi kopya üzerine beyaz baskı
hala var olsaydı, yine de, bu türün olayları zaman zaman meydana
gelmek zorunda olacaktı. Onun asla olmadığı, bizim düşüncemizi
kanıtlar — çünkü bozulmuş hücre, eski zamanlara ait bir hücre gibi
şahlanmış şekilde çoğalmaya başlayan en iyisinde yardıma muhtaç
bir nesne olur. Bu, başka hiçbir şey değildir, ama kanser insanlığın
korkulan kırbacı, bizim değişken DNA’mızın direkt bir sonucudur.
Milyonlarca yıl boyunca zorlukla kalan katı bir DNA aniden
tekrarlama sürecinden dolayı hücre bölümü esnasında böyle şiddetli
patolojik hataları çektiği farz edilebilir — bu yüzden hiç kimse
şimdiye kadar böceklerde kanser görmemiştir.
Kanserojen maddelerinin, DNA’nın parçalara ayrılması ve
birleşmesi esnasında araya girebilmesi bizim talihsizliğimizdir —
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yani kromozomların ayrılması bölümünde, DNA'nın bir çeyrek
miktarına kadar azaltılır. Zayıf nokta için, hücre bölümünün
interfazında meydana gelir: DNA tasarım ve hücrenin
fonksiyonlarına neden olur, mesela çevreyi oluşturur, bu çevre aynen
onu tekrar toplamak için DNA'nın üzerinde karşılık olarak tepki
göstermek zorundadır. Bu çevre değiştiği zaman, doğru plan
kaybolur...
Sonunda, biri, doğanın açıkça DNAyla uğraşmanın ve
kullanmanın birkaç yolunu bulduğu hakkında gerçekten haberdar
olmak zorundadır. Emin olan bir tanesi, fakat, gelişmeyi
sınırlamıştır, ve başkalaşımları gerektirmiş, ve maalesef aynı
zamanda zehirli ve uygunsuz bir çevrede kanser gibi böyle üzücü
sonuçlara götürebilen gelişmeye götürür. Bu yüzden bu korkunç
hastalık, aynı zamanda bizim daha yüksek gelişmemiz için bir
hediyedir. Herhangi bir olayda biz umutla, ağırca evrimcilerin
tartmış olduğu genel bir zorluğun altını kazdık: Kendisine yaşamın
meydana getirmesinin ve onun yüksek gelişmesinin nedeni
matematiğe ait sebepler için yalnız atfedilemediği şansın
güvenilmezliğidir. Şans, aslında şimdiden sistemler ve safça uzaya
ait düzenlemelerin gelişmesi ile sınırlamadır, ama bu septikler için
hiçbir özel teselli değildir.
Şansın başka bir kısıtlamasını bulduk: Boşluğun polarizasyonu,
yani tamamlayan veya hatta uzak ara uzaya ait yapılardan onları aşan
elektrik kontrollerine götüren bir ince yapının etkileri. Onun için bir
örnek buradadır: İki zarın birbirleriyle buluşması için gerekli ihtimal;
sadece ve sadece iki zarın bütün kenarları kesinlikle eşitse, iki özel
kenarın çok fazla büyük olduğudur. Ama biz, polarizasyonların
karşısında keşfettiğimiz zaman ayrıca, bu zar (veya atomlar ve
moleküller) şimdiden, bir programı taşır — ve sadece o kenarlar
başka bir taneye hangisinin uyduğunu birleştirir. Stereometrik’in
dışında (uzaya ait) koşullar, elektrostatik ve manyetik vardır, şansa
çok büyük bir repertuar bırakmayan moleküler faaliyette
sonuçlandırır. Sonunda, yaşamın herhangi daha yüksek bir nedenini
gerektirmeyen doğal bir süreç olduğu gösterilebilir. Biri
muhtemelen, o yolda onu göreceli yapmalıydı: Eğer biz, bir kristalin
büyüyen koşulları hakkında herhangi bir şeyi bilmeseydik,
dünyamızın kayalarından bile her açıklamadan kaçınacaktık...
Bizim evrenimiz mükemmel midir? Tam olarak sahip olmanın,
yaşamı mümkün yapan nesneleri yaptığı neden görünür? Tabii,
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bizim varlığı olmadan muhtemel olmadığını bildiğimiz gibi yaşam,
gezegenler, yıldızlar ve galaksilerdedir. Birçok araştırmacı,
yıldızların oluşmasının, "doğanın sabitleri" üçünün arasında
kesinlikle koordine edilen bir ilişkiye bağlı olduğuna inanır ve
yerçekiminde, zayıf nükleer kuvvette, ve elektromanyetik kuvvette.
Eğer sadece bu sabitlerin biri, biraz daha yüksek veya daha aşağı ise,
hiçbir yıldız ve sonuç olarak hiçbir yaşam bizim evrenimizde
yaratılmış olamazdı. O birinden, evrenin bizim ölçmemiz için
yapıldığını çıkarabilirdi. Fakat bu perspektif yanlış olanıdır.
Biri aynı zamanda farklı evrenlerin bir sırası olarak bu evrenin
sonsuz dönüşümünü görebilirdi. Andrei Linde gibi kuantum
kosmologların "kendi çoğaltırken sonsuz evren"in teorisi örneğini,
devamlı olarak hangi yeni evrenlerde meydana geldiğini
savunmuşlardır. Bu evrenlerin her birinde, doğanın sabitlerinin, şans
eseri başka değer takımına sahiptir. Tam olarak değerlere sahip olan
bizim evrenimizin, yaşamın yaratması için gerektirdiğidir ve onların
arasında önceden, neredeyse kaçınılmazdır.
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38 Sonsuzluk
Doğal bilimsel keşiflerin başarıları, çoğunlukla istemeyerek,
bazı dinlerin ifadeleri ile desteklenmiştir. İlginç bir şekilde yeteri
kadar, bazı kiliselerin davranışından dolayı — özellikle Hıristiyan
Katolikde olduğu gibi — Tanrı'nın oturma odasını açık bir şekilde
temiz tutmakta ısrar etmek için zorlamayı hissetti, bir kural olarak
hipotezlerin büyük bir oranda, kesinlikle yanlış olanları kararsızca ve
gönülsüzce, kiliseler tarafından onayladığı olmuştur.
Bu muhtemelen, aşağıdaki gibi anlaşılmak zorundadır: Onların
hazır cevaplarının savunmasında kilise hissi, dogmalarını tekrar
tekrar değiştirmeyi zorlamıştır, ve doğal bilimsel anlayışlarda bir
düşünceyi ifade etmektedir. Özellikle Katolik kilise, her zaman, ve
Galileo'dan beri her zamankinden daha çok, inatçı mücadelelerden
sonra herkesi bilgilendirmek için "Doğanın yasaları"nı, kendisinin
hayatta kalmasını tehlikeye atmamak için, uygunsuz görmüştür.
Ama bu tasdik her zaman olmuştur, bir kiliseden olduğu gibi
beklemek, başka hiçbir şey, ama dindarlığın yeni bir formu veya
güvenin yeni bir içeriğidir. Sonuçta, tedarik bu alanda talebe, ayrıca,
güvenir. Böylece kilise, yeni bir bakış açısında zamanlara bazen
adapte olmak için mücadele etmiştir, "modern" olmak, ve çekici
kalmak için. Ve her ne zaman böyle olsaydı, her ne zaman yaşlı
cevaplardan sapsaydı, hata yapmak gibi görünürdü. Çünkü yaşlı
cevaplar daha iyiydi! Onlar, hala evrenle toy, tarafsız uyumda
yaşamış olan henüz bölünmemiş olan veya doğayı kataloglamış olan
insanlardan gelmiştir.
İncil'in başlangıcı bizi şaşırtır: "Eksik bilgiler" bu yaratmada
herhangi birisi yoktur; Tanrı, bütün yaşam şeylerini onların türüne
göre yaratmıştır. İncil'in kendi, hatta daha yaşlı göreneklere döndüğü
düşünülürse — en azından tufana kadar olan başlangıca, -Tanrı, ilk
düşüncelerin zamanında bir kişilik değildi. O, aşırı sevginin
örneğiydi, yani açıklanamayan biri çünkü tanımlanamazdı, ve
herhangi bir şekilde tanımlanmadı. Hz. İsa'nın zamanlarında,
Aramaic, "Tanrı" için şöyle ifade eder, "kendine bağlı olan".
Kozmosun birçok kaynağının örneğidir — ve tam olarak bizim de,
bu kitapta farz ettiğimiz çıkarma kadar eksiktir. Dahası, eski insanlar
görünür ve görünmez gücün kaynağının sonsuz olduğu ve herhangi
bir dünyevi düşünceye bağlı olup olmadığı hakkında küçük bir
şüpheye düşmemiştir — ve bu yüzden dünya kendisinin, sınırsız
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olduğu ve herhangi bir uzaya ait ölçüye bağlı değildir. Bu dünya,
kendi kaynağını taşımıştır. Filozofça davranan adamın herhangi bir
şey ve her şey için suçlaması ve birisini arıyor olduğu zaman sadece,
bu belirgin doğallık, kaybolmuştur. Doğu dinleri önem taşıyan
gerçekte herhangi bir şüpheyi bilmezken, akıl aynı kalmıştır, bütün
açıklıkta bu dünyayı bölen Platoydu, ve o zamandan beri, bölünmüş
ve uyumsuz kalmıştır. Aniden dünya, metafiziksel bir nedenin
etkisinde kalmıştır. Bu, asla var olmayan, inşa edilen anlamada
onların kendi kendinden-açıklanabilirliğini inşa eden ve bir
üstünlüğü ilan etmekte kazanan bütün gizemcilere bir tabaktaki oyun
alanına uzatmıştır. Bu yolda onlar icat etmiştir, örneğin daha yüksek
bir otoriteye doğru günah ve çoğunlukla yeteri kadar yüksek bir
bedelde sattığı için bir cenneti resmetmiştir.
Binlerce yıldan beri bizim dünyamız tanrı tarafından verilen bir
makine olarak kalmıştır. Einstein, başka bir açık nedeni bulmuştur:
Dört boyutlu boşluk-zamanı, yine de, daha az gizemcilik eklenmiştir,
ve tanrıların gizemci işinden daha az açıklanamaz olarak kalmıştır.
Bilim adamları, basit doğa kanunlarının bir odak noktası olarak
dünyayı görmeye yönelmiştir —bizim kuramsal gerçekliğimize en
azından uymuştur — Einstein'la matematiğe ait bir model olmadan
önce aynı zamanda idare etmiş ve dünya olmadan çalışmış olan... Yıl
1951'de, papa Pius XII'in emri altında olan Katolik kilise resmen
büyük patlama teorisini itiraf etti. İncille alakalı cevaplara saygıyla,
bu şaşırtıcı bir karardı, ve gerçeğin profesyonel satıcılarının
katalogunda bu yeni eşya, sadece İncil'in bir parçasında mezarın
bahsi geçtiğinden, Eski Ahit'te daha fazlameydana gelmeyen
cehennem düşüncesi olarak sadece öyle kızdırıp işlenmek zorunda
olduğundan şüphelenmek için uygun görünür.
Tanrı, ne bir matematikçi ne de bir ateş uzmanı olabilir! Eğer,
bir önce gelmeden dünyanın bir kaynağı var idiyse, hiçbir şey bir
ilahiyatçıdan dolayı olmayacak, aynı zamanda, Tanrı'nın kaynağını
aydınlatmak için zorunlu olacaktı. Başka türlü Tanrı, bir cevabın az
miktarı olarak büyük patlama olarak gereklidir. Eğer Tanrı kendi
kaynaksa, kaynağın kaynağı için soruların sonsuz bir zincirini ima
edecektir... Diğer taraftan, fiziksel bir gösterinin, tapınılacak
ilahiyatçı tarafından değiştirilip değiştirilmediği ilkede herhangi bir
farkı oluşturmaz. Fizikçilerin yetersizliğinin ne olduğunu açıklaması
için, bu gösteri hemen, onların teorisinin yapaylığını göstermeden
önce olmamalı mıdır?

435

Kibarca söylenirse, büyük patlama hipotezi, şimdiye kadar
bilginlerin beyinleri ile uydurulan en komik ve faydasız teorilerinden
biridir. Neredeyse sadece kara delikler ile aşılır. Genişlemenin
hızının sadece, mesafeyle artmayan keşifle son haberde, hatta bir
ivmenin olduğu sergilenen eşyalar, büyük patlamanın lehinde tek
düşünce olarak kaybolmuştur. Evrende bulunan geniş yapılar,
kozmosun hesaplanan yaşından daha yaşlı olan yıldızlar, demirin
açıklanamaz şekilde yüksek miktarları ve herhangi bir şekilde var
olmayan uzak galaksilerden döteryum, kozmik radyasyon veya
yüksek-enerji protonları daha fazla bulunmamaktadır... Evet, hatta
arka plan radyasyonunun en son ölçümleri... Onların hepsi, peri
hikayelerinin karasına, büyük patlama tezlerini uzaklaştırır. Karanlık
meselede veya karanlık enerjide olduğu gibi büyük patlamanın
destanını kurtarmak için doğru kabul edilen yardımcı hipotezlerde
daha ileriye gitmek zorunda değiliz. Bütün kozmosun enerjisiz idare
edildiği gerçeğinin ışıldıyor, ve bu yüzden büyük bir kısmın
görünmez kalan karanlık enerji, yerçekimi hipotezleri yoluyla
açıklamak için imkansız olan olgular tam olarak açıklamaktır —
evrende artık en büyük körlüğe rağmen görmezlikten gelinmeyen
itici kuvvetler.
Biz, diğer taraftan, sadece yerçekiminin illüzyonunu bulduk, bir
tek belirgin kuvvet tarafından harekete geçirildik, ve biz de
kozmosun herhangi bir başlangıcını görmedik. Herhangi bir şekilde
daha fazla olmayan bir genişlemeyi keşfettik çünkü gerçek hareket,
herhangi bir yerde gerçekleşmez. Her şey istisna olmadan, T.A.O.
matrisinde uyarıların salınmasıyla çekilen şekillere dayanır!
Tanımlandığı gibi, enerji, uzay ve zaman sadece düşünen insanla bu
dünyaya geldi. Bu dünya boyutsuzdur, sadece ve sadece hiç kimse
onu ölçmezse; Zamansızdır, çünkü daima mevcuttur. Ne hiçbir
gelecek, ne de geçmiş herhangi bir yerde var olur.
Fakat değişikliklerin bir dünyası olarak, evren her zaman, bugün
yaptığı gibi bakmamıştır. Sadece T.A.O.'da uyarılar zaman, uzay ve
yapıları anlamamız için bize imkan vermiştir. Bu uyarıların da,
herhangi bir gerçek başlangıcı yoktur, çünkü onların tersi, mutlak
kalan sadece imkansızdır. Bu dünyanın kalanı nerede olmalıydı?
Kalanın varsayımı, bu kalanın aksine olan bir referans noktasının
varsayımına bizi zorlamayacak mıydı — ve bu soruyu bu referans
noktasının referans noktası olduğu için ortaya atacak mıydı? Sorulan
sorular yanlış bir şekilde yanlış cevaplarla sonuçlanır. T.A.O. sonsuz
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varlıktır — ama maddi histe değil. Tek maddi olmayan bir şey
olarak, T.A.O., kendisine bizim seçmekte özgür olduğumuz seçilen
bir ismin sözcüğünü gerektirir. Her kim, kesinlikle, onu sadece tanrı
olarak çağırabilir — ama o, hiçbir şeyin kalanına gelince onun geri
kalan kendi planlarına, bu dünyanın devam edilen varlığının dışında
tanrıdan beklemediği gerçekten haberdar olmak zorundadır. Bu
sebep için dünya tam olarak sonuçta adildir, çünkü o hem kötülüğü
içerir hem de iyiyi, bizim nasıl gördüğümüz ve onu nasıl deneyim
ettiğimize bağlıdır. Çünkü biz dünyamızı istediğimiz şekilde
biçimlendirme özgürlüğüne sahibizdir.
Hala, yine de, bir başlangıç gibi bir şey ve bizim için dünyanın
bir sonu vardır. Bizim kendi başlangıcımızdır, kendisinde bizim
dünyayı algılamaya başladığımız an. Bizim kendi doğumumuz, aynı
zamanda bizdeki evrenin doğumudur. Bizim haberdar olmamız
aşamalı olarak, bir şeye yaşlı maddi emirlerden sıçrayan organik bir
emir ile tamamen yeni, doğmuş gibibillurlaştırılmıştır.
Şüphesiz terim başlangıcı, doğru şekilde anlaşılmasızorundadır.
Sanatçının paletindeki renkler, bir resmin başlangıcı mıdır? Demir
atomları, aslında bir otomobilin başlangıcı mıdır? Bizim bilincimizin
tahmin edilebilemeyen gelişmesinden dünya kendi merkeziyle
beraber, asla daha önce var olmayan bizim egomuz yaratılmıştır. Ve
o hiçbir yerden geldiği için, herhangi bir yerde bizim vücudumuzun
haberdar olma-yaratan fonksiyonu durmamıştır. Fakat "bizim
dünyamız"ın sonu, kaçınılmaz şekilde meydana gelecektir...
Yaşamın bir ilke olarak sonsuz olmasına rağmen, uzakta bireysel
geçişler olur... Bu, bizim varlığımız için, bizim aldığımız her şey için
ödediğimiz bedeldir...
Bizim gelişmemizin aşamalı bir başlangıcı vardır: Biz
yavaşça, adım adım, sadece onun önemini kazanan bu dünyaya
dalıyorduk, ve bizim algımız boyunca ifade edilir. Ve biz, form
olmadan, renk olmadan, acı olmadan ve ıstırap olmadan algı
olmadığını, bir varlık küresinin üzerinde olduğumuz habersiz ve
bilinçsiz olarak geçeriz. Bütün problemler çözülür — ve onların
hepsiyle sorular da. Bu yenilmez son, insan bilinci ile aslında sadece
tanımlanır, ve sadece bu anlayışın arkasında herhangi bir şekilde acı
veren olduğu için kalır.
Bizim egomuz — kuramsal gerçekliklerle uğraşmaya kullanıldı
— hızlı bir şekilde teselliyi bulması için yeni hipotezler
oluşturulmuştur. O, bizim aklımızın zıt duygular taşıması gereğince
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olmayacaktır, eğer o, hatta tersi veya bir şeyi dezavantajlı icat
etmeseydi: tanrısal karar, cennet ve cehennem... Ama bu dünyanın
bilgelerinin biri şimdiden, cennetin, ekmekteki altın arayıcısı gibi
olduğunu söylemiştir; Dünya, onun tarafından istila edilmiştir. İyi
geçirmenin hissinde cennet ve cehennem, ve kötülük şimdiden
burada var olmuştur, ve şimdi bizde her şeyin ve bizim etrafımızdaki
değişiklikte — ve başka hiçbir yerde. Sadece öğrendiğimiz ve
deneyim kazandığımız bir evren var olur ve bizim yaşamımızın kısa
parıltısı esnasında bir bölümünü geçiririz.
Dünyevi varlık ve ölüm sonrası yaşam için hiçbir bölüm yoktur;
Evren — onun isminin şimdiden ima edildiği gibi — büyük ve temel
bir ünite olarak her şeyi oluşturur, sonsuzluk için gerçekte, fakat
değişmez şekilde değil. Kaostan — başka hiçbir şey değildir, ama
quantanın olduğu enerjinin özel özgür bir emridir — yeni emirler,
sürekli bir şekilde oluşur. Bu, "dünyalar"'ın bir sırası, dünyaların bir
çiçek açma ve kurutmasıdır... Budistler'in onu koyduğu gibi.
Bu dünyanın şekli sadece ortak-tesadüfi şey gibi aniden anlam
ifade eden çiçek dürbününün resimleri olarak, onları görmeyi isteyen
birisi olduğu göstermiştir. Çiçek dürbününün bireysel küçük cam
taşları, yine de, onun hakkında birşey bilmez, onlar birbirlerinin
yanında ifade edilen sırada terketmiş, ve yeniden anlamlı olabilen
yeni resimlere geçici olarak anlamlı resmi dönüştürmek için böyle
yapmaya, aynı zamanda, kaçınılmaz şekilde anlamsız olabilecek
şekilde devam etmiştir.
Anlam, resimde var olmadığı için, her zaman, öznel bir
anlamda, nötr gerçeklik kuşatmasında tanınıp tanınmamasına
bağlıdır. Bu gerçekliğin nedeni, uyarıların, enerji quantasının,
şekillerin, ve oranların dünyası, bir gölde dalgaların oyunu gibi ifade
edilmekten uzak olmasıdır. Muhtemelen bizim yaşamımızda yollar
sadece öznel olarak bizim için kabul edilebilir ve uygun olan birine
bu dünyayı yapmak kalır. Ve bu nedenle, böyle yapmayı beceren bu
organlar, bundan dolayı duyu organları olarak adlandırılır.
Bizim dünyamız en az üç kere bir sona gelmiştir. Bu felaketlerin
ikisi iyi bilinir. Biri, insanlığın daha önceden yüksek kültürleri
kurmuş olduğu bir zamanda yer almış olan son tufandır. Böylece bu
kıyamet — dünyanın yörüngesel atlamasından dolayı güneş ve onun
tekrar ağrılı şişliğinden önce gelmiş olan bir serinletmesinden
sonraki kozmik bir afet olabilir — kürenin etrafında birçok efsanede
geçirilmiştir.
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Bu üç felaketin biri, muhtemelen 66.7 milyon yıl önce meydana
gelmiştir — eğer radyoaktivitenin saatlerine inanılıyorsa. O
zamanlarda, dinazorlar dünyada egemendiler, ama zaten memeliler
vardı, ve onlardan biri kesinlikle şimdiden onun yolunda insan olmak
içindi. Ve tabii neredeyse bütün böcekler zaten bugün onları
bulduğumuz formda var olmuşlardır. Dünyanın yolculuk ettiği
kozmos, bir ekosfer olmuştu. Sağlıklı bir bitki yaşamı, yiyeceğin
muazzam miktarlarıyla dev gibi dinazorları desteklemiştir. Ama bir
gün güneş, ayla örtülmüş güneş ışığı, ateşin bir nefesiyle dünyanın
üzerinde fırçalayan yakıcı dev bir topta aniden parlamıştır. Doğumun
saati, merkür için gelmiştir. Güneş, boşluğa kudretli kütleler
savurmuş; Taneciklerin yoğun akışı, dünya ve güneşin arasına
yerleştirmiştir ve sıcak güneşle ilgili meselenin bir yağmuru bütün
küre boyunca yağmıştır. Güneşin, çıkarılan kütlelerden dolayı biraz
daha küçük olduğu için, bütün gezegenler, eşit potansiyelli
boşluklarının karşısında onların seyahatine ilerlemiştir; Mars ve
Jüpiter'in arasındaki gezegen parçalanmıştır; Dünya, ay olarak büyük
bir parçayı yakalamış, ve birçok diğer devasa meteorlar olarak
dünyanın muazzam miktarları savurmak, ve atmosfere tozunu almak
için dünyada sıkışmış parçalara bölünmüştür.
Sadece, bir anın olduğu yenilenen güneşle parlak olmuş olan
gökyüzü, kararmış ("... bir gece, dünya görünmüş..."). Muhtemelen,
yıllar boyunca daha az etkisinde kaldığı ışığın enerjisini içermiştir.
Dünyanın ekseni yerinden çıkmış; Orada bolca bulunan yaşam
yakında buzun bir zırhını oluşturmuştur. Güney Afrika, Güney
Amerika, ve Avustralya, geniş buzulların altında örtülmüştür...
Dünyada alçalan güneş maddesi hala, bugün dünyada çok nadir
birelement olan iridyumun yüksek bir içeriğini içeren bisküvi-ince
bir tabaka gibi bulunabilir. Bu tabaka, araştırmacılar tarafından
1981'de keşfedildi, ve iridyumun kozmik kaynağı hakkında bir şüphe
yoktur. Bir meteorun darbesi tek başına, yine de, iridyumun bu
miktarını üretebilmiş olmayacaktı. Bu nedenle, şimdiden ağır
öğelerin yüksek bir derecesini üretmiş olan güneşten gelmiş
olmalıdır.
Dinozorlar, sürüngenlerin hiçbir şart altında, sıcakta böyle
kuvvetli değişmelere hazırlık yapmadığı için kurtulamadı. Ayrıca,
bitkilerin çoğu ölmüştür. Dünyanın kudretli hareketleri ve kıta
hareketleri her şeyi baş aşağı döndürmüştür; Ham yağ ve kömür, bu
kıyamet gibi değişikliğe etkili tanık tarafından beslenmiştir. O
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zamanda, onlar sadece küçük ve çevik olduğundan
kurtulabilmişlerdi,
ve
küçük
yiyecek
miktarlarıyla
geçinebilmişlerdir. Memelilerin zamanı gelmiştir. Ve bütün bunlar
tarafından sıkıntı çekmeyen, muazzam direnciyle böcekler olmuştur.
Dünyanın manyetik alanının düzenli kutupsal ters dönmeleri,
bununla birlikte, aynı zamanda etkileri harap etmeye sahipti, çünkü
onlar her zaman, koruyucu Van-Allen kemerinin bir çöküşü ile eşlik
edilmiştir. Yine de, biz dünyanın tarihine bakarız, doğanın tarihine
veya insan uygarlıklarının sırasına, her zaman kanda yazılmıştır.
İspatı ile, ilk dünya-temelli dinler sadece kötü ruhları bilmiş ve
dünyanın neresinde olursa olsun gelmiştir, her zaman tanrının bir
cezasıdır.
Bizim, hiçbir niyeti göstermeyen biyolojik faydadan daha çok
olan onun arkasında bir anlamı görüp görmediğimiz niyet ve amaç,
bu "kötülük" dünyasının kursu için oldukça önemsizdir. Fakat tam
olarak dünyanın görevi, bize barbarca gözükmek zorunda
olduğundan dolayı, gerçek olduğu için, bireye zaman zaman his ve
daha yüksek anlamı oluşturmak ve "mutluluk" un kaynağını seçmek
için yardım edilebilinir.
"Mutluluk"u tanımlamak ne kadar zor olduğu, birçok okuyucu
tarafından fark edilmiş olabilir. Biz şimdiden ondan bahsettik,
örneğin öfori, mutluluğun hissinin bir türü olarak, çoğunlukla
"kendini hissetmemek"e dayanır — yaşamın deli gömleğinden
serbest bırakılması gibi. Bu, buna rağmen ölümle şaşırmamaktır.
"Kendini hissetmemek", "Kendini hissetmek"le kesinlikle
eşanlamlıdır. Her ikisi de bizim bilincimizin bir ürünüdür. "Öforik
olarak" uyumak bu yüzden zorlukla mümkündür, ama biz tabii,
öforiden rüya görebiliriz. Uyku, böylece aynı ölüm gibi midir?
Bazıları "küçük ölüm"ü beğenir mi? Aynı hislerin faaliyeti hislerin
hiçbir faaliyeti ile sınırlanır mı?
Soru, mantığa göre cevaplanır: bu, aynen olamaz!
Değerlendirmeden uzak kalan dalga boyları ve oranların dünyasında
mutlak bir gerçeklik gibi bir şey olduğunu farz etmek, bizim
hislerimizin mutlak gerçeklikten dışarı inşa edilen bir gerçeği
elediğini itiraf etmek zorundayız. Onların faaliyeti seçicidir, kesin
kürelere mutlak aşağı tüm tayfını daraltır. Biz, sadece kesin sesleri
duyarız, sadece kesin yapıları tanırız ve boyarız, sadece kesin
sıcaklıkları hissederiz ve sadece kesin lezzetleri geçiririz. Biz, bu
seçiciliğin şiddetlendirmesini biliriz, uyku olarak bunu sınırlamadan.
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Hislerimizin, daha yoksul çalışmıyor olduğunu ifade eder, uyurken
ama— onların sınırlayan görevini düşünmek — hatta daha kuvvetli.
Böylece hislerimizin bizim olduğunu daha fazla "göstermez", fakat
dünyanın bir parçasını bizden
gizler, gizlenen dünya, bizim
dünyamıza karakteristik resmi
Ölü
ödünç verir. Adildir, ilk olarak her
şeyi oluşturan evrensel bilincin bir
türü vardır. Biz, (Şekil 148)
kağıdın boş bir yaprağında onu
Bilinç
kıyasladığımız zaman ve bizim
kendisini ifade edebildiğimiz yeni
bir resmini aldığımız duyu
organlarımız ile takım olarak bu
yaprakta simgesel sınırlamaları
Uyku
çizeriz.
Kağıdın yaprağında kabaca,
yıldız-şekilli
yapı
meydana
getirilir. Açıkça bizim kuramsal gerçekliğimizin sınırlı küresini
göstermektir. Onun kesin bir boyutu vardır ve biz, bizim bilincimizi
genişleterek sınırları kaydırabiliriz. Yıldız, tecrübe ve bilgi boyunca
daha büyük olur, bu yüzden bizim uyanık durumumuzun
derecesiniifade eder. Algımızın kısıtlaması daha büyük olduğu
zaman, yıldız daha küçük olur: biz uyuyoruz! Ama, eğer hislerin bu
faaliyeti tamamen durursa ne olur? Sonra, herhangi bir sınır daha
fazla yoktur! Bir resim, tüm tarafından yutulur. Evrenin tümünden
bizim egomuz gelmiş, bu tüme ölümde dönecektir. Bu durum için
"Nirvana"'dan daha iyi ifade yoktur. Aynen "hiçlik"te ifade edildiği
gibi: Hiçbir algı, hiçbir gerçeklik, hiçbir acı. Bu durum nötr,
boşluksuz, ve ebedidir. Ama bu hiçlik uykunun karanlığı değildir,
ama ölümün parlaklığı, aynı öyle kendinin olduğu T.A.O.'i ifade
ettiğinden dolayı, hiçbir şekli olmayan ve bir sözcüğün dışında
herhangi bir tanımı kabul etmeyen varlık olarak bulunur. Ölüm bu
yüzden, bir sonu temsil edebilir mi? Evet ve hayır; Bizim egomuzu
kararlaştıran her şeye bir son, kesin için ve onun için hiçbir teselli
yoktur.
Şekil148

Hiçbir son, ancak, kozmik bilincin kendisi içindir. Çünkü bütün
bireylerin bilinci bir üniteyi oluşturur. Hepimiz bunu taşırız.
"Yıldız"la aynı olmamasına rağmen, "kağıdın yaprağı" ile bu yıldız
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için gerçekliğin aynı esasındadır. Bu özel kılı kırk yarma mıdır?
Hiçbir şart altında, biz aslında tamamen etraflı bir yolda onu
gördüğümüzden dolayı, mesele herhangi bir şekilde var olmaz, ve
şimdiden bir şeyin açıkça ifade göstermesi olduğu gibi enerjinin bir
şey tarafından sadece doğmuş olduğu için yalnız onda çalışır. Bunun
için, T.A.O. terimini seçtik, ama biz ayrıca onu kozmik bilinç olarak
çağırabilirdik. Sadece bir T.A.O. vardır, böylece sadece bir maddi
dünya, bir güç, bir evren, bir kozmik bilinç, evet, aslında hatta bir
bilinç... Bu tümden hislerin birçok şekli gelişmiştir. Neden her
zaman aynı kalır, ama şekiller değişiyor...
Bu ne anlama gelir? O, değil midir, bütün canlı şeyler birine ve
kağıdın aynı yaprağına bakması gibi? Evet, tabii! Bir dünya yerini
alır ve bir bilinç yerini alır — o benimki, seninki, bizimki, onlarınki
değil midir? İyi, bilinç, T.A.O. gibi kendine sadece davranmaz mı,
sonra? Onun varlığı, onun görünüşü ne olursa olsun zorluyor mu? Bu
olayda, bilincin bir tersi, dünyanın bir tersi olarak sadece öyle
imkansız olmaz mı? Kesinlikle! Mevcut resim, "ego" olarak
adlandırılır. Değişir ve ölümde kaybolur. Ama "O" sonsuzdur. O
devamlı olarak olur. O tekrar tekrar diğerlerinin herhangi birisine
hiçbir referansa sahip olmayan yeni bir egoyu oluşturur, çünkü daha
önce veya sonra herhangi birisi yoktur. "O", ebedidir — sadece ego
saatler hakkında bilir! Eğer o, devamlı olarak olursa, o asla, karanlık
olmayacaktır. Bizde "sonsuz ışık" parlar!
Bunun bazı dinlerde ne kadar iyi tanımlandığı garip değil
midir? Bu cevaplar, gerçekten en akıllı olanlar değil midir? Onlardır,
çünkü onlar birçok gerçeği içerir. Ve gördüğümüz gibi, onlar bakış
açımızın keşifleriyle tamamen tutarlıdır. Ama kiliseler dinler için
neyi yaptı! Ve bilimlerin bilginleri! Biz şunu dedik: Dünya tarihi
kötü ruhlar tarafından yazılan bir bölümdür...
Şimdi biraz durgun, açık konuşma. Maddi olay, olayların
aralıksız bir sırasını temsil ettiği gibi sadece bu dünyada manevi,
aynı zamanda, aralıksız bir şekilde yer alır. Her şeyi oluşturan hiçbir
ölüm yoktur, her şeyi oluşturan bir hiçlik olamadığı gibi sadece. Eğer
biz, bilinç olayı olarak kendimizi anlarsak, sınırsız ve sonsuz
olacaktır. Bu, insanların birbirleri hakkında herhangi bir şeyi
bilmeyerek ve öğrenmeyerek birbirlerinden devraldığı gibi bir şeydir
— ama dünyanın aynı merkezinde her yerdir, ve her biri orada, öyle
kendini bir sonsuz, ama değişebilir ego bulacaktır. Bu koşul aynı
zamanda sezgiyle ruh göçünün düşüncesi, bizde meydana geldiği
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zaman fark edilmiştir — yanlış anlanan bir düşünce, bununla
birlikte, bir inanılan "ego"'un, şahsen korunacak olmasından dolayı
ve ölümden sonra yeni bir yeri benimseyeceği için,örneğin ruh kendi
taşıyıcısı olarak dolaşacaktır.
Bu şekilde kesinlikle yanlış olduğunu gördü. Bir ruh nereye
gitmeliydi, eğer o şimdiden bütün ruhların toplamını temsil
ediyorsa? Sonsuz parlaklığın ortasında hangi ışık parlamalıydı? Her
zaman merkezde bir ego vardır, ve orada her zaman merkezden
dışarı bakan birisi, dünyayı tanıyan vardır. Bugün, bizim egomuz bu
yerdedir. Soyunun tükenmesinden sonra, orada hemen başka bir tane
olacaktır — tam olarak aynı yerde, yeniden merkezde bulunmuştur.
Fark edilmeyerek sadece giren bu "diğer" nasıl yapacak, öyle mi
adlandırılacak? "Ben"! tabii ki, ve o yaptığımız gibi öyle benzersiz
ve tekrarlanamaz sadece olmaya inanacaktır. Biz hatta, kendimizde
sonsuzluğun bu türünü hissederiz. Biz, gelişimiz hakkında birşey
bilmeyeceğizdir, eğer herhangi bir doğum sertifikası ve takvimler
olmasaydı. Böyle aşamalı olarak ve düzgünce biz, bizim her zaman
orada olmak zorunda olduğumuz için egomuzu geliştirdik. Çünkü
biz, herhangi bir başlangıcı hatırlamayacaktık, eğer doğduğumuz
tarih hakkında herhangi birşey bilmeseydik.
Ve biz ölümü ne önceden belirleyebildiğimiz ne de aslında onu
algılayabildiğimiz için, ve aynı biçimde sadece "başlangıç"ta
herhangi birisini hissetmeden bu dünyaya kayabilirdi, o sonsuza dek
buradaymışız gibi aynen olabilirdi. Bu, çok basit bir cevaptır, bizim
meselenin sorusuna bulduğumuz diğer cevabın değerli kimsesi gibi.
Bir tek ilke onu yaratmıştır. Bir tek kuvvet var olur, ve var olur
çünkü eğer bir dünya varsa sahip olmak zorundadır. Bu yüzden
tamamen kendi başına açıklanır. O, tam olarak amaçtır: tamamen
dünyayı sonunda anlamak ve okul kitabımızın gerçekliğinde sadece
uygulanabilir olan doğanın yasalarının bir çorbası olarak onu sadece
yorumlamamak. Olayların bir sorununu olarak dünyayı görmek,
korku olmadan onu sevmektir! Büyük oyun sonsuzdur, sadece
karakterleri ve sahneleri değişir. Dünyamız sonsuz evrenin içinde
yaşamın birçok sayısız sahnesinden sadece biridir.
Maalesef o aynı zamanda kaçınılmaz ve kesin görünür: Bu
küçük mavi gezegenin sonraki kıyameti, keşfettiğimiz oyunun
merhametsiz kurallarına aittir. Biz kendini yok etmesi için insanlığın
nahoş yeteneğini ihmal etsek bile, ne gibi anlamlara sahip olduğu
hakkında uygarlıkların sonsuz varlığı için hiçbir garanti yoktur.
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Felaketlerin gezegensel dizisi bunun yanında devam edecektir.
Tabii, güneşin sonraki patlaması beklenir, ama birkaç bin yılda. O
bir sürpriz olarak gelmeyecektir çünkü güneşin yüzeyi önceden
kararacak ve yeni bir buzul çağı gezegenimizi saracaktır. 1980'den
beri, güneş binde bir oranında daha karanlık olmuştur. Eğer
parlaklığın kaybı başka bir 50 yıl boyunca devam ederse, dünyanın
sıcaklığı iki derece azalacaktır. O, şimdiden bir "küçük buzul çağı"
için yeterlidir. Ama muhtemelen yaşam, insanoğlu, bir defa daha
önce seçtiği aynı yolu bulacaktır... Yaşam yenilmezdir, ve geleceğin
gezegeni, bizim için depoda bulunur: Venüs. Birkaç milyon yılda,
yaşaması için gerçekten rahat bir yer olmalıydı.
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39 Gelecek
Değişim devam eder... Yüksek derecede gelişmiş memeli
canlılar, dünya tarihi ve uzun bir zaman boyunca varlıklarını
sürdüreceklerdir. Uzun zamandan beri, değişim topluma kaymış,
bilginin ve bilmenin ve sosyolojinin gelişimi zihinsel olmuştur. Ve
ilk olarak, doğadaki şartlı bir gelişme, hayatta kalmak için bilinçli
şekilde bir amaç bulmak zorundadır: insanlık. Sadece biz bu hedefe
ulaşırsak, bizi tamamen hayvandan ayıracaktır.Fakat hala, bu
amaççok uzakta gözükür, ve bizim bu ideal için bir günü başaracak
olup olmadığımız şüphelidir veya eğer sözde "kötülük" sonunda
kazanacak olsa da. Evrenin kötü bir kaybı çekmeyeceği
muhtemeldir. Sonuçta, hatta insanlığın gerilemesi sadece onun
varlığı içinmilyonlarca yılı alacaktır.
Her ne tesadüfen dünya üzerinde ve dünyayla olursa— evren
muhtemelen etkilenmemiş olarak kalacaktır. Galaksiler birbirlerini
çıkarmaya devam edecek ve daha küçük olacaktır. Güneşler ve
gezegenler sonunda galaksilerin merkezlerine itilecektir. Muazzam
bir yıldız, evrene gazlı bölgenin arkasında gelişecektir.
Bu yolda, T.A.O.'nun karışıklığı kendini tasdik eder. Aynı
zamanda muhtemelen aşırı abartılmış yıldız aynı işlemleri, güneşin
kendi anlaşması gibi, daha fazla güneşleri ve sonuç olarak galaksileri
büyükçe halkalardan ve kabuklardan üretecektir. Böyle genç
galaksiler gerçekten IRAS Mission'un101 yapısında kanıtlanmıştır.
Birçok galaksinin sarmal kolları, ayrıca grafikle onların çok uzun bir
süredir döndürmede olmadığını kanıtlar.
Bu evrenin son bir durumunda T.A.O. olacaktır... Başlangıç ve
sonuç olarak bu durum kuramsaldır, o asla fark edilmemiş ve asla
başarılmayacaktır. Evren genişler; Ve bütün galaksilerin, ve bir gün
bütün galaksiler hiper yıldızları olduğu zaman, onlar içeride yeniden
galaksileri meydana getireceklerdir, çünkü bir kez daha yeni
merkezler, yıldızlar ve gezegenler gelişecektir... Bu yolda, yeni
mesele "vakum"'dan aniden meydana getirilmedir ve sadece kendisi
boyunca herkes meselesinin, (kozmik radyasyon, arka plan
gürültüsü) her meselenin dokunduğu alanlarda arkada taşınabilinen
enerjiden dolayı ve genişleme, onun tarafından telafi edildiği için
mümkündür. Başka türlü meselenin yoğunluğu sabit olarak
azalacaktır, çok daha fazla sorun, yıldızlar ve galaksiler olay
ufuğundan uzaklaşacak, ve kozmos bizim samanyolumuzun
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etrafında herkesin olduğu iç karartıcı ve terkedilmiş olacaktır. O, bu
bir gün olacaktı gibi görülmez. Yıldızları yakıp yok edebileceğine
rağmen, yeni doğmuş olanlar tarafından tamamen değiştirilmez.
Sonra ışıklar sonunda kozmosta çıkacaktır...
Ve bundan dolayı değiştiren bir evrenin olayı, sonsuzluk ve
sonsuzlukta tekrarlanır. Evrenin genişlemesinin, bir gün
bitirilebilinildiğinden korkulması için hiçbir makul sebep yoktur.
Bununla bitlikte, hiçbir yerçekimi yoktur. Sorunlar sadece
birbirlerini çekiyor gibi görünür çünkü çevredeki meseleler
tarafından sıkıştırılır. Bu nedenle, o her zaman engelleyecek ve
kendini püskürtecek bir süreç — çok basit ve doğal olarak görünür
— aslında Varoluşun Prensibi’dir. Hatta "titreşme" evreni,
kozmologların bir peri hikayesidir. Bu kitaptaki Şekil 92, gerçekte
"termik küreler"i göstermesine rağmen, galaksilerin yapısal
düzenlemesini gösterir. Ama evrende, aynı ilke uygulamaları,
parçalanan yapıların yerini alma desenlerinde temel alınır. Doğal
olarak yeteri kadar karanlık enerjinin hipotezleri için hiçbir
zorunluluk yoktur ve karanlık bu kozmolojide önem taşımaz, ve biz
herhangi bir "kozmolog sabiti" veya düzeltmelerinin herhangi bir
diğer katsayısına ihtiyaç duymayız. Her biri yerçekiminin uzun
zaman
önce
bir
tek
pıhtıya,
tüm
evreni
neden
anlaşmadığınıaçıklamak içindir.
Evren, yer değişimlerinden dolayı, ve Geller ve Huchra'nın,
1986'da onların sansasyonel keşfini yapmak zorunda olduğu için,
dev sabun köpüğü gibi yapılıdır — daha önceden kısaca
bahsettiğimiz gibi102. Gelecek ölçümlerin sonucu iticilik ilkesini
doğrulayacaktır. Kısa bir zaman önce, Ephraim Fischbach kendisine
göre yerçekimiyle ilgili etkilerin sadece kütleye bağlı olmadığını
Newton'un yasasından sapmaları ve aynı zamanda vücudun kimyasal
düzenlemesindeki karmaşıklıkları keşfetti
Biz, evrenin çok basit bir ilkede çalıştığına inanırız. Metafizik,
gizemcilik, ve esoterizm aslında birçok eğlenceye sahiptir, ama onlar
"dünya"nın karmaşık olayında yerleri yoktur. Dünyevi varlık ve
sonraki dünya, cennet ve cehennem... Onların hepsi kurgu, hayal
gücümüzün garip fazlalıklarıdır —kara delikler veya kuarklar veya
superstringler gibi.103 Herşey düşünebilindiği gibi istisnasız var
olmaz!
Onlar tamamen iyimser dikkatlerdir — ama gerçek, bizim
kozmosun geleceğinin etrafında herhangi bir şeyi bilemediğimizdir.
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Kozmolojik bakış açısından akla uygun görüş, sonsuzlukta tükenmez
bir genişlemenin ve evrenin "düz"104 olduğudur. Herhangi bir olayda
kıvrılmaz. Muhtemelen, birçok kişiyi rahatlatabilir, fakat çoğunluk
için yakın geleceğe bir bakış kesinlikle daha ilginç olacaktır.
Enerjinin gelecek formları için baskı yapan soru vardır. Nükleer
fizyon, uzun bir zamanda problemi çözemeyecektir. Kazaların ciddi
sonuçlarıyla beraber bir artışı, teknolojiyi bir sorunun içine atacaktır.
Üstelik, güvenlikteki harcama, fazla pahalı olacaktır; Bu nedenle,
atomik enerji bir gün hiçbir ekonomik ilgiden daha fazla emin
olmayacaktır. Nükleer fizyon, biraz daha çok umut verici
gözükebilir, eğer biri gerçekten bir gün "soğuk füzyon"un
numarasını keşfederse. Prensip olarak imkansız değildir.
Eğer biz, güneşle ilgili enerjinin kullanımını ve metotların tekrar
harekete geçirilmesini doğaya yakın olarak itibar etmezsek, gelgite
veya rüzgar elektrik santralleri ve jeotermal enerjinin kullanılması
gibi umudun başka bir büyük parıltısı olarak kalır: Meselenin
dönüşümü yoluyla enerjinin üretimi. Bu sadece antimadde yoluyla
başarılabilirdi, mesela taneciklerin çarpışmaları(protonlar) boyunca
zıt dönüşleriyle. Haydi şimdi hayal gücümüze hareket özgürlüğü
verelim: belki biri, çok kuvvetli gama radyatörlerini nükleer
fizyondan atık ürünlerin kullanımında iyi şekilde kullanabilirdi.
Daha önce tanımladığımız gibi, madde orjinal başlangıcına
benzer, iki gama ışını bir başkasına yöneldiğinde hem madde hem de
karşı madde meydana gelmek zorundadır, mesela hem sağ el hem de
sol el protonlar veya faklı dönüşlerde olan
parçacıklar. Onlar, manyetik alanlar ile
ayrılabilir
ve
yeniden
birbirlerine
vurulabilirdi. Geleceğin bir enerji
sinkrotronu temel olarak şekil 149'daki
gibi gösterilebilinir. O, ayıran ve yeniden
karşı protonları birleştiren manyetik
alanların oluşturması için enerjiyi
sağlamakla zorunlu olacaktı. Onların ortak
Şekil 149
yok olması, enerjide bir kazancı gamma
quantalarının kendileri herhangi bir
maliyet çıkarmadığından, gama radyatörleri gönüllü bir şekilde
verdiği için getirebilinirdi. Tabii, bu bugünün teknolojisiyle
yapılamazdı, ama süperiletkenler ve Bose Einstein kondensatları
zaten bu hususta bazı ilginç perspektifleri teklif eder...
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Maddenin pratik olarak elektrik taşımasıkötüye kullanma olarak
daha net bir şekilde görünebilinir. Enerjinin direkt dönüşümleri,
ışığın ve ısığın elektrik gücüne, bugün pratikte yapıldığı gibi,
oldukça büyük bir alana genişletilebilmesi mümkündür. Tamamen
kuru pil, ihtimal dünyasının içindedir — biri kesinlikle bir gün onu
icat edecek. Diğer taraftan biri, enerji daha az tüketilirken, enerjinin
uygulamasını daha verimli teknik makinelerle olacak ve iletişim
aletleri daha iyi bir performansı gösterecektir.
Fakat dünyanın manyetik alanı bile teorik olarak enerjinin hala
kullanılmamış bir kaynağını gösterir. En azından, ucuz bir yolda
uygun olarak düzenlenen iletkenlere akımlar indüklenebilirdi. Daha
önceden büyük uydu antenleriyle bu denenmiştir. Fakat maalesef
uzun teller karmakarışık olmuştur. Ayrıca, manyetik alan bazı hoş
olmayan olguları gerektiren şu anda kırmanın kursundadır. Ama
1000 yılda, yeni bir tanesi şüphesiz yeniden gelişmiş olacaktır...
Herhangi bir olayda, her ne biri, maddeyi elektrik akımına
dönüştürür. Elementlerde olan enerji düşüşünden faydalanılabilinir.
Net elementlerin özel birleşmesi zaten enerjiyi üretir.
Gelecekteki enerji üretiminin ana vurgusu, yine de,
biyokimyasaldır. Slogan, enerjiyle uğraşmanın nasıl olduğunu
yaşamdan öğrenmektir. Derin deniz balığının soğuk ışığı, enerjide
herhangi bir kayıp olmadan üretilir. Neredeyse yüzde 100 oranında
şüphesiz bir şekilde enerjinin dönüşü bu methodu birgün haklı
kılacaktır. Yapay fotosentez, uzanmanın içinde bulunur, aynısı
protein moleküllerinin yapay üretimine uygular. İnsanlığın gelişmesi
hakkında spekülasyon yapmak anlamsızdır. Hiç kimse, doğanın
geçmiş gelişmesini şimdiye kadar tahmin etmemiştir, ve amaçsız
yolların yüzünde, kendisine işaret direğinin doğrultusunda işaret
edilen herhangi bir yolu bilemez. Bu hususta düşüncenin bir
sahtekarlık olduğunu yapmaya kalkışan dolandırıcıdır.
Neredeyse her şey, bu evrenin görevinin içinde mümkündür ve
insan onu keşfedebilir, eğer bir gün kendi içindeki canavarı yenerse
ve eğer yaşımızın fantastik teorilerini aşan mesele için yeni manevi
bir anlayışı geliştirmesi için zaman ve serbestliği varsa. Çünkü bu
teoriler, şimdiye kadar gerçeklikle onların objektif anlaşmasının
umulmadığı kadar bağımsız olmuştur — daha önceden quantum
fiziğinde meydana gelen durum gibi. Fakat quantum fiziği ve
quantum mekaniği hala iyi ve başarılı teorilerdir ve daha fazla
geliştirileceklerdir. Ve birinin, bir gün bu kozmosun, hava olmayan
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temel bir yapıda doğmuş olduğunu anlayacağı beklenmemektedir; bu
madde ne havada ne de T.A.O.'da bulunmaktadır — ama her şeyin
açıkca olamasında, ortaya çıkmasında ve yayılmasında istisna
olmadan T.A.O.’da uyarılar ve salınımlar boyunca T.A.O.’da hareket
etmeden veya herhangi bir yerde olarak bulunur.
Biri anlayabilir ve bütününde bu dünyayı kavrayabilir ve
sonunda neden ve nasıl var olduğunu bilebilir. Bilginin ağacı çözülen
neticeyle doludur, ve birçok soruya çözümler çoğunlukla onların
göründüğünden daha basittir. Haydi, biz hala bu soruları sorması ve
cevapları öğrenmek için fırsata sahip olduğumuzu umalım,... Dünya
kendi aletlerine terkedilmiş ve biz onlarla içerideyizdir. Hiç kimse
bizi korumaz ve hiç kimse intikam almaz. Biz hiç kimseye sorumlu
değiliz, fakat sadece kendimize. O, değerli bir anlayıştır çünkü özgür
bırakmamız için bizi yapar ve varlığın anlamı olarak kendi
yaşamımızda konsantre olmamızı sağlar. Her ego tekrarlanamazdır,
bireyseldir ve yaşanması için değerdir. Bir oyunda kural bilen bir
oyuncu olmak ve oyunu kimin icat ettiğini anlamsızca sormamak bir
vazifedir. Çünkü oyun, sonsuzluğun, gerekli T.A.O.'nunoyunu,
herhangi bir zamanda ve yerde meydana getirilmedi: eşsiz Varoluşun
İlkesi!
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40 Dip Notlar
Dip notların çoğu, internet topluluğu ve bu kitabın ilk
baskısını okuyanlardan forum, dergi, linkler ve eposta yazışma gibi
yollardan bir araya gelmiştir. Yazar bu yeni baskının oluşumuna
katkısı olan herkese teşekkür eder.

Filozof ve fizikçi olan Ernst Mach şunu söyler: Cismi
hissemediğimiz yerde cisim biter. Neden bunun böyle olduğuna
inanırız? Neden duyamadığımızda ya da göremediğimizde değil?
Kısacası: Düşüncemizde gerçek olarak göremediğimiz halde, her
cismin kendinden sonsuza uzandığından olabilir mi? Her cismin
kütle çekim kuvveti, aynı zamanda elektriksel ve manyetik kuvveti
olabildiğinden, evrendeki bütün cisimlere sonsuz hızda bağlanmış
olamaz mı?
2
Bu kitabın ilk baskısı üzerine okuyucuların birçoğu T.A.O.’un
içindeki hareketi anlamakta güçlük çektiklerini yazmıştır. Bir atom
atma yapar, yani atomun alanı çok kısa aralıklarla “yürek atışına
benzer” değişmeler gösterir, atarcadır. Atomun atmasından ileri
gelen ve her yana doğru yayılan momentumlar matriks tarafından
belirlenir. Matriks her bir momentumun hızını, duruşunu (bir
mekanda oyalanmasını) ve momentumun ne şekilde aktarılacağını
belirler. Bu sebeple atom sıkı ve dolu değildir, bunun yerine daha
çok yersel bir momentumun salınımından ürer. Atom masif bir halde
T.A.O.’dan hareket edemez. Bunun yerine hareketin devamını
sağlamak için momentumlarını matriksin (T.A.O.’un yapıtı) içinde
kaydırır. O halde bir “hareket” sağlanır. Birçok atom birbirinin
aynısını yaptığı için atomun momentumları matriksin içinden
geçerken birbirine olan mesafeleri de tutarlar. Oluşan
enformasyonlar matriksin içinden geçer ve başka şeyden
etkilenmedikçe değişmez. Öyleyse bir molekül, cisim, herhangi bir
nesne, organizma vs. kalıcı olur.
1

Şekil I
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Şekil I farkı sembolize eder: Çizgisel çember (soldaki) sıkı
olarak ve kapalı bir şekilde hareket eder; fakat aslında bunu
T.A.O.’da yapmaz. Çünkü aslında momentum zamansal olarak
değişime uğrar ama bildiğimiz anlamda bir ‘hareket’ yoktur. Bu
sebeple momentum matriksin içinde bir sarmal şeklinde zamansal
olarak farklılaşır (sağdaki). Yüksek hızla ( c ) dönerek ilerlediği için
kapalı çembersel bir hareket izlenimini yaratır.
Evrendeki tüm hareketler momentumların akışıyla meydana
gelir. Hareketlerin taşıyıcısın kendisi bir cereyan ve her şeyin içinden
akıp geçebilen bir esir olamaz; Çünkü bu momentumların sıkı
beraber kalmasını sağlayamaz. Mutlak ve durgun olan bir yapıt
ancak momentumların akışını sağlayabilir, bir nevi holografi gibi;
Bunun içinde evrenin görüntüsü saklıdır. Kozmosun neden
kuantumlu bir enerji idaresi olduğu buradan açıklanır. Ayrıca kütle
çekimin geometrisi nasıl itme prensibinden ileri geldiğine de açıklık
getirir.
3
Doğa düz yol tanımaz. Nerede bir oluşum, gelişme ve hareket
varsa orada bir sarmal şekli meydana gelir. Gallilei ve Newton’dan
sonra fizikçiler bize hep şunu aşılamaya çalışır: en doğal hareket hali
doğrusal ivmesiz bir ilerlemenin olduğunu. Aslında doğadaki her
şeyin böyle doğrusal ivmesiz bir hali yoktur, aslında her şey sarmal
hali yaşar. Doğadaki her şey genleşerek yayılır veya bir akış
içindedir; Anorganik kristallerden başlayarak canlı alemler, yıldız
kümeleri ve galaksiler yani düşünülebilecek her şey. Hiçbir şey
düzgün yetişmez veya düzgün akmaz. Düşünürüz ki bir ağaç
yükseklere büyümeye çabalıyor, bunda düzgün olan bir şey yoktur;
benzer şekilde ne bir bitki, ne bir midye kabuğu ne de bir yıldızdan
püskürtülen gaz yığını düzgünsel bir hareketi olur. Birbirine bağlı
olan kütlelerin hali bozulmadığı sürece kütleyi oluşturan hücre veya
da gaz molekülleri her zaman mekanı doldurmaya bakacaktır ve bir
hortum oluşturacaktır. O halde tek tarafında daha hızlı bir yetişme
oldu mu (enerji aktı mı) veya daha yavaş bir yetişme oldu mu
(direncin olma sebebiyle) hortumun bir tarafında bir bükülme
kendisini gösterir. Yetişme ne kadar hızlanırsa ya da yavaşlarsa o
kadar hortumda bir yamulma olur ve eğrilmenin sonucunda bir
sarmal oluşur.
4
Spin elektronların ve başka taneciklerin bir özelliğidir. Spin
Schrödinger denklemine göre ifade edilemeyecek bir şeydir. Geçen
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yüzyılımızın ilk çeyreğinde birçok deneysel elde edilmiş olgular
spinin varlığına işaret etmiştir; Örneğin, atom spektrumun duble
karakteri, Stern-Gerlach deneyi (1921) veya Einstein-de_Haas tesiri.
1928 yılında Dirac elektron üzerine “tek cisim problemini”
çözebilmek için kuantum kuramıyla genel görelilik kuramını
kaynaştırmıştır. Öylece elektronun spini ve manyetik momenti
belirlenmiştir; Buradan da Sommerfeld’in ince yapı sabiti
türetilmiştir ve Zeeman Tesiri açıklanabilmiştir (Kuantum fizikte
geçen spin bir taneciğin esas dönme momenti anlamında değildir
ama dönme momenti gibi aynı tesiri gösterir).
Spin
genel
görelilik
kuramı
tarafından
‘önceden
bildirilmemiştir’. Dirac teorisi tamamen görecilik bir kuantum
mekaniğine dayalı olan bir kuramdır ve Lorentz Dönüşümleri ile
yapılmıştır. O halde Dirac spini ‘keşfetmedi’ veya bulmadı; bundan
ziyade spin için yetersiz kalan matematiksel ifadeleri genel görelilik
kuramıyla ilerletip kullanılabilir bir hale getirmiştir. Fermi-Dirac
istatistiği de Dirac tarafındandır. Yarım spinli taneciklerin FermiDirac istatistiğine göre uyduklarını Spin-İstatistiği kuramı adını alır.
Spin-İstitastiği kuramı idare edilecek bir şekilde kuantum alanları
teorisinden türemiştir. Atom çekirdeğin spinini ise Bose-Einstein
istatistiği ifade eder.
5
“Zahiri kütle” kavramı kesinlikle hatalı değildir. Eski fizik
kitaplarında “zahiri kütle”nin yerine kinetik enerjinin artması diye
geçer. Bölümüzde bu kavram sadece kütlesel etki için
kullanılmaktadır ve her kütlesel etkinin hareket enerjisinden
türediğini vantilatör tekeriyle de sembolize ederiz. (Enerji ve zahiri
kütlenin birbirine ne kadar bağlantılı olduğunu bir volanlı oyuncak
arabasında görülebilir.)
6

Ölmeden kısa bir zaman önce fizik dehası ve Nobel ödülüne sahip
Richard P. Feynman geriye bıraktığı dünyaya şu gizemli sözleri söyledi:
“You can’t say A is made out of B - or vice versa. All mass is
interaction” – A, B’den yapıldı veya tam tersidir denilemez; tüm kütle
(burada madde de anlamak mümkün) kendisine göre içerik değiştirir.

Kuantum fiziğini önemli ölçüde belirleyen Heisenberg’in
belirsizlik kuramıdır. Buna göre, bir cismin konumu ile momentumu
aynı anda tam belirlenemez. Bu kuram sırf illüzyondur! Fizikçi
James Paul Wesley hücrede normal ışık olduğunu, transistor radyo
ve tarama-tünel-elektron mikroskobu ile belirsizlik kuramın geçersiz
7
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olduğunu, cebirsel yoldan basit bir şekilde göstermiştir. Fizikçi
Wojciech Hubert Zurek, Meksika’daki Los Alamos National
Laboratory’de çalışmıştır ve bu adam çift yarıklı deneyde belirsizlik
kuramın geçersiz olduğunu kanıtlamıştır (ışık çift yarıklı levhaya
çarparken yarıklardan kısmen geçer ve levhanın ardındaki ekrana
çarparak ışık dalgaların girişimini gösteren şekiller oluşturur).
8
Pratikte proton ile nötron arasında fark yoktur. Şüphe edilebilir ki,
nötron sadece teori açısından (periyot cetveli) postulat edilmiştir.
Böylece dışa doğru farklı kimyasal özellik gösteren özdeş atomların
kütlesel farkı (izotop) açıklanabilir. Tallahassee’deki Florida State
University’nin ve Birleşik Devletler’in East Lansing’deki Michigan
State University’nin bilim adamları şundan eminler: Proton ile
nötron iki yumurtanın birbirine benzemesi gibi aynıdırlar ve sadece
elektrik yüklerinde fark bulunur (Physical Review Letters, Cilt 88,
Referans No: 172502). Anında nötronun, proton ile elektronlara
‚ayrışabilmesi’ sadece protonların geçerli olduğu kanaatini
getirebilir!
9
Fizikçiler uzun zamandır protonu, üç elemanter yapı taşından
(kuarks) oluşmuş, içi boş bir hücre olarak düşünmüşlerdir. Halbuki
içi birçok “taneciklerle” doludur. Bu bilgiyi HERA’da edinmiştir; bu
yapı dünyadaki en büyük hızlandırıcılarından biridir. HERA
üzerinden çalışmalarını sürdüren Hamburg’daki araştırma merkezi
DESY, on yılı geçkin bir süredir maddenin yapısını araştırmaktır.
Araştırmanın yönetmeni Prof. Robert Klanner: “HERA, proton için
kocaman bir mikroskoptur” ifadesini kullanmıştır ve “Bizler için
Hadron-Elektron-Ring-Anlage (Hadron-Elektron-Halka-Tesisi) ile
protondan 2000 kere daha ufak olan yapıtları görme imkanı
doğmuştur.” HERA’dan önce protonun üç kuarkstan oluştuğu
düşüncesi yaygındı. Onun sayesinde yeni bir bakış açısı elde ettik.
Protonun içini büyük bir tas çorbaya benzetebiliriz; içinde bol
miktarda kuarks, antikuarks ve de gluon yüzer.”, demiştir.
10
Bir maddenin büyüklüğü belirlenmesi kimin ölçüm yaptığına
bağlıdır. Teoriye göre atomlar minicik boydadırlar, fakat bir yandan
da oldukça yavaştırlar. ‚Nötron’lar için atom çekirdeği bütün bir
atom kadar büyük gelir. Fizikçiler tarafından yürütülen bu tahmin ilk
kez deneysel yoldan doğrulanabilinmiştir.
11
Bilimle uğraşan her yüksek okul öğrencisi elektrik yükün
bölünmez bütününün elektron olduğunu öğrenir. İki yıl önce bilim
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adamları elektrik yükün bazı koşullarda ‚tanecik gibi olan
tanecikimsi parçacıklara dağıldığını bulmuşlardır. Bu durumda her
bir tanecikimsi parçacık elemanter yükün üçte birini taşıyabilir.
Fizikçiler şimdi de beşte bir yüklü olan tanecikimsi parçacıklar da
keşfettiler.
Bu önemli bir keşiftir ve ‚elektron bölünmez’ gibi iddialar ders
kitaplarından hemen silinmesi gerektiği anlamını taşır.
12
Wolfgang Pauli tarafından var söylenen nötrino tespiti en zor olan
elemanter taneciktir. Nötrino çok nadiren başka taneciklere
rastladığından tespit edilmesi ancak dev bir detektör ile mümkündür.
Avrupa’da böyle bir detektör İtalya’nın Gransasso-Massiv’inde
kuruludur. Nötrinoların kütlesi olup olmadığı tarzındaki düşünceler
elemanter tanecik fiziğin standart modeli ile çözülememektedir.
Nötrino ‚kurtarıcı-taneciği’ olarak ayrılaşma sürecindeki çelişkileri
gidermek için akıl edilmiştir, fakat nötrino konusunun zor olduğu
görülmüştür. Problem ne kadar çabuk açıklığa kavuşursa o kadar
çabuk standart modelin doğru olmasından şüphe edilecektir.
Fizikçiler, nötrino hakkında yapılan karşı etkileşimli deneylerin
sonucunu bugüne kadar açıklayamadılar. Demin bahsettiğimiz
durum kiminin aklına yeni bir temel kuvvet (ekstra hafif kuvvet)
getirebilir. Ne yazık ki nötrinoların yaklaşık yüzde biri standart
modeline uymamaktadır (Bu veriyi tespit edenler İllinois’in
Northwestern University’deki Sam Zeller ve Chicago’daki Fermilab
olmuştur). Uzmanlara göre nötrinolar, atomlardaki kuarkslarla
karşılıklı etkileşime girerler; karşılıklı etkileşim elektro hafif kuvvet
yoluyla gerçekleşir. Bu hafif kuvvet, atomlarda beta ayrışmasına
sebep olduğu söylenir. Pennsylvania Üniversitesinin kuramsal
fizikçisi Jens Erler, Northwestern Üniversitesinin fizikçileri
tarafından yapılan deneyden sonra, daha önce hazırlanmış olan tezin
tekrar gözden geçirilmesi gerektiği söylenmiştir. 1993-1998 arası
New Mexiko’nun Los Alamos National Laboratory’sinde yapılan
deneyler sonucunda hatta dördüncü nötrino türünün varlığına işaret
edilmiştir ve bu da standart modelin uyumlu olmadığını gösterir
(David Caldwell, Physical Review D. Bd. 64, 112007). Standart
modelde şu ana kadar üç tip nötrino vurgulandı. İlkten nötrinoların
kütlesiz olduklarını düşünüldü. Bu düşünceyi tekrar gözden
geçirmek gerekiyordu. Çünkü anti taneciklerin mü-nötrinodan antielektron-nötrinoya olan dönüşümlerini açıklayabilmek gerekiyordu.
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Sebebi de şu sorudan kaynaklanır: Neden güneşten gelen elektronnötrinolar, teorik hesapların öngördüğü miktardan çok daha azı
dünyamıza ulaşmaktadır? Her üç nötrino ölçümlerinden iki
nötrinonun arasındaki kütlesel fark belirlenebilir. Problem şudur: İki
nötrinonun kütlesel farkından üçüncüsü belirlenmiştir, fakat
belirlenen kütle değeri, kuramsal bulunan değere hiç uymuyor. Bu
yetmiyormuş gibi şimdi de araştırmacıların gözledikleri, nötrinosuz
çiftli beta ayrımlaşmasında, aynı anda iki nötronun, iki proton ile iki
elektrona dönüşmesi ve bu arada da anti nötrinonun ortaya
çıkmamasıdır. Bu ayrımlaşma besbelli lepton sayısının korunumunu
sağlamıyor. Buradan şu anlamı çıkarmak gerekir: Nötrino aynı
zamanda anti nötrino dur. Işık hızına sahip olan nötrinoya bir kütle
yazmak istenirse, o zaman bu GGK (Genel Görelilik Kuramı) ile
bağdaşmaz. Fizikçiler herhalde bunun bilincinde değil!
13
Mıknatıslaştırılmış maddelerin alanlarında izlenen akım şekilleri
keşfedildiğinde buna “Barnett-Monstein-Etkisi” denmişti. Ölçümler
mıknatısta ne durgun (statik) manyetik alan, ne de bir statik B-alan
olduğunu tahmin ediliyordu. Bunun yerine mıknatısın etrafında aktif
(hareketli ve etken) bir akımda bulunan taneciklerin (momentumlar)
olduğu tahmin edilmektedir. Akım yönü tam olarak tespit
edilemiyor. Fizikçi Alois Ludwig Siegrist, 1992’den beri manyetik
bir ‘akım kabuğundan’ veya manyetik ‘mekan-kuantum-akımından’
bahseder (“Zentraler Oszillator und Raum-Quanten-Medium
(Merkezcil Ossilatör ve Mekan-Kuantum-Ortamı))”. Universal
Experten Verlag yayın evi tarafından çıkarılmıştır, CH-8640
Rapperswil/İsviçre. ISBN-Nr. 3-9520261-0-7).
14
Kuantum mekaniğin orbital modellerine uymayan ‘foton’ emme
gücünü aşan atomlar 1990’lı yılların başında tespit edilmiştir. Bu
atomlar aynı şekilde uyarıldığı halde beklenildiğinden daha yüksek
enerjili fotonlar çıkarmışlardır. Kuantum mekaniği ile açıklamaya
çalışılan bu süreçler hatalı ve başarısız kalmıştır. Bu yüzden kuantum
mekaniği, ışık oluşumu ve emme konularında getirdiği fiziksel
açıklamalar, kesinlik getiremediği için pek inandırıcı değildir.
15
Almanlardan ve Amerikalılardan oluşan bir bilimciler ekibi,
zahmet dolu bir simülasyon (benzetme çalışmaları) ile sulu
çözeltideki protonlar difüzyonun (çok yoğun bir bölgeden az yoğun
bir bölgeye hareket olayı, yayınım) alt mikroskopik detaylarını
incelemişlerdir. Esrarengiz bir şekilde difüzyonda hareket eden
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protonların başka atom ve moleküllerden çok daha hızlı oldukları
görülmüştür. Anlaşılan proton, bir masala göre kirpinin hızlı tavşanı
yarışta geçebilmesi için yaptığı eski oyunu oynuyor. Protonun
kendisi yola çıkmadan enformasyonu ileriye doğru aktarır. Bu böyle
devam ederken yolun sonunda özdeş bir kirpi (proton) hedefi geçer.
Yapılaşmış difüzyonun keşfi kimya ve biyoloji gibi bilim dallarında
birçok sürece sadece açıklık değil, ‘hareket’ kavramına da yeni bir
anlam kazandırır.
16
Rochester Üniversitesinde bir araştırmacı ekibi oda sıcaklığında,
bir ışık momentumunu saniyede 57 metrelik hıza kadar
frenleyebildiler. Bunun için araştırmacılar, lazer ışığını bir yakut
taşından kısacık geçirmiştir. Dalga boyları sıralamasında bir yakut
taşının ufak bir kısmı saydamlaşmıştır. Bu süreçle momentumun hızı
vakumdaki hızın beş milyonda birine kadar düşürülmüştür.
Japonlardan ve Amerikalılardan oluşan başka bir ekip de (Tokyo
Üniversitesinden Yukiko Shimizu ve National Institute of Standards
and Technology in Colorado’dan Amerikalı meslektaşları) bir demet
ışığı on atomun tepkimesini, Çin’de yaptıkları bir deney ile
yavaşlatmayı başarmışlardır (Physical Review Letters, cilt 90,
referansnumarası 113903). Middle Tennessee Devlet Üniversitesinin
Amerikalı Bilimcileri (Jeremy Munday ve Bill Robertson) ışık
hızını, herhangi bir okul laboratuvarında da frenlenebilindiğini
ispatlamışlardır. Bilimciler bunun için bir elektrik sinyalini, 120
metre kadar, ışık hızından dört kat daha hızlı göndermişlerdir. Araç
olarak basit bir koaks sinyal kablosu ve iki tane alternatif akım
kaynağı kullanmışlardır. Bu araçlar her okul laboratuvarında vardır
(New Scientist dergisi). Gerçek taraf şudur ki, ışık hızının sabit
kalmadığını uzun zamandır deneylerle ispat edilmiştir. (Georges de
Sagnac, 1913; Michelson & Gale, 1925; Ives & Stivell, 1938 ;
Macek & Davis, 1963; Brillet & Hall, 1979; Marinov 1977 ve Bilger
1995.)
17
Strasburg’da bulunan Louis Pasteur Üniversitesi’nden fizikçiler,
(Jerzy ve meslektaşları) atomların belki de piramit şeklinde de var
olduklarını iddia ediyor. Çekirdek tanecikleri ufacık tetraedayla
(üçgen prizma) birleştiklerini belirtiyorlar. Tetraeda, dört üçgenin
köşesini birbirine ekler; onların hesabına göre de bu şekildedir.
Periyodik cetvelin her yandan bulunması gerektiğini göstermiştir.
Örneğin “zirkonyum” bunlardan biridir. Ancak başka tanınmış
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elementler de bu türdendir. Örneğin Kalsiyum ve Uranyum. Bunlar
piramit şeklinde çekirdeğe sahip olabilirler (“New Scientist”dergisi;
yayım tarihi 8 Haziran 2003).
18
Dört atomlu oksijenin varlığı 1920’de teorik olarak belirtilmişti.
Geçmişte İtalyan araştırmacılar gerçekten de dört atomlu oksijen için
deliller sunabilmişlerdir. Halter şeklindeki iki atomlu hava oksijen
(O2) bileşimidir.
19
Evrendeki birçok cisimlerin neden küresel olduğunu genel olarak
gravitasyon kanunu ile açıklanır. Bu kanunla bir açıklama getirilmek
istenirken “önceden öyle idi” şartı koşuluyor ve böyle bir şart
mantıklı değildir. Ağır kütle, kütle çekimine yol açar ve bu atalet
kütlesine etki eder. Einstein’ın getirdiği açıklamalarına karşın demin
saydığımız kütleler birbirine denktir ve etki etken edilmektedir.
Gravitasyon kanunu, katı madde olmayan, toz birikintisinden oluşan
ufak gök cisimlerin neden küre oluşturmadıklarını cevaplayamaz.
Astronomlara göre bu ‘kozmik yığını’ elektrostatik kuvvetler
tarafından bir arada tutulur.
Yüzey gerilimleri hakkında alışılmış açıklamalar şöyledir: Su
molekülleri birbirini çeker ve her bir molekül komşu molekülünü
aynı kuvvetle kendisine bağlar. Yüzeyde bulunan bir su molekülün
bir tarafında başka bir molekül bulunmadığından tek taraflı olarak
sıvının içine doğru çekilir. O halde yüzeyde bulunan moleküller daha
yüksek bir potansiyel enerjiye sahiptir; su yüzeyinin gerilimi enerji
farkından ileri gelir. Yüzeyin gerilimini açıklamak için çekim veya
itme sebeplerini saymak ilk bakışta fark etmeyebilir, ama aslında
fark ediyor. Çekim kuvveti sahiden yüzeydeki molekülleri içe doğru
çeker. Bunları yüzeyde tutan bir zıt enerji postulat etmek gerekebilir.
Bir gerilim meydana gelmez. Bu yüzden böyle bir açıklama hedefini
önceden belirlemiştir (teolojik).
21
1930 Tiselius tarafından “Elektroferez” tanımlanmıştır. Buna göre
elektroferez, oldukça homojen bir elektrik alanın etkisinde bir sıvının
içerisinde yüklü taneciklerin hareketidir. Hareket hızı v elektrik
alanına E ve iyon yüküne Q orantılıdır, ama taneciğin yarıçapına r ve
süspansiyonun (çözünmeyen birbirine karışmış sıvılar, asıltı)
viskozitesine η ters orantılıdır: v = QE / 6πrη
22
Teleoloji, bir oluşumun hangi gerekliliklerden meydana geldiğine
20
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açıklamalar getirir. Bir Telos’un (bir hedefin) hep mevcut olduğu
düşünülür: Durum E’ye ulaşmak için olay E’ye gerek vardır.
23
Örneğin bir ‘Kirlian aletin’ yapılışı şöyledir: Bir metal levha
alternatif yüksek gerilime bağlanır. Bu genelde 20 bin Volt
civarındadır. Bu metal levhanın üstünde yalıtkan bir levha, örneğin
cam bulunur. Yalıtkanın üstüne bir fotoğraf kağıdı veya bir fotoğraf
filmi konur. Filmin üstüne de ‘resmedilecek’ nesne konur; örneğin
bir ağaç yaprağı. Nesne aletin toprak hattına bağlanır. Yüksek
gerilimden dolayı yoğun elektrik boşalması meydana gelir ve güneş
tacına benzer bir parıldama oluşur ve bu filme yansır. Filim her
zamanki gibi banyo edilir. Bazı insanlar görülen güneş tacı gibi
parıldamayı ‘nura’ benzetmek ister, fakat bununla hiç bir ilgisi
yoktur. Sadece elektriksel bir yükün birdenbire boşalma olayıdır o
kadar. Cansız nesneler de, örneğin demir para çok güzel güneş tacı
gibi bir ışıldama yapar. Fakat yalıtkanlar, örneğin plastik ışıldama
yapmaz. Yüksek gerilim altındaki elektriksel yükün boşalması bize
bir cismin momentum alanını görüntüler. Momentum alanı var
olmasaydı, o zaman elektrik da meydana gelemezdi.
24
Dünya ve kozmosta olup bitenlerin prensipte hepsi, tabiatıyla bir
kaos içindedir. O yüzden de klasik mekanik evrensel değişmeyen
kanunları ve sabitleriyle aslından uzaktır. Buna Alfred North
Whitehead şunu demiştir: “Eğer doğa kanunları tabiatı belirlediği
düşüncesinden uzaklaşıp tabiatın doğa kanunlarını oluşturduğunu
düşünürsek, o zaman ister istemez doğa kanunlarının tabiatın
gelişmesiyle değiştiği kanaatine varırız. Bu, sabitlerin, evrenin
evolüsyonuyla birlikte farklılaştığı anlamına gelir. Kurulu kuramlara
göre sabitlerin değişmesi geçersiz bir durum. Ampirik (deneysel
gözleme dayanan) ile kuramsal gerçeklerin arası çelişkilerle doludur
ve sonuçta böyle bir tabiatta izlenen kararsızlıkların deneysel ölçüm
hataları olduğunu ileri sürülerek olay masadan kaldırılır... Doğa
haliyle sabit gitmez. Sabitler sabit değildir ve bunun dışında
insanoğlu koskoca uzayın sadece çok ufak kısmında henüz asırlara
dayanmayan bir zaman içerisinde ölçümler yapmıştır. Ayrıca yıl be
yıl yapılan ölçümlerden kazanılan veriler kararsızlık içerir ve sürekli
değişir. Sabitlerin değişmezliği iddiası ölçümlere dayalı bir iddia
değildir, sadece bir tanımlamaya dayalıdır. Işık hızının birimi ışık
hızı değeriyle tanımlanmıştır. Bu zamanımızda ‘saniyenin’ tanımı
için ışığın frekansı kullanılır. Bunun için sezyum atomun yaptığı
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ışıma kullanılır. O halde 1 saniye ışımanın 9.192.631.770 dalga
titreşimine denktir. ‘Metre’ ise 1983’ten beri ışık hızıyla tanımlıdır, o
halde ışığın birimini yine ışığın kendisi tanımlamış olur. Işık hızı
değişti an hiç farkına varamayız! Bu tür değişimler adeta saklı kalır.
Çünkü ışık hızı ne kadar değişirse birimi de aynı oranda değişir ve o
halde verinin ‘kilometre saniyede’ değeri hep aynı kalır!
25
Parçacıklar fiziğin standart modeli hızlandırıcı Brookahaven’da
yeniden soruşturuluyor, çünkü orada bir deney esnasında
milyonlarca teoriden çok farklı bir sonuç gösterilmiştir
(wissenschaft.de/wissen/news/155235).
26
Kapiler tesiri ile ilgili görüşümüz görüldüğünden daha ciddidir.
Bu hususta ders kitapları şu açıklamayı getirir: “Su, cam borunun
duvar yüzeyini havadan fazla kaplamaya çalışır. Bu sebepten dolayı
suyun çekime ağırlığına karşı bir emme olayı görülür ve geniş
borularda su yüzeyini değiştirecek kuvvet ufak kalır. Dar borularda
kuvvet, suyu borunun çapına bağlı olarak kaldırır...” Sıvıların bir
istek duygusu olmadığını bunun yerine çevrenin alan basıncı olayı
etkilediğini akla daha yatkındır. Bundan ziyade gravitasyona karşı
bir güç ‘istemekle’ bir sıvı tarafından yaratılamaz. Birbiriyle alakalı
olmayan iki kavramı da (su ile cam ve hava ile cam ya da kohezyon
ile adhezyon ilişkisi) karşı karşıya koymak kuvvete gerçek bir
bağıntı sağlayamaz.
27
Uzay basıncı bir uydunun öz basıncından dirençlenirken
gravitasyon değişime uğrar. Bu değişim, kütle çekim tezine
uymadığını güneş tutulmalarda (ay güneşin öz basıncını dünyaya
doğru azaltır) ispatlanmıştır. Bu deney en son 9 Mart 1997’de
Jeofizik enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılmıştır. Bir
çok bilim adamı bugüne kadar gravitasyon üzerine basınç teorileri
kurmuştur. Varlığı artık kesin bilinen gravitasyon düşüklüğü
parçacıklar akımıyla açıklamak problemler yaratmıştır. LAGEOS
uydusunun topladığı verilerle belirli sonuçlar elde edilmiştir. Dünya
uyduyla güneşin arasında durduğunda gravitasyonun değişime
uğradığını anlaşılmıştır. Bu değişim bir basıncın var olduğuna bir
işarettir.
28
Genel olarak uzayın şekillenmesi astronomlar için bir problem
yaratır. Çünkü uzay mutlak homojen ve izotropik olarak postulat
yapılmıştır, ancak yeni gözlemler bunların sadece yaklaşık olarak
doğru olduğunu gösterir ve bulunmuş olan şekillenmeyle de
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çeliştiğini. Çelişki hem çok büyük şekillenmeler için geçerlidir hem
de kozmolojik standart modelin çerçevesinde tekrar üretilmeyen
Clustering (kümeleşme) ile kümelerin dağılımı için geçerlidir.
Standart modeli ile açıklanması zor olan bir de uzay boşluklarıdır ve
uzayda çok daha yaşlı cisimlerin bulunmasıdır. Böylece kozmolojik
standart modelin ön gördüğü yüksek izotropi çok hızlı bir
şekillenmeye yol açmış olurdu. Kozmolojik standart modelin
çerçevesinde yaklaşık homojen bir dağılımdan hızlı bir şekillenmeye
geçebilecek herhangi bir mekanizma yoktur. Maddelerin uzayda
rölatif sıklığından hesaplanan en yüksek madde yoğunluğu ile
galaksi ve galaksi kümelerin oluşumu için şart olan kütlesel çekim
değerleri birbiriyle kesin bağdaşmaz. Bunun ötesinde bugüne kadar
az metal içeren ilk nesil yıldızlarını arar dururlar. Düşündüklerinden
fazla Bor ve Berilyum bulunur ve aynı zamanda Demir’e (Döteryum
dahil) sık rastlanır.
29
Bazı yıldızlarda güçlü manyetik alanlar yıldızın sıcak bir gaz
halkasıyla sarılmasına sebeptir. Bunu Baltimor’daki Space Telescope
Science
Institute’üsünden
Myron
Smith
ile
Hamburg
Üniversitesi’nden Detlef Groote bulmuştur. Onlar, dört tane halkalı
yıldızdan gelen mavi ötesi ışınları incelemiştir: Dediklerine göre
(Astronomy and Astrophysics dergisi) halkalı yıldızların olma
olasılığı önce düşünüldüğün iki mislisi kadardır. Farklı madde
karışımına sahip olan iki yıldızın aynı prensibe göre halkalar
oluşturduğunu, araştırmalarıyla göstermişlerdir.
30
NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory’nin (JPL) astronomları
Orion bulutsu ve NGC galaksisinde beklendiğinden daha yavaş
dönen 2264 adet genç yıldız bulmuştur. Bu yıldızların etrafında olan
toz düzleminde gezegenlerin oluşmuş olabileceğini demektir. “Genç
ve büzülen bir yıldız buz kayan bir bayan gibi davranır, o kollarını
kendisine doğru çektimi dönme hızı artar”, diyen JPL’de çalışan
Luisa Rebull demişti. Rebull ve iş arkadaşları bu yavaş dönen
yıldızların toz düzlemlerinde yıldzın momentumunu sömüren
gezegenlerin oluştuğunu düşünüyor. 2009 yılında uzaya fırlatılacak
olan SIM (Space Interferometry Mission) uzay teleskopun bu konuda
bilim adamlarına açıklık getireceğininden ümitliler. SIM, optik
interferometre ile Dünya’mızın büyüklüğü ile kıyaslanabilen
gezegenleri
görebilecektir.
(Mart
2003’de).
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Uluslar arası kurulu bir astronomlar ekibi oluşmak üzere olan bir
gezegenler dizgesini keşfetmiştir. NASA haberlerine göre ilk defa
olarak bilimlar adamları yeni gezegenlerin doğuşuna şahit
olmaktadır. 2400 ışık yılı uzakta olan KH 15 D yıldızı her 48 gün
aralığında 18 gün için parlaklığını kaybeder. William Herbst’ı
destekleyen astronomlar toz, kaya veya asteroidlerin gibi küçük
cisimlerin ışığın geçmesine zaman zaman engel olduklarını düşünür.
Böyle bir toz düzlemi Dünya’mızı ve diğer gezegenleri ortaya
çıkarmıştır. Düzlemin malzemesi o kadar hızlı gezegen oluşturur ki
bilim adamları süreçi birkaç ay ya da birkaç yıl içinde gözledikleri
olur. KH 15D’nin gözlenmesi güneş sistemimizin oluşumu hakkında
yeni bilgiler getireceğini astronomlar inanıyor.
Paris’in doğa ve tarih müzesinde çalışan jeolog Brigitte ZandaHewins bir toz düzleminden güneşin temeli ve gezegenlerin oluşması
sadece 20 milyon yıl civarında dürdüğünü yazar (Science, 1 Mart
2003, Cilt 295, Sayfa 1705). Jeologlar son çıkan cihazlarla 5 milyar
yaşlı bir meteoriti incelemiştir. Bu kadar yaşlı bir taşın varlığı
Dünya’nın oluşum zamanına kadar geriye dayanır ve bize o zamanın
şartlarını anlatır. Günümüze kadar bilim adamları dünyamızın iki
mislisi kadar zaman içinde oluştuğunu düşünürlerdi.
32
Amerika Birleşik Devletleri’nin Berkeley ile Kingston
Üniversitesi ile Boulder şehrindeki Southwest Research
Enstitüsünden meydana gelen bir astronom ekibi bir bigisayar
simülasyona dayanarak Uranüs ve Neptün’ün güneşe daha yakın bir
konumda oluştuğunu ileri sürmüştür. Uranüs ile Neptün şu an ki
konumda meydana gelmiş olsaydı, o zaman bilgisayar siülasyona
göre bunların kütlesi sadece Dünya’nın 10 katı kadar olurdu. Ama
her ikisin kütlesi yaklaşık 15 ile 17 dünya kütlesine denktir.
33
Albert Einstein 1905 yılında foto efektine ait Foton’u postulat
yapmıştır. David Blohm ve başka araştırmacılar yaklaşık 40 sene
sonra foto efektin foton hipotezine ihtiyaç duyulmadan da
açıklanabileceğini görmüştürler. Işık, metal yüzeyinde sadece belli
enerji seviyelerine sahip olan atomlarla tepkileşen değişken bir
elektromanyetik alan olabilir. Kelimenin tam anlamıyla Einstein’a bu
buluş için Nobel ödülü verilmemesi gerekirdi.
34
Cornell Üniversitesinde bulunan bir süper bilgisayar olağan dışı
bir gravitasyon çökmesinin simülasyonu yapmıştır. Sonucu
atrofizisyenleri şaşırtmıştır, çünkü bu sonuç Einstein’ın genel
31
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görelilik kuramına göre öyle olmaması gerekirdi. Bilim adamları
simülasyonun Einstein’ın kuramında bir veya kısmen hata
bulduğunu ileri sürmüştür. Hata teorinin mekan, zaman, madde ve
gravitasyon bileşkesinde tahmin edilmiştir. Buna göre yumurta
şeklinde (amerikan topu gibi) bir arada tutulan dev bir bulutsuda bir
çökme meydana geldiğinde uçlarda küçücük maddeler ama sonsuz
kadar büyük bir gravitasyon oluşur. Bilim adamları bu olayı genel
görelilik kuramın çerçevesinde “naked singularities” olarak
hesaplamıştır. “Naked singularities”, şidiye dek olan bu varsayım
sadece tanınmış “kara deliklerde” vardır, yani ne madde, ne enerji ne
de ışığın kaçabileceği evrenin noktalarıymış. Süper bilgisayarın
simülasyonuna göre doğanın bu tür olaylar yaratmasına imkanı
yoktur. Cornell Üniversitesinde simülasyonu kuran astrofizisyen Dr.
Stuart Shapiro “Naked Singularities aslında yoktur” düşüncesini
savunur. “Eğer simülasyonun sonuçları Einstein’ın teorisi serbest
kuvvetlerin oluşumunda belirlenemeyen büyüklüklere yol açtığını
gösterirse”, Shapiro devam eder, “o zaman bu teorinin kendisi tekrar
gözden geçirilmesi gerekir ya da en azından bu konuda yetersiz
kaldığından nereye kadar teoriyi kullanabileceğimizi incelememiz
gerekir”.
35
Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de araştırmacılar
gravitasyon sabitiyle mekanın yönlendirmesi arasında bir bağlantı
kurmuştur. Araştırma ekibin başkanlığını yapan Michael Gerschtein
United Press International’e G’nin binde bir kadar farklılaşsa bam
başka bir gravitasyon teorisini gerektireceğini açıklmasını yapmıştır.
Aynı zamanda bir çok doğa kanunları yeniden yazılması icap ederdi.
Michael Gerschtein tarafından kaydedilen tesir Einstein’ın Newton
yasasında yaptığı değişikliklerde bir kaç kat fazla değişmesine sebep
olurdu (wissenschaft.de/ wissen/ news/ 148908).
36
Brookhaven şehrinin RHIC-hızlandırıcısında fizisyenler verilerin
değerlendirilmesinde beklenmedik bir problemle karşılaşmıştır.
Yaptıkları deney sonucu parçacıklar fiziğin en önemli simetri
kuralını
yaralamıştır:
Lorentz-Boost-değişmezi.
“Bir
şey
düşündüğümüzden
farklı
gitmektedir”
diye
Rochester
Üniversitesinden Bay Steven Manly söylemiştir (Physical Review
Letters Bd. 89, Nr. 22, 222301).
37
Fizikçi J. J. Shapiro 17. yüzyılda yerçekimi sabitinin değişimini
deneysel olarak ölçmüştü. Physical Revue Letters’de yayınlandığı
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üzere: G her yıl yaklaşık olarak 2x10-10 değerinde azalmaktadır.
(yayın no. 18, 1–9–1971, sayfa 128). Benzer bir sonuç da Stephen
Merkowitz tarafından 1 Mayıs 2000’de (Congress of American
Physical Society) yayınlanmıştır.
38
Kozmologlar evrenin %90’nını kaplayan ‘kara madde’leri gerçek
olarak kabul etmişlerdir – fakat daha kimse bu maddelerin varlığını
keşfetmemiştir. Buna ihtiyacımız da yoktur. Çünkü astrofizikçi
Mordehai Milgrom’in iddiaları, Stacy S. McGaugh tarafından ilk kez
ileri sürülen MOND teorisini desteklemektedir. MOND “Modified
Newtonian Dynamics” teorisi Newton’ın yer çekimi kanunlarının
basit bir değişimidir. Newton’a göre, yoğun kütleler (yer çekimine
bağlı olarak) hareketsiz kütlelere (merkezkaç kuvvetine göre) her
zaman
eşittir.
Bunlardan
birinin
bilinmesiyle
diğerini
hesaplayabiliriz. Şimdi bu özdeşlik çok büyük kütlelerin, galaksilerin
kenar yerlerinde uyulabilinirliğini şüpheli kılmıştır. Aslında yoğun
ve hareketsiz kütleler birbirlerine eşit değildirler. Sonuç olarak
merkezkaç kuvvetinin küçüldüğünü görürüz. (GTR daha fazla
geçerli değildir) Milgrom keyfi olarak ‘azalan oranda’
kanıtlanmaksızın, (genellikle fizikte anlatıldığı üzere) hesaplanır ve
birçok galaksiyle bu kuralı pekiştirilir. Daha fazlası, MOND
hipotezine (Mach prensibi) göre bütün evrenin ağır kütleleri
tarafından, tüm maddelerin ataletlerinin rasgele ortaya çıkarılmasına
inanılır.
39
Saul Perlmutter (University of California in Berkeley) ve Brian
Schmidt (Mount Stromlo Observatory, Australia) tarafından evrenin
hızlanmış genişlemesi fikri ortaya çıkarılmıştır. Süpernovalardan (üst
nova) gelen ışıkların %20 azaldığının farkına varmışlardır. Bundan
da kâinatın geçmiş zamanlarda daha yavaş genişlediğinin – gelecekte
ise daha hızlı genişleyeceği sonucuna varılmıştır. Fakat Imperial
College London’dan astrofizikçi Michael Rowan-Robinson, yazarlar
tarafından yapılan tahminlerde, hesaplamalarda ve ölçümlerde
kanıtlanmış hataların olduğunu iddia etmiştir. Genellikle, bilindiği
üzere,
yıldızların
ışıkları
kozmik
tozlar
arkasında
bulanıklaşmaktadır. Şili’deki Las Campanas Gözlemevinden Mark
Phillips yakın mesafelerdeki süpernovaların bulanıklık faktörünün
%25 olduğunu bulmuştur – fakat hızlanmış genişlemenin destekçileri
tarafından buna önem verilmemiştir. Ek olarak, süpernovalar ancak
maksimum hızlara ulaştıklarında gözlenebilirler. Bu yüzden en
parlak halleri daha ölçülememiştir. Daha kanıtlanmamış bilgileri
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tekrar hesaplandığında çok az parlaklığın olduğu fenomen hemen
gözden kaybolur. Bu yüzden genişlemenin hızlanması hayal ürünü
olabilirdi.
40
17. yüzyılda tartışıldığı halde, sayılamayacak kadar yıldızın
olmasına rağmen gecelerin karanlık olması bir soru işaretidir ve bu
konu Olbers tarafından 1823’te popüler hale getirilmiştir. Olbers
paradoksu, evrenin sonsuz derecede büyük olması ve çok fazla yıldız
olmasına rağmen geceleri gökyüzünün neden karanlık olduğu
sorusudur. Olbers günümüzde çözümü bulunamayan yıldızlar
arasında siyah maddelerin olduğunu düşünmüştür. Evrenin
genişlemesiyle uzaklarda bulunan yıldızların ışıklarının kırmızıya
dönüştüğünü ve – uzaklığa bağlı olarak – spektrumun görünmeyen
oranlarında kaybolduğunu biliyoruz.
41
Wilson and Penzias adlı fizikçiler keşfettikleri kozmik arka plan
radyasyonun, teorisyenlerin (özellikle George Gamow) tahminlerine
göre dalga boylarına sahip olmalıdırlar. 2.7 Kelvin’deki ışımadaki
yayıcı düzende ‘siyah madde’yle uygunluk gösterir. Ve kozmik arka
plan radyasyonları kozmologların ihtiyaç duydukları düzendeydi.
Fakat kozmik arka plan radyasyonun açıklanması için Big Bang
teorisine ihtiyaç yoktur. Campinas Üniversitesinden (Brezilya)
fizikçi André K.T. Assis, Penziaa ve Wilsondan önce boş evrenin
sıcaklığını hesaplayan başka bilim adamlarının olduğunu ve bunu
radyasyonun dördüncü kanunundan yola çıkarak yıldızların ve
galaksilerin kendi radyasyonlarından bulduklarını göstermiştir. Ve
Gamow’dan daha iyi tahminlerde bulunmuşlardır. Burada birkaç
örnek vardır. (K =sıfırın üzerindeki dereceler) C.E. Guillaume
(1896): 5-6 K; Arthur Eddington (1926): 3.18 K; E. Regener (1933):
2.8 K; George Gamow (1952) 50 K (!). Sadece yıldızların
ışıklarından yola çıkan yazarlar iyi değerler elde etmişlerdir. Big
Bang teorisinin başlatan Gamow, sadece, kesinlikle yanlış bir
sıcaklık hesaplamıştır. Daha fazla ne var: kaşifler tarafından
ölçülmüş sıcaklıkta (2,7 Kelvin) tahmini yapılmış olan, Gamow
tarafından işaret edilen arka plan radyasyonun kavranması,
uzmanlarca kabul görmüştür. Değeri 20 kat daha fazlaydı.
42
Günümüzdeki geçerli anlayışa göre, evrenin yarıçapı yaklaşık
olarak 1023 km (100,000,000,000,000,000,000,000 km). Fakat
mesafenin saptanması astronomi de küçük bir problemdir. Birçok
mesafe diğerlerine yaklaşık olarak en iyi şekilde belirtilir. Bazı
mesafeler net varsayımlarla ele alınır. Bu varsayımlardan biri, Ia
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süpernovalarının aynı parlaklık dağılım eğrisine sahip olmasıdır.
Fakat, eğer değilse, ve en son görünümlere göre faryedilmesinde
sebep varsa, astronomik çözümler bir sonuca varmadan dağılır.
43
Galaksimizin evrende hareketi aynı zamanda uzak radyo
galaksileri tarafından ispatlanır. Gökbilimciler Chris Blake ve Jasper
Wall, Ulusal Radyo Uzay Gözlemevinde (the National Radio
Astronomy Observatory) galaksimizden çok uzakta bulunan
radyo galaksilerinin tespitinde çalışmak için radyo teleskopunu
kullanmışlardır. Bu galaksilerin yoğunlukları, bizim galaksimize ters
yönde yüzde bir oranında daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışma,
galaksimizin hareketinin neden olduğu kozmik arka plan
radyasyonunun Doppler etkisi gözlemleriyle uyum sağlar. (Nature,
volume 416, page 150)
44
Andromeda Nebula M 31, madde tipi: spiral galaksi, dünyadan
uzaklığı: yaklaşık olarak 2.500.000 ışık yılı (77.000 parsek ,1
parsek= 3,26 ışık yılı), galaksini çapı: 160,000 ile 200,000 ışık yılı
arası. Andromeda takımyıldızı içinde bulunan muhteşem galaksi,
Samanyolu’nun da içinde bulunduğu galaksi kümelerinin içindeki
bulunan en büyük galaksidir. M 31 galaksisi 300 milyardan fazla
güneş içermektedir. Samanyolu gibi, çok fazla sayıdaki küresel
yıldız kümelerinin üç katı büyüklüğünde yörüngeleşmiştir. M 31aynı
zamanda çıplak gözle gözlenebilinen en uzak nesnedir. İki uydu
galaksisi NGC 205 ve M 32 aynı bölgede gözlenebilinir.
Bugünlerde yapılmış arka plan radyasyon ölçümleri,
Samanyolu’nun Andromeda Nebula’sına doğru hareket ettiğini
göstermiştir.
45
Max P. Bernstein (ABD) ve Guillermo M. Caro (Avrupa)’ nın
yönetimindeki Avrupa Uzay Ajansının (ESA) uluslararası ekibi,
laboratuarda evrendeki durumların simülasyonunu yapmışlardır.
Yaklaşık olarak ideal vakumun ve sıcaklığın -260° C de tutulan özel
basınç odasında yıldızlararası karanlık nebulalar için toz zerrecikleri
üretmişlerdir. Odalar yıldızlararası nebulalarda bulunan unsurlarla
donatılmıştır:karbonmonoksit, karbondioksit, amonyak, hidrojen
siyanür gibi. Şimdi araştırmacılar tozlardan yapaysal olarak
oluşturulmuş bulutları ultra-güçlendirilmiş radyasyona (uzayda sıcak
yıldızlar tarafından yapılır) doğru açığa çıkarmışlardır. Bu şekilde,
aminoasitler glisin, alanin ve serin gibi kendilerini geliştirmişlerdir16 farklı parçada olduğu gibi. Çünkü böyle nebulalar, binlerce ışık
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yıllık genişlemeye sahiptir ve başka nebulaların içine girmiştir ve
güneş sistemini hali hazırda sonlanmıştır. Araştırmacılar
aminoasitlerin, bu toz bulutlarında yaygın olarak üretildiğini
varsaymışlardır. Bunlar, gelecekte kainatın daha elverişli olması için
gerekli tohumları gibidir.
46
Hayatın genetik gelişimini anlamak için, değişik dış durumlar
altındaki RNA moleküllerinin dinamiklikleri incelenmeye başlandı.
Bu amaç için Ohio State Üniversitesinden Ralf Bundschuh ve San
Diego’da bulunan Kalinorfiya Üniversitesinden meslektaşları ile
RNA moleküllerinin sıcaklık davranışlarını bilgisayar simülasyonları
ile analiz etmişlerdir. RNA’nın su gibi farklı sıcaklık seviyelerinde
değişik safhalara adapte oldukları tespit edilmiştir. Moleküller düşük
sıcaklıklardaki cam gibi, yüksek sıcaklıklarda erimiş cisimler gibi
hareket ediyorlar. RNA’nın sıcaklığa bağlı mekanik özellikleri üç
boyutlu uzaysal yapılarının derin sonuçlarına sahiptir –katmanlardaki
moleküllerin imkanlarını kısıtlamıştır. RNA’nın katmanları
hakkındaki bilgisayar simülasyonunun anlamı olarak, NEC
Laboratuarlarında
bilim
adamı
olarak
çalışan
Ranjan
Mukhopadhyay, bir RNA molekülünün olası uzaysal yapılarını
keşfetmiştir. Bu RNA molekülü dört farklı bazı bir sırada
içerdiğinde, en kararlı halindedir. Bu RNA moleküllerinin neden dört
bazlı olduklarını, değişimin herhangi bir basamağında daha fazla
veya az varyasyonlarından daha başarılı olmasıyla açılanabilinir.
47
Biyoloji ve biyokimyanın geleneksel teorilerinden oluşan ortaya
çıkarılabilir gürültülü sapmalar kusursuz bir şekilde tasarlanır.
Günümüze kadar ribozomların fonksiyonu tamamen çözümsüz
kalmıştır. Net olarak yeni bir varyant öneriyoruz. Popüler teoriye
göre, ribozom DNA ipliklerinin genetik kodlarını okur, ve bu
sıralamaya bağlı olarak ihtiyaç duyulan proteinler hücre tarafından
oluşturulur. Bu arada 50 protein ve ribonükleitasit(RNA)den daha
fazla olan büyük bir karışıklık oluşturmuştur. Protein fabrikalarının
Yeni ‘harita’sı Harrz Noller ve Santa Cruz’da bulunan Kaliforniya
Üniversitesindeki meslektaşları tarafından geliştirilmiştir. Resmi
tamlamak için daha önce keşfedilen diğer parça yapılarının olasılığı
bir temel olarak sunulmuştur. Mesela iki ribozom yarısının yapıları
hali hazırda bilinmektedir – yeni harita, her nasılsa, iki yarının
pozisyonlarını birlikte proteinlerin üretiminin yapıldığı aralıktaki bir
boşlukla göstermektedir.
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DNA’daki ‘Bilginin işlenmesi’, elektron dönüşleri olarak, 2002
yılının sonuna kadar araştırmacılar tarafından keşfedilmemiştir.
Amerikalı bilim adamları büyük ölçekli bilgisayar simülasyonlarıyla,
genetik makyajın ipliklerinin, kutuplaşmaya bağlı olarak
elektronların akışını etkileyebildiğini kanıtlamıştır. Bununla DNA
molekülleri geleceğin moleküler anahtar devreleri için ilginç bir yapı
bloğunu
sağlamıştır.
Modellerinde,
Virginia
Politeknik
Enstitüsünden Michael Zwolak ve Massimiliano Di Ventra, DNA
moleküllerinin eşit olarak zıt dönüş yapan elektronlarla iletişim
kurmadıklarını keşfetmişlerdir. Bir elektron valfının veya moleküler
seviyedeki bir dönüş anahtarının dizaynı için uygun olmalıdır.
(Applied Physics Letters’dan).
49
Tabi ki, DNA iplikleri sitoplazma içinde ayrı olarak yüzmezler.
Negatif yüklenmiş fosfat gruplarına göre histon adı verilen proteinler
tarafından tutulurlar ve özel birimler oluştururlar. (nucleosomes,
chromatin fibrils gibi) Konudaki nitelikliği çıkarabilmek için bütün
mikrobiyolojik işlemler oldukça basit bir yolla anlatılır. Çünkü biz,
evrende oluşan eşsiz karmaşık işlemlerin temel, şematik anlamlarıyla
ilgileniyoruz.
50
Ribozomlardaki protein biyosentezinin uygulanabilinir geçerli
teorisi bizim tanımlamalarımızdan sadece biraz farklıdır ve üç
adımda meydana gelir: 1. Başlangıç: bir m-RNA ribozomun 40 tane
alt-birimine tutunur. 2. Uzanım: üçlem başlatıcıda, başlangıç veya
başlangıç kodon, transfer ribonükleid asitlerle (t-RNA’lar) özellikle
amino asitlerle bağ kurar. Genetik kodun m-RNA’nın üzerine
kopyalanmasına bağlı olarak ribozomun üzerine yerleşir. Proteinin
içerdikleri amino asitler, enzim ve peptit transferinin bir anlamı
olarak bir arada bağlanırlar. Amino asitleri serbest bıraktıktan sonra,
t-RNA’lar, ribozomdan belirli bir biçimde tekrar ayrılır. 3.
Son=zincirin kırılımı. m-RNA’nın sonu için kodona ulaşıldığında,
ribozom GTP tüketerek alt-birimlerine ayrılır, ve tamamlanmış
protein son t-RNA’dan ayrılır.
51
Bilimadamları, günümüzde bakteri mikoplazma üretimiyle bu
gerçeği tespit etmişlerdir: yalnızca bir kaç yüz gen kendi yaşamı için
ihtiyaç
duyulur.
Transposyonlardaki
mutagenesis,
mikro
organizmaların başka genlere ihtiyaç duymaksızın kontrol altına
alınabilineceğini ortaya çıkarmıştır.
48
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Hayvan ve bitki krallığının eukarotik hücreleri proteinlerindeki
aminoasitlerin sıralaması için gerekli olandan daha fazla DNA’yı
içerir. Düşük sınıflandırmalardaki insansal oluşumlara göre daha az
gen kullanan canlı oluşumlar çok fazla bir fazlalık gösterir- mesela
insana ait bir hücreden daha fazla DNA içerir. Bitkiler oldukça sarf
edilmemiş miktarda bir bilgiye sahiptir. Çünkü bitkiler beklenildiği
gibi yaşamlarında daha az bir düzen gösterir. Çoğu bitki, mesela
lililer, hayvan hücrelerine göre oldukça fazla DNA içerir. Bir kural
olarak, hücrenin tasarımı için DNA’nın sadece %1’i kullanılır, bu
nedenle geri kalan %99’luk kısım kesinlikle programın
kullanılmayan tarafıdır. Bu kullanılmayan DNA içerikleri, bununla
beraber, sırasını değiştiren elementler, ve bir enfeksiyon gibi yayılan
parçaları açığa vurulmuştur, ve genetik materyalin geniş bir parçasını
etkileyebilir.
53
Amerikalı araştırmacılar, insanoğlu ile şempanzenin DNA’sındaki
farkların tahmin edilenden daha büyük olduğunu keşfetmişlerdir.
Şimdiye kadar, bu farkın yüzde 1.5 olduğuna inanılmıştı. Gerçekte,
yüzde beş, Roy J. Britten ve meslektaşları, "Proceedings" uzman
yayınında (Doi10. 1073) belirtmişlerdir. Bilim adamı (California
Institute of Technology, Pasadena) bu gerçekle ilgili sadece DNA'nın
üs mübadelesinin farklarının kararlaştırılıncaya kadar olan yeni
sonuçları açıklamıştır. Hiç kimse şimdiye kadar bu soruyla
uğraşmamış, eğer silmenin sonuçları ve insanın ve şempanze
DNA’sının eklenmesinin denk olup veya olmamasıyla alakalı. Ama
(silme) aniden başlayarak, veya esaslar (eklenme) ile tanıştırmasıyla,
her tür için bir desen karakteristiği oluşturulur. Tek bir üssün
mübadelesiyle kıyaslandığında, silme ve eklenme, aslında bireysel
bir üssün mübadelesinden on kere daha nadirdir. Üs mübadelesinin
farklarının, sokma ve eklenme olaylarına eklendiği zaman,
şempanzenin kalıtsal mizacı ve insan genomundan, sonda yüzde beşe
kadar ayrılır — insanlığı maymundan tahmin edilen çok daha fazla
ayırır.
54
Canlıların evolüsyonu galiba düşünüldüğünden daha hızlı
gelişmektdir. Yeni Zeelanda’lı bilim adamları kesin sonuçlar veren
bir metotla fosil Penguin kemiklerin genetik moleküllerini
araştırdılar. Araştırmaları gösteriyor ki, moleküller, geçen son 7000
yılda farklılaşmalarında 2 ila 7 kat kadar daha çok hız
kazanmışlardır. Bu araştırmaların sonucu, bugünün ders kitapların
yazdıklarından farklıdır. Bu haberler “Sience” magazind
52
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yayınlanmıştır.
55
Sözde transposon mutagenesisi kullanarak, araştırmaların bir
grubu, mikro-organizmaların neye benzediği bulunmuştur, örneğin
bakteri Mycoplasma genitalium birkaç yüz genle geçindiğini, ve
onların pek çok diğer geni olmadan yapabildiğini.
56
Nöron= sinir hücresi, sinir dokusunun hücresi. Sinir hücreleri,
uyarıcıları oluşturmak ve geçirmek için hizmet eden hücrenin tek
türüdür. Onların hücre vücudu (Perikaryon) her zaman çekirdekle
sadece bir hücre özüne sahiptir ve Nissl taneciklerinden (Nissl
maddesi, Nissl vücutları veya tigroid maddesi= basophilic
ergastoplasm, tanecikli veya kaba endoplasmic reticulum ve
polyribosome) olağan hücre organellerinden başka sadece nöronda
meydana gelir. Ayrıca, Nissl tanecikleri (Nissl vücutları) sadece
dendritlerde büyük miktarlarda bulunur (Hücresel branchlets). Bir
neuronun ayrımı, özellikle Nissl maddesinin artışı ile ayırt edilir.
Nissl maddesinin azalmasıyla yorgunluk durumu, zarar veya
zehirlenme durumlarında; İschaemiayla ters çevrilebilir kaybı,
Alzheimer'in hastalığının II no’lu türüne neden olur. Yeni maddenin
üretilmesi ve meydana getirilmesi çoğunlukla uyku esnasında yapılır.
Motonöronlar veya motor sinir hücreleri (başlatır ve kasları kontrol
eder) özel olarak çok sayıda ve büyük Nissl taneciklerini içerir.
57
Biz, "Nissl vücutları" nın gösterimini modası geçmiş olmasına ve
nörondaki ilgili yapının, tanecikli kaba endoplasmic reticulum olarak
adlandırılan (rER), hücrede bütün RNA yığınlarının içinde
bulunanların ribozom olduklarını biyologlarla ortak görüşü
paylaşmamamıza rağmen kullanırız. Aynı zamanda daha önceki
dipnota bakınız!
58
1989'da, İsviçreli bilim adamları elektron mikroskobu yardımıyla
beynin sinir hücrelerinde meydana gelen değişikliklerin ilk resmini
çekebilmişlerdir. Test edilen sinir hücreleri uzun vadeli hafızanın
anayasası için sorumluydu. Bilim adamları bu fotoğrafla uzun vadeli
hafızanın, nöronların (sinir hücreleri) arasında ekstra nöronal
kavşaklarının (sinapslar) biçiminden temel alındığını farelerin beyin
dokusuyla kanıtlayabilmişlerdir.
59
Bu sınırlı özgürlük çekingenliğin metodunda nöronların bütün
geçim özelliklerinin karakteristiği ile yapar. Hatta insanla, nöronal
süreçler davranış için önemlidir. Nörobiologist Gerhard Roth
(Bremen Üniversitesi) "Hür irade, sadece faydalı bir illüzyondur"
sözünü söylemiştir. Amerikalı nörophysiologist Benjamin Libet

469

tarafından yapılan deneyler, şu sonucu cıkarır: İnsanlar, istediklerini
yapmaz, ama yaptıklarını isterler … Libet, test konularıyla ani olarak
bir parmak veya tüm eli hareket ettirerek karar vermesi için sorulmuş
ve bir saatle kararın anı kaydedilmiştir. Transkriptte kaydedilmiştir:
İlk olarak zamanın bu anı, ikinci olarak olduğu an, hareketin
hazırlığında istek potansiyeli ilk zaman boyunca beyinde ve üçüncü
olarak asıl hareketin anı kurulmuştur. Sonuç, şaşırtıcı bir sıra
olmuştur: Hareket için bilinçli karar, hareket ortaya çıkmadan 0.2
saniye önce, ama istek potansiyelinden 0.3 saniye sonra meydana
gelmiştir.
Böylece irade herhangi bir şekilde nöronal faaliyetin nedeni
olabilir mi? Gerhard Roth için, iradeden doğan hareket, beyin hangi
hareketi gerçekten yapacak olduğunu kararlaştırdıktan sonra
meydana gelir. Libet için, aynı sonuç iradenin gücünün sınırlandığını
ifade eder. İrade, bir başlatıcı değildir, ama bir sansürcüdür.
Tartışmada, aynı zamanda şüphe edilendir, eğer kararlar anlık
işlerse. Ve bitirdikten sonra, sonuç bazen tek haberdar olan süreç
değildir. Böylece bazı araştırmacılar, anlık kararın, Libet tarafından
varsayılan daha önce başlayan tamamen mümkün bir karar sürecinin
tek son adımı olduğunu düşünür.
Nörobiologistlerin sonucu, bütünüyle işleme tabi tutulan
beyinde belirleyicidir (özgürlük istekten ayrı tutularak), ve her
hareketin nedeninin beynin hemen önceki toplam durumları
olduğudur. Felsefenin profesörü Hans Goller'in (Innsbruck
Üniversitesi) yaptığı beyin araştırmasında, istek özgürlüğü için
nöronal kuruluşu tanımış olmaktan uzakta olduğunu belirtmiştir.
Goller: "İlk olarak ilginç göstergeler vardır. Onlar, beynin kesin
alanlarıdır ve görevlerinin tecrübeleri için zorunlu bir hal olduğu
gerçeğini kanıtlar. Ama onlar yeterli bir hal midir? Özgürlüğün
birkaç bilim dalıyla tartışılması, beyin hakkında bizim bilgimizin ve
onun performanslarının esaslı bir histe eksik olduğu gösterir."
60
Bir metal küpüyle, bu hafıza kinayesi, hiçbir şart altında hızlı
akan bir düşünce değildir. Süper iletken deneyler, metallerin
hafızanın bazı türlerini sergilediğini göstermiştir: artan sıcaklıklar
veya kuvvetli bir manyetik alan, yeniden konvensiyonel iletkende
metalik bir süper iletkene döndürebilir. Fakat aluminyum
elementiyle yapılan deneyler bir sürprizi ortaya çıkarmıştır.
Manyetik alanın olduğu net bir eşleşme tam olarak, geçişin
yüksekliği ile aslında sıcaklığa bağlıdır, eğer süper iletkenliğe sahip
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olursa — alüminyum geçmişinin ne olduğunu bilir. Hiçbir bilim
adamı bu bilginin nasıl depolandığını bilmez.
61
Araştırmacılar, uzun dönemli hafızanın, nöronların (sinir
hücreleri) arasında ekstra kavşaklar biçiminde sinapslar) temel
alındığını, sıçanların beyin dokusuyla kanıtlayabilmişlerdir. Bu
çalışmalar, 1989'da G7 bölgeleri tarafından oluşturulan uluslararası
insan sınır bilim programının içinde yapılmıştır.
62
"Radyo dalgaları, bilginin geçirilebilen bir toplam resme, beyinde
depoladığına katılarak bilinci anımsatır" Johnjoe McFadden, Surrey
üniversitesinde mikrobiyolog. Bununla, insan aklı elektromanyetik
bir alan olabilirdi. "Bilincin birçok çözülmemiş sorunun
araştırılması", McFadden düşünceleri bu şekilde açıklanabilirdi.
Örneğin, bir arada bulunan "birleşme problemi": bilgi herhangi bir
problem olmadan bilinçte birleştirilebilir. Bu amaç için, beyinde
görsel izlenim bir radyo alanını arttıran sinirlerin elektrik
faaliyetlerini anımsatır. İlgili hafızalar daha sonra, bu
elektromanyetik alan tarafından aktif hale getirilir. İngilizler aynı
zamanda bu teoriyle hür iradeyi açıklamışlardır: Elektromanyetik
alan net nöronları seçebilirdi, yani sinir sisteminin bilgi işleme tabi
tutulan ünitelerini engelleyerek, veya onları destekleyerek. Fakat:
nöronlar birbirleriyle bağlanır. Sinirlerin her faaliyetiyle bu bağlantı
ayrıca büyür. Böylece, alanın etkisi zamanın gidişatında
azaltılabilirdi, çünkü birçok bağ daha sonra otomatik olarak yapılır.
63
Einstein bir konuşmasında önermiştir — 5 Mayıs 1920, Leiden
Üniversitesinde açıklamıştır —T.A.O. matrisine benzer bir yapı
(hareketsiz eter), şunu söylemiştir: "Özetleyerek, genel görelilik
teoremine göre boşluğun fiziksel kalitelerle yardım edilir olduğunu
diyebiliriz; bu durumda, bu yüzden, bir eter var olur. Genel görelilik
teoremine göre, boşluk eter olmadan düşünülemezdir; İçeride böyle
boşluk için sadece ışığın hiçbir çoğalması olmayacaktır, fakat aynı
zamanda boşluk ve zamanın standartları (ölçme-çubuklar ve saatler)
için varlığın hiçbir olanağı olmayacaktır, ne de bu yüzden fiziksel
anlamda herhangi bir boşluk-zaman aralığı. Fakat bu eter, zaman
boyunca izlenebilen parçaların dayanması olarak ağır ortamın kaliteli
karakteristiğiyle yardım düşünülmeyebilir.
"Hareketin düşüncesi uygulanmayabilir."
64
Herkesin bildiği gibi, SToR'da temel büyüklük v'nin gerçekten,
Lorentz dönüşümlerinin, doldurulan ve doldurulmamış referans
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sistemi arasında kesinlikle simetrik olmasına rağmen dönüşümde
işaretini çevirir. Kesinlikle simetrik bir atalete ait bir süreç, bu
yüzden, asimetrik dönüşümleri içerir. Bu kusur, tüm teoriye
sormasına rağmen yüz yıl boyunca rölativistler tarafından
görmezlikten gelinmiştir. Dünyanın her üniversitesinde öğrenciler,
okutmanlara bu anlaşılmazlık hakkında şikayet etmiştir. "Ters
Lorentz dönüşümünün, atalete ait sürecin mutlak simetrisine rağmen
esaslı büyüklüğün işaretini çevirmesi nasıl mümkündür"?
65
Herhangi bir saat modelinin frekansıdır,...teorik ve pratik olarak
kanıtlanmıştır, yerçekimiyle ilgili potansiyele doğrusal bağlıdır.
Deniz seviyesinde kesin bir frekansa sahip olan atomik bir saat daha
yüksek düzeydeki bir yere taşınır, örneğin denizden 1650 metre
yükseklikteki US Bureau of Standards in Boulder (Col.)‘de,
+1.8x10-13 faktörü ile daha hızlı hareket eder. Bu, bir illüzyon
değildir çünkü saatin deniz seviyesine geri alındığı zaman, daha
yüksek düzeyde ne kadar zamanı kazandığını okuyabilir. (Brockhaus
multimedial 2001'den alıntı). Soru, muhtemelen nadiren
sorulmuyordur: farklı yerçekimiyle ilgili bir potansiyele girdiği
zaman ve bundan dolayı onun frekansını değiştirdiği zaman saate ne
olur. Saat, basitçe dağda daha hızlı çalışmaz, çünkü zaman daha hızlı
akıyor. Orada daha hızlı çalışır, çünkü frekansı kararlaştıran yapısal
bileşenleri açıkca değiştirir. Bu gözlem, gerçekte sadece bir kimliği
tanımlar: Frekans kararlaştırma bileşenlerinin değişikliği, saatin
frekansını değiştirdiği ifadeyle aynıdır. Foucault pandülleri ve saat
pandülleri, Mach'ın ilkesinden kozmolojik sonlarını anlamak için
anahtarı kapatır.(Prof. Dr. Klaus Strobach, Stuttgart)
66
4.90 m yükseklik, John Archibald Wheeler ile hesaplardan
kaynaklanır (Yerçekimi ve boşluk-zamana Seyahat, p.176). Diğer
yazarlar, örneğin Thomas Fischbacher, Munich üniversitesi (1.20
birbirlerinden sapan tamamen farklı değerleri başarmıştır. Bu, GTR
matematiğinin basit bir mesele olmadığını gösterir.
67
Bakınız: Bertrand Russell tarafından "Görelilik Kuramının
Alfabesi", Almanca baskısı sayfa 95, Fischer Taschenbuch Verlag
GmbH tarafından yayımlanmıştır, Frankfurt a.M., 1989.
68
Ockham of William(1285 ile 1349 yılları dolaylarında,
Ockham'da (Surrey) doğmuş İngiliz filozofu, teoloji yazarı ve
Fransisken keşiştir. Ockham of William’ın atfettiği resmi mantığın
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ekonomisinin kuralı, kendisine göre basit hipotezin karışık olanlara
tercih edilmesi, Ockham'ın önemli bir düşüncesidir.
69
Kara delik kavramı yeni değildir, ve hiçbir şart altında ortaya
çıkmamıştır, yalnız Einstein'ın teorisiyle: daha önceden 1799
yılında, Pierre Simon Laplace (1749 — 1827), bir vücudun
yerçekimiyle ilgili kuvvetin uzaklaşmakta olan bir ışığı önlemek için
ne kadar güçlü olacağı sorusu hakkında tartışmıştır. Kara deliklerin,
dosdoğru kanıtlanamamasından dolayı, radyasyon yoluyla kara
deliğin varlığı, kara deliğe düşen vücutlar tarafından yayıldığı
hakkında görüşler vardır. Böylece bu arada kara deliklerin, birçok
galaksinin merkezinde meydana geldiği, "kanıtlanmış" olarak
düşünülür.
70
Mach'ın ilkesi: 1883'te, Ernst Mach (1838-1916), ataletin
kuvvetlerinin, maddenin bütünü ile evrende müsait sebep olmuş
hipotezi formüle etmiştir. Bu etkiye düşünülen bir deneyde, bir
vücudun ataleti, bütün diğer maddelerin çıkarıldığı zaman
kaybolması için beklenilmiştir. Newton'un kova deneyine göre, sudoldurulmuş döndürülen bir kovanın yüzeyinin parabolik eğriliği,
mutlak boşluğa karşı dönen bir referans sistemini işaretler. Yalnız,
hiçbir mutlak boşluk Mach'a göre olmadığı için, eğriliğin bir nedeni,
sabit yıldızlara göreli olarak dönüşün esasında oluşturulduğu gibi
merkezkaç kuvvetidir. Mach'a göre, çevirilen durum, yani durağan
kovanın etrafında sabit yıldızların dönüşü ayrılamaz. Newton'un
kovasından, ne düşünce ne de pratikte hiçbiri deney yapamaz. Bu
yüzden su yüzeyi, bunda ek olarak eğilmek zorundadır. Mach'ın
ilkesi, GTR'i geliştirmek için başlayan noktaların biri olmuştur.
71
Işığın eğilen ışını (serap): bir leğende, 4 santimetre suyla
doldurulur ve optik bir tezgaha yerleştirilir. Sonra sofra tuzu
çözeltisi, leğenin altında tüp yoluyla doldurulur, bundan dolayı iki
farklı tabaka leğende oluşturulur, üstte sular ve altta sofra tuzu
çözeltisi. Tabakaların, karıştırmadığından emin olunulması gerekir.
Lazer,masanın altına monte edilmiştir ve ışın tabaka sınırının sadece
aşağısında leğene girer. Bu sınır boyunca ışın devamlı olarak
değiştiren kırılma indeksinden dolayı, eğilen bir yolda ilerleyecektir.
72
GPS'de (Global Yer Belirleme Sistemi), göreli etkilerin bir
düzeltmesi (saatler, uydu yörüngelerinin yüksekliğinden dolayı daha
hızlı ilerler) gerçekte, uydularda atomik saatlerin frekansını azaltarak
küçük büyüklüklerde yapılır (10.23 Mhz'den 10.229999995453
Mhz'e). Bunlar doğrulanamaz, eğer bu düzeltme, (SToR hataları
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fazla önemsiz olacaktır) diğer nedenlerden hataların, aslında daha
önemli olmasından dolayı GTR'ye göre en azından anlam ifade
ederse ve göreli olanları gizlerse. Hatalar, aşağıdaki şekilde olabilir:
Atmosferik etkiler ± 5 metre
Uydu yörüngesindeki değişiklikler ± 2.5 metre
Uydu saatlerindeki hatalar ± 2 metre
Sinyallerin yansımalarındaki bozukluklar ± 1 metre
Troposferdeki bozukluklar ± 0.5 metre
Hesaplama ve yuvarlama hataları ± 1 metre
Rölativite etkileri ± 0.13 metre
%95 olasılıkla GPS ile belirlenen bir konum,gerçek değerlerde
yatay bir konumda 100 metre ve yükseklikte 156 metreden fazla bir
sapma göstermez(Hofmann-Wellenhof & Lichtenegger 1994).
’Doğal’ hatalar, GPS hatalarının dengesindeki yanlışlığın aslan payı;
pratikte nadir oynayabilmesi için Görelilik Teorilerinden 13
santimetre fazladır. Doğrulama, calışmanın bir akademik endüstriyel
bir parçasıdır. Franz Embacher (Viyana Üniversitesi): ‘Bu basit
çözümleme sayesinde, GPS teknisyenleri Görelilik Teoremiyle
boğuşmak durumundadırlar.’
73
Gerçekte, bu beklenti, anlaşılmazdır: Galileo'nun veya Newton'un
görelilik ilkeleri, fiziksel bir deneyde hareket veya bir vücudun geri
kalanına güvenmediğini ima eder. Bizim, dünyanın durgun ile
hareket arasında ayıramadığımızı ifade eder. Böylece farklı yönlere
gülleleri attığımız zaman, onların hızlarından güneşin etrafında
dünyanın hareketini kuramayız. Gerçekte, göreliliğin Newton'un
ilkesinin kırılabildiğine, eğer güllelerin yerine ışığın ışınlarını
alsaydı, neden inanılmıştır? Michelson, eterin olmadığını
kanıtlamıştır — ve neyin daha çok olduğuna? Şimdi, eteri unutun.
Işık dünyanın hareketsel durumu, daha önceden hiçbir deneyin, ona
izin vermeyecek olduğunun bilinmiş olduğunda niçin göstermeliydi?
Işığın kan hücrelerinin, güllelere farklı davrandığını neden
beklenilmiştir? Göreliliğin Newton'un ilkesini kabul etmek zorunda
kalınılmıştır ve herhangi bir şekilde Michelson'un deneyinin
sonucunu açıklaması için herhangi şekilde SToR'u gerektirmemiştir
(ve diğer insanlardan). Tam olarak güllelerle aynı sonucu alacaktık
— ama hiç kimse, "Eter"'le beraber hareket edildiği fikirle gündeme
gelmeyecektir. ("Bild der Wisssenschaft", Alman bilim dergisi).
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1976 ile 1976 yılları arasında, California'da Lawrence Berkeley
laboratuvarının araştırmacıları, U2 uçağı ile dünyanın atmosferinde
üzerinde uçmuştur. Ölçülü hızlarda farklar olduğunu, 3-K radyo
enerjisi ile tanımlanan kozmik bir referans sistemine göre
bulmuşlardır. Aynı zamanda, evren boyunca bizim Samanyolumuzun
hareketi için ayrı sonuçlar çıkmıştır. Kitabında "Einstein'ın Evreni"
Nigel Calder şöyle demiştir: "Yanlış olan şey, Einstein'ın esaslı
farzlarının birinden hiçbir şey daha az olmadığıdır: Sabit bir hızda
hareket edenin olup olmadığı, hareket ettiği veya dışarıda dünyanın
hareket ettiği, bir astronot için imkansızdır. Aslında, ört bas edilir ve
Einstein'ın teorisinin demokrasisi ile uzlaşılır."
75
Michelson-Morley deneylerinin hataları için, farklı düzeylerde
açıklamalar vardır. Buradan, eterin aktarımı dünya yüzeyindedir –
bir tez, kuşkusuz deneysel kanıtlar görünür. Alternatif olarak birçok
araştırmacı, eterdeki ışık hızının ölçümünü kanıtlamak istemiştir.
Bunun için, Stefan Marinov, E. W. Silvertooth, Carlos. E. Navia and
Carlos. R. A. Augusto, A. Brillet and J. L. Hall tezlerinden ve
çalışmalarından Mahag yayınevinin aşağıdaki web sayfalarından
yararlanılabilinir:
http://www.mahag.com/srt/marin.php
http://www.mahag.com/download/silvertooth.pdf
http://www.mahag.com/download/ether_drift.pdf
http://www.mahag.com/download/brillet_hall.pdf
Bu amaçla internette araştırma yapmak, yararlı olur.
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1864'te, James Clerk Maxwell (1831 — 1879), "Elektromanyetik
Alanın Dinamik Teorisi" adlı tezini Londra'daki Bilim Derneği'ne
sunmuştur.
Denklemleriyle,
kendi
yoluyla
bütünüyle
elektromanyetik etkilerin, bugüne kadar açıklandığı teoriyi
sağlamıştır. Teorinin önemli bir dezavantajı vardı: Artık Galileo
sabit değildir. Onun denklemleri sonuç vermiştir, örneğin bütün
referans sistemlerinde aynı değerin ışık hızında. Bu, yayılan ışığın
olduğu Galileo'nun düşüncesine bir yalanlamaydı, örneğin, c hızında
ışık kaynağı tarafından 0.3 c hızı ile gözlemciden hareket eden,
sadece 0.7c ile gözlemciye varmalıydı. Ama bu, deneysel sonuçlara
yalanlayıcı olarak göründü. Maxwell'in teorisine göre, artık Galileo
sabit değildi, ama Lorentz sabittir. O, özel bir dönüşümde sabit
olduğunu ifade eder, Lorentz dönüşümü olarak adlandırılır. Bu
dönüşümün özelliği, hareketli vücutların kısaltıldığını ve hareketli
74
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saatlerin daha yavaş çalıştığını gösterir.
77
Geleneksel uzman düşüncesi, örneğin, her zaman protonun
elektrik yükü küresel bir yapıda dağıtılması, hidrojen atomlarıyla bir
yüksek enerji elektron ışınının etkileşimleriyle ilgili olan bir
çalışmanın sonucu ile yanlışlığını kanıtlanmıştır. Amerika’nın
Virginia
eyaletindeki
Jefferson
laboratuvarından
Charles
Perdrisatı'nın yönetiminde tamamlanan deneme, uzman dünyasında
yoğun tartışmaları tahrik etmiştir. Perdrisat, seksen araştırma
meslektaşıyla beraber, deneylerini Jefferson laboratuvarında bir
elektron hızlandırıcısı ile yapmıştır. Deneylerinde bilim adamları,
aşırı derecede soğuk hidrojenle doldurulan bir kaba bir elektron
ışınını ateşlemiştir. Elektronlar, hidrojen atomlarına vurduğu ve
onları hızlandırdığı zaman, protonlarıyla etkileşim boyunca
beklenilmeyen bir yöne saptırılmıştır. Araştırmacı grubu, protonun
pozitif elektrik yükünün, biraz yumurta şeklinde olan küresel bir
formu benimsemiş şekilde deneyinin sonuçlarını yorumlamışlardır.
Beklenildiği gibi, diğer araştırmacılar, buna rağmen bu yorumdan
ikna olmamıştır. Onlar, deneyin sonuçlarının, protonlarla yüksekenerji
elektronlarının
arasında
izafi
etkileşimlerle
açıklanabildiğinden oldukça şüphelenir.
78
SToR'a göre, tartışmanın sonucundaki bir çift paradoks ve
tutarsızlıklar vardır, örnekte olduğu gibi: bir araba ne kadar hızlı
giderse, motoru zaman genleşmesinden dolayı o kadar yavaş
çalışmak zorunda kalır, veya deposu bir gözlemci için dünyada bir
çatlağı geçebilirdi ama diğer gözlemci için değildir. Toplar, göz ardı
edilen bir çitin aralıkları boyunca uyacaktır veya olmayacaktır...
Sadece ikiz paradoks veya Ehrenfest köpek-pire paradoks vb.ini
düşünün.. Başka bir tanesi de şöyledir: Neredeyse ışık hızında
yolculuk yapan bir denizaltı, karada bir gözlemciye daha kısa
gözükür. Bu nedenle kaldırma gücünü azaltır ve yere doğru
batmalıdır. Ama denizaltı mürettebatının görüşünden, durum sadece
aksinedir ve denizaltı yüzeye yükselmelidir. Şaşkınlıkla, uzman
dergisi Physical Review D (Cilt 68, makale 027701) okuyabiliriz:
"SToR'un bu paradoksu, Brezilyalı bir araştırmacı tarafından karar
verilmiştir... Bir nesnenin, durağan bir gözlemciden sonra ışığın
hızına yakın hareket ettiği zamanda, ona daha kısa olarak gözükür.
Lorentz büzülmesi olarak adlandırılan bu, bu yüzden, bir sistemde su
olarak aynı yoğunlukta hareketsiz olan ve bu yüzden sabit bir
yükseklikte yüzen bir denizaltıyı meydana getirmeliydi,
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yoğunluğunun büzülmeden dolayı artırdığından batmalıydı. Denizaltı
mürettebatının referans sistemine göre, yine de, denizaltı durağandır
ve su hızlı hareket eder. Bu yüzden, denizaltından daha yoğun olarak
gözükür ve bir sonuç olarak denizaltı yüzmelidir. Çalışmasında,
Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesinden George Matsas, Genel
Görelilik Teoreminin denklemleri için, neredeyse bir sıvıda ışığın
hızında hareket eden nesneler için genellenen bir kaldırma gücünü
hesaplamıştır. Genel Görelilik Teoremi, yerçekimiyle ilgili kuvvetler
için geçerli olduğundan, denizaltı paradoksu bu yolda çözülebilirdi
— hatta denizaltı, denizaltı mürettebatının bakış açısından batar.
Bunun için neden olarak aynı zamanda bu referans sisteminde
kaldırma gücünü azaltanın, hızlı hareket eden suyun yerçekimiyle
ilgili alanıdır. Matsas, bu çelişkinin çözümünü, çekim alanının
ivmesinin enerjisini düşünülmesini zarif bir şekilde göstermiştir.
Onun çözümleri aynı zamanda yakında bir "batmayan kuvvet"in
türünü sarfedebilen kara delikler ile yayılan Hawking radyasyonun
teorisine uygulanabilir olmalıydı, bazı araştırmacılara göre önem
taşımalıydı.
"Yorum: Bundan dolayı SToR'un çelişkileri, GTR yoluyla
çözülebilir. Tebrikler, gerçekten! Ve bu, SToR'la hiçbir şekilde neyi
yapmak zorundadır?
79
"Işık yayılımının testleri" tamamen sadece "SToR'un testleri" ile
ilgilidir ve bu yüzden herhangi bir şekilde SToR'u doğrulayamaz
(Çünkü Lorentz'e göre olan teori bile, onun tarafından
doğrulanacaktı). Işık hızı sabitinin bir doğrulaması aynı zamanda,
teorinin bir tahmini olmadığı basit sebep için, SToR'un bir
doğrulaması olamaz, ama temel bir varsayımdır! (Kısır döngü: MM
deneyi, c'in sabitini ölçer. Einstein, onun teorisini temel alır, c
sabitini teorik olarak "doğrular"...)
80
Gerçekte, tanecikler "keşfedilmemiştir"! Bütün bu "tanecikler"i
unutmamalıyız, mesons, kaons, muons, vb., küresel alanlar olarak
cisimleşir, küresel dalgalar, uyarı alanları vb... T.A.O.'da
karşılaşmanın koşullarından dolayı ve çoğunlukla yüklü tanecik
hızlandırıcılarında üretilir.
81
Georg Galeczki/Peter Marquardt: “Özel Rölativite için Dua” (=
Requiem for Special Relativity), Haag + Herchen 1997.
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Saatlerin farklı çalışmasını anlamak kolaydır. Biri, doğuya doğru
diğeri batıya doğru hareket etmiştir. Her ikisi de seyahati, üç günde
bitirmiştir. Deneyin sonucu: doğu yönünde olan saat Washingtona
göre ortalama 59 nanosaniyede, batı yönündekine göre ise ortalama
279 nanosaniye kaybetmiştir. Uçaklardan biri, dünyanın dönüşüyle
uçtuğundan dolayı, diğeri ona karşı ve Washington'daki saat
dünyanın dönüşüyle beraber çalışıyorken, üç saatin hepsi de T.A.O.
matrisi boyunca farklı bir hızda hareket etmiştir. Saatler, matrisin
daha yüksek mutlak sistemine kıyasla ataletlerinden dolayı,
çalışmalarındaki değişikliklerle tepki göstermiştir. Yolculuk yapan
iki saatin uçuş seviyesinin, Washington'daki saate kıyasla, (daha
hızlı çalışması) ve bu hareket yüzünden çalışmasının
geciktirmesinden bir fark ile sonuçlanır. Doğu yönünde, dünyanın
dönüşünde hareket eden en hızlı saat, kaybettiği zamanın, saniyelerin
çoğunu yüksek hızı sayesinde tekrar kazanmıştır. Ve bu yüzden 59
nanosaniye daha yavaştı, oysa daha yavaş olanı uçuş seviyesi
boyunca frekanstaki artışın küçük bir kısmını kaybetmiştir ve bu
yüzden 273 saniye hızlı hale gelmiştir. Değerler sadece, SToR ve
GTR'in tahminleriyle barıştırılabilir, eğer hayali durağan bir saate
rölativite edilirse (mesela, eğer Washington'daki saatle
kıyaslanmazlarsa). Zaman, yanlış olarak çalışan saatlerle hiçbirşey
yapamaması, dünyanın dönüşünün, bu üç gün boyunca değişmemesi
ve dünyanın dengesinin daha fazla değişmemesi ile kanıtlanır.
83
Yıldızların sapması: bir teleskobun içindeki ışığın yol alması için
zamana ihtiyacı olduğundan, arkasında uzatmasını bizim yanlış
olarak yıldızı saptadığımız, hareketli teleskopta çapraz bir yolu alır.
Sapmanın açısı, basitçe v/c'den sonuç verir; dünyanın bir dönüşü
sırasında, 2 v/c=2x10-4 derecede, yaklaşık olarak 41 açısal saniyede,
gözlenen yıldızın doğu-batı bir sürüklenmesi vardır. İlk olarak James
Bradley tarafından kararlaştırılan sapma, bu değerle çok iyi uyum
sağlar. Dünyanın hızının bu zamanda tamamen iyi bilinmiş
olduğundan dolayı, Bradley sapmanın açıları yüzünden c'nin
değerini aslında daha doğru ölçebilirdi. 1871'de, Sir George Airy
sapma yoluyla dünyanın hızını kararlaştırması için fikri vardı
(Şekil I):
82
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Şekil I

Fizikçi, bir teleskobu gerçek yönüyle dünyanın güneş
yörüngesinin düzlemi arasında 90 derecelik bir açıyla bir yıldıza
doğru ayarlandığını farz etmiştir. Sapmanın bilinmeyen açısı, ve
aynı zamanda dünyanın bilinmeyen hızı v olacaktır (Airy, "eter"e
yakın farzetmiştir). Şimdi, Airy teleskobu tamamen suyla
doldurmuştur. Işığın hızının, suda havadan daha yavaş olduğundan
dolayı, ışığın teleskobun tüpü boyunca yolculuk yapması gereken
zaman, n faktörü ile artırılır. Bu nedenle, Airy görsel alanın
merkezinde yıldızın şeklinini tutmak için, teleskobu yeni sapma
açısı ile eğilmek zorunda kalmıştır, ve bunu, v hızını hesaplamak
için ayarlamada bu düzeltmenin değerini kullanabilmiştir.
açısı basitçe nv/c tarafından verilmez çünkü, objektif lensinin
bir kenarında hava ve diğer kenarında su vardır ve ışığın olması
beklenen ışınları aletin ekseninde bu yüzden kırılmıştır. (Şekil 153,
sağ). Teleskobun içinde, ışığın ışınları, bir açısını kapsayacaktı,
bundan dolayı
n

sin 


sin 


(1)

Işığın çapraz geçişlerinden dolayı teleskop c/n hızındadır ve
teleskop yatay bir şekilde v hızında hareket eder, teleskopta
takımyıldızı koymak için koşullar
v
nv
(2)
  c 
n
c
Airy, gerçek değerler  ,  ve ’yı bilmiyordu; fakat teleskobun
yönünde değişikliği ölçebilmeyi umut etmiştir.
  n 

n 2v
v
; 
c
c

Daha sonra,
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(3)

    n 2  l 

v
c

(4)

Bütün niceliklerin istinasıyla v direkt ölçülebildiğinden dolayı,
v'yi kararlaştırmak onlar için mümkün olmalıydı. Bu nedenle,
George Airy bu deneyi yürütmüştür. Onun sürprizinde, yıldızın açık
konumunda en ufak bir değişiklik yoktu. Eğer biri ışığın en azından
kısmen orta su ile sürüklendiği hipoteze yönelirse, deneyin negatif
ifadesi, daha sonra açıklanacağı gibi, sınırlı bir süre için
açıklanabilirdi: Biz, su için şunu farz ederiz — kesinlikle ışığa dikey
hareket eder — ışık kendi hızının bir f oranında sürüklenir. Deney,
orjinal açısının kısaltılmasını =v/c) şeklinde ortaya çıkarır, ve bu
yüzden açısı, /n eşitlenir. Teleskobun uzunluğunun, l olacaktır;
Suyu katetmek için gereken zaman t= nl/c ‘dir. t zamanında, yine de,
teleskop vt mesafesini örter. Işık, merceğin merkezini teleskop
boyunca tekrar terkettiği zaman, ışığın yanal yer değiştirmesi için bu
değere tam olarak uymak zorundadır. Işığın ışınının yer değiştirmesi,
1 toplamına eşit olacaktır; bileşen, kırılma ile ve fvt’den
kaynaklanır, ışığı sürüklyen su ile ima edilmiştir.
Bu yüzden
(5)
vt  l  fvt
Fakat
l

ct

v
und ... 

n
n
nc

(6,7)

Bu nedenle
vt 

ct v
 fvt
n nc

(8)

Buradan
f l

l
n2

(9)

Bu nicelik, Fresnel'in sürükleme katsayısı olarak bilinir. İlk
bakışta, tam olarak bu sürükleme katsayısının, Airy’nin deneyinde,
doğada var olduğu garip görünür — ve birçok diğer benzer olanı da
— aynı sonuçlara götürmüştür, eğer dünya, "Eter"'e göreli olarak
kalan ise. Michelson Morley deneyinin sonucunda olduğu gibi
Airy’nin deneyi, Einstein'ın varsayımlarının doğruluğu için kanıt
olan deneydir.
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Ama Airy’nin deneyi, bizim bakış açımızdan, analiz edildiğinde,
f değeri hiçbir şart altında garip görünmez, gerekliliğin bir nedeni
olduğu için. George Airy‘nin düşünmediği şey (aynı zamanda birçok
diğer fizikçinin yapmadığı), hareketli su-doldurulmuş teleskopta
kırılmanın, durağan olana göre aynısı olmak zorunda olmadığı
seçenektir. Kırılma yasasının, Huygenian prensibi yoluyla
yorumlandığında, biz orandan, kırılma ortamının hareketinin çok az
dalga sınırını değiştirdiğini ve onunla kırılmanın yönünü fark ederiz.
Bunu açıklaması için en kolay yol, Huygens-Fresnel prensibinde
saklanan, basit bir model yoluyladır (Şekil II).

Abb.II

Şekil II

Biz açıkça, kırılmanın sebep olunduğunu ve hızlardaki fark ile
içerde ve dışarıdaki ortamda kararlaştırıldığını görürüz. Kararlı
faktör, kendisinde dalga sınırının hala, saçağında geciktiren ortamda
daldırdıktan sonra kısmen "açık" kaldığı zamanda bulunur. Ortam
hareket halindeyken, bu sefer dalga sınırını karşılamaya gelir (veya
uzaklaşır) ve kısaltır (veya uzatır)...
Hareket, bu kadar yolda kırılmayı değiştirir, ışının v/c açısı
tarafından eğildiği gibi. Işının ek olarak v/c=0.0001 derece eğilmesi,
hareketsiz ortamda aynı kırılmaya sebep olacaktır. Airy deneyinin
özel durumunda 0.0001 derecelik gerçek eğimi ve aynı alanda
hareket, ışık ışınının 0.0002 derecelik bir kırılmadaki eğiminde
olduğu gibi sonuçlanır. Bu 2n=0.00015’li açısı ile sonuçlanır.
Ölçüm kendisi ve 0.0001 derece ile eğildiğinden dolayı, ışın
hareketin kırılması ile 0.00005 dereceyle önceden ayarlanır; Tam
olarak oküler merkezinden çıkmak için n faktör tarafından
azaltılmasına rağmen kesin olan açıdır!
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Bu neden için, Airy yıldızın konumunda açık boş bir değişikliği
umut etmiştir. Sürükleme hipotezi, herhangi bir önemli rolü
oynamamıştır. Gerçek duyuda herhangi bir sürükleme yoktur, fakat
hareket kırılmayı değiştirir ve dönüşte hareketin ölçülebilirliğini yok
eder. Bu yüzden Arago, dünyanın eterin içinde bulunduğu gibi,
yıldız ışığının kırılmasının açıkça bu şekilde meydana geldiğini
1818'de daha önceden fark etmeliydi. Kırılmaya uygulanan şey, tabii
ek olarak absorpsiyona benzer bir biçimde uygular. Bu yüzden
Fizeau'nun ölçümleri, sürükleme katsayısının sapma olarak aynı
sonucu sağlamak zorundaydı. Fizikçi, ışığın karşıt ışınlarını akan su
boyunca göndermiştir ve bir interferometre ile ilgili yol
uzunluklarında değişikliği ölçmüştür. Koşulların, Michelson
ölçümlerine benzer olduğu gerçeğinin dışında, ışığa doğru geliş ve
ortam suyunun ışığından uzakta ilerleyerek optik yol uzunluklarında
farklara sebep olmuştur. Suyun akış yönünde dalga boyları daha
uzun olur ve suyun akışına karşı daha kısa olur. Alan, aynı yolda
ortamın ve aynı ilişkide hızına kırılmada değişikliğin olduğu
durumda gibi bağlıdır. Bu yüzden, bu olayda sonuç aynı zamanda
açık bir sürüklemedir. Hareketli ortamın, onun hareketi ile neyin
sebep olduğundan emin olmak için, zorunda olunan kesin bir yolda
bir "gözlemci"'yi neyin temsil ettiğini fark etmekte başarısız
olmamalıyız: Doppler etkisi!
84
SToR aynı zamanda tahmin eder, örneğin, aynı tanecikle bir
gözlemcinin bir kütleyi Planck kütlesinden daha küçük ölçer. Başka
bir gözlemci, aynı zamanda, bir kütleyi Planck kütlesinden daha
büyük ölçecektir. Bu, tabii bir saçmalıktır.
85
Michelson'ın tarzında yapılan deneyler, aynı zamanda farklı
değişiklerle, 1964'te ilk kez lazer ışınlarıyla, farklı kol
uzunluklarıyla, ve soğutma ekipmanlarıyla (Kennedy Thorndike
deneyi), mikrodalga eko kutularında, vb... birçok defa
tekrarlanmıştır. Çoğu zaman birbirlerine dik yöneltilen iki lazer
ışınının frekansları kıyaslanmış ve frekansların arasında elde edilen
fark (darbe frekansları) kaydedilmiştir. Bu durumlar, aynı zamanda
(istisna olmamasına rağmen) frekansta hiçbir değişiklik olmadan, her
zaman SToR için yeni, modern kanıtlanabilir olarak ilan edilen
deneysel düzenin dönüşünü izlemediğini göstermiştir. T.A.O.'da
ışığın mutlak çoğalması, aynı zamanda, birçok diğer elektromanyetik
sürece uygulanır. Birbirlerine dik düzenlenmiş ve yayılan ışık
dalgalarının arasında tutturulmuş bir ilişki olduğu lazerden dolayı,
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farka bağlı bir kompanzasyonun beklenilmesi gerekir. Sebep olunan
dalga kısaltmaya bağlı olduğu zaman, yayılanlardan biri uzatılır. Bir
lazerin çalışan frekansı, aynı zamanda, lazerin sonlarında iki aynanın
mesafesi ile kararlaştırılır. Dik lazerdeki mesafenin, yansımanın aynı
sebeplerindan dolayı yatay lazerin aynı uzunluğundan orijinal
Michelson ölçümünde olduğu gibi, hiçbir sonuç bu durumda
beklenilmez. Bu deneyin teorisinde, etkenler aynı zamanda atomik
davranışın tam öneminde, diğer şeyler arasında, bir rolü paylaşır.
Fakat, herhangi bir şekilde, özün elektrik alanından meydana
geldiğini ve T.A.O.'de verilen mutlak saplantıyı, ilk olarak hareketsiz
kütlenin özel olgusundan gelindiğini ve ikincil olarak bir Lorentz
büzülmesinin beklenilmesi gerektiğini unutmamalıyız.
86
Doppler etkisi, Einstein tarafından doğru kabul edilen
genişlemenin olduğu zamanı dosdoğru saptaması için iyi bir ihtimali
teklif edebilirdi. Samanyolu sistemlerinin spektrumları yoluyla
gerçekte olduğu uzaklıkta olduğu şekilde, genelde bilindiği gibi,
bizden çok yüksek hızda uzaklaşır. Işıklar açıkça renginde
değiştirilir. Fakat dönüştürülemeyen, iletilemeyen mesajdır: her
spektrumdan bildiğimiz absobsiyon çizgilerindeki (Frauenhofer
çizgileri) absorbe edilmiş ışık. Kırmızı veya mavi öteleme
kavramları hakkında düşünmeden, genellikle spektrumdaki
absorbsiyon ötelemesinin çizgileri birleştirilmiştir — ve bu varsayım
yanlıştır. Bu çizgiler aslında tam olarak değişmez. Öteleyen
spektrumdur! Biz, bu yüzden, kesinlik için özel öğelere bu çizgileri
tahsis edebiliriz ve her spektrumda onları teşhis edebiliriz
(kalsiyumun H veya K çizgileri gibi) ve aynı zamanda göreli olarak
ışık spektrumunun kaydırmasını kurabiliriz. Görelilik Teoremi
şüphesinin herhangi bir disiplinine yapması gerekir, buna rağmen,
sebep için eğer zamanın bir genişlemesi gibi bir şey hızlı hareketli
galaksilerin birinde olsaydı, bu karanlık çizgiler ek olarak ötelemek
zorunda olacaktır — çünkü değiştirilen bir zamanda, kalsiyum hiçbir
şart altında aynı dalga boyunu "bizim" zamanımızda olduğu gibi
absorbe etmeyecektir! Bu değiştirilen absorbsiyon, gözlerimize açık
bir şekilde kendini sunmak zorunda olacaktır çünkü herhangi bir
sinyale neden olmaz, bundan dolayı spektrumda bir "deliğe" ve
böylece herhangi bir göreli etkiye bağlı değildir. Ama bu türün bir
ötelemesi, spektrumun ve aynı zamandaki çizgiler (farklı bir alana
beklenildiği gibi) günümüze kadar asla gözlenmemiştir. Kalsiyum
atomlarının, dünyamızda davrandığı gibi uzak galaksilerde aynı
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anlamı ifade eder. Açıkça bütün kalsiyum atomları, evrenin her
yerinde onların karakteristik absorbsiyon frekansına sadık kalır — ve
onların hepsinin birinde ve aynı "zaman"da var olduğunu kanıtlar.
Bu bağlantıda, galaksinin göreli hızından kaynaklanan Einstein'ın
zaman genişlemesi olduğu not edilmeliydi. Oysa, her zaman
galaksilerle daha aşağı olan mutlak hareketten sonuçları
keşfettiğimiz saat geciktirmesi vardır.
87
Paradoks, sadece, gerçekte Görelilik Teoreminde doğru olmak
zorunda olmayan bir düşünce ile çözülebilir: eğilim. Çünkü hem
evdeki hem de yolculuk yapan erkek kardeş, evde olan yolculuk
yapandan daha az yaşlandığının kanıtlanması gerekir. Fanatik
rölativist için bu hemen makul değildir, çünkü "istasyon" ve "tren"
arasındaki farkı anlamak tam olarak mümkün değildir.
Birbirlerindeki yaşlanmadaki bir asimetriyi sonuçlandırmak için
uzaklaşan sistemlerin ayırıcı özellikleri için araştırılmıştır. Bu
sebeplerden biri, yolcunun ivmelere bağlı olduğu gerçeği temel alınır
ve durağan olan da alınmaz. İvme ve yerçekimi alanlarının
birbirlerinden eşit olduğu gerçeği dışında (GTR), başlangıçtan
itibaren bu düşünce unutulabilinir: İvmeler, SToR'da düşünülmez.
GTR'nin uygulandığını görmeyi isteyen yazarlar, ikiz paradoksun bir
analizinde net bir şekilde doğrudur — çünkü StoR’un yanlışlığı GTR
yoluyla kanıtlanabilinir. Çünkü, evdeki birinin "durağan
durum"unun, uygulamadığını kabul etmek zorundadır, etki ve
tepkinin ilkesine göre bir uyarının iletildiği sistemin ayrılmasından
dolayı. Hareketsizlikte olduğu gibi, bu uyarı sadece uzay gemisinin
dönüşü ile eşitlenir. Her iki kardeş ivmelere bu yüzden bağlıdır.
Yolcunun sadece yakıtla ilgili ivmeleri başarabildiği burada not
edilmek zorundadır — durağan bir sistemden alınmak zorunda olan
bir kütle. Kütlenin, bu yüzden, hem bir sistemin hem de diğer
sistemden uyarısını kararlaştırır. Olay, hala simetriktir! Ayrıca,
problemin tam hesabı, alan niceliklerini kapsamak zorunda olacaktır
(ivme ve yerçekimi). Olayı önyargılı olarak düşünmek imkansızdır
çünkü korunum yasaları yüzünden, hesap her zaman simetrik
olmalıdır — aksi halde, korumanın yasalarına güvenmemek
gerekecektir, yalnız kesinlikle ona uzakta gitmek istemeyiz.
88
H. W. Thim, “Mikrodalga frekanslarında Doppler ötelemesi
çaprazlamasının yokluğu”, Digest of the IEEE Instrumentation and
Measurement Technology Conference 2002, pp. 1345-1348, ISBN
0-7803-7218-2, ISN 1091-5281, IEEE Number 00CH 37276.
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Poincare için, Es= mSc² esrarengiz değildir. Diğer bilim adamları
da, Joseph Larmor, Joseph John Thomson, Olier Heaviside ve
Friedrich Hasenöhrl gibi bu ilişkiyle bilindikdir. E= 4mc²/3 daha
önceden Hasenöhrl'e (1874 — 1915) 1904'te meydana gelmişti.
Fakat E= mc²'nin kökleri, daha uzakta bile geri döner. Peter ve Neal
Graneau, Newton Einstein'a karşı, Madde Maddeyle Nasıl Etkileşir,
1993, p. 122:‘de yazmıştır "Elektromanyetiğin yazarları, fakir
tarihçiler olmuştur. Onlar, genellikle, elektromanyetik teorisinde
ışığın hızını keşfetmiş olmak için Maxwell'e krediyi verirler. Bu
onur Weber'e aittir. Weber, Einstein'a normal olarak atfedilen başka
bir teorik keşif için krediyi hak eder. Bu, hızla kütlenin ve E=mc²‘nin
artışını ilgilendirir. Birçok ders kitabı yazarı, özel görelilik
teoreminin en önemli açığa çıkmalarının biri olması için bunu
düşünür. Weber, bu gerçekte Einstein’ın müzakeresinden 50 yıl önce
tökezlemişti. "Daha önceden 1846'da, Wilhelm Eduard Weber,
potansiyel voltaj bağını, 1 mm³ suda, E=mc² formülüne göre
hesaplamıştır. Formülün ilk göstergesi, Lagrange'a geri dönmüştür.
Einstein'ın ana kredisi sadece bu ilişkiden sonra, akıllı tanıtımdan
dolayı dünya çapında bir duyarlılık oluşturmuştur.
90
Fizikçiler, yıldız ışığından başlayan boşluğun sıcaklığını
hesaplamış ve tamamen teorisyenlerin tahminleriyle oldukça uyumlu
(2.7 derece kelvininin siyah yüzeyi) değerlerine ulaşmıştır. Büyük
patlamanın tahminiyle devam eden Gamow, tamamen yanlış bir
sıcaklığı hesaplamıştır. Arka alan radyasyonunun keşfinin bilindiği
zaman, Gamow tam olarak, 2.7 derece kelvininin ölçülü sıcaklığını
tahmin etmiştir — yalnız değeri yirmi kez daha yüksekti.
91
Büyük gezegenlerin uydularının sayısı gerçekte sabit olmalıdır,
fakat geçmiş yıllarda çok daha fazlası keşfedilmiştir. Onların çoğu,
yine de, küçücük kayalar, daha olası bir deyişle yakalanan
asteroitlerdir. Günümüzde, "ay toplayıcıları"nın istatistikleri
şöyledir: 11 ay Jüpiter 60, Satürn 31, Uranüs 21, ve Neptün. (8
Mayıs, 2003)
92
Kepler'in ilkelerinden benzer bir sapma veya Newton'un
yerçekimi yasası aynı zamanda galaksiler etrafında yıldızların döner
şekildeki hızıyla bulunabilir.
93
Dinazorların zamanında Satürn'ün, muhtemelen, henüz herhangi
bir halkası olmadığını Moffett’deki (ABD) NASA Ames Araştırma
Merkezinden Jeff Cuzzisi ortaya koyar. Eski zamanlarda,
araştırmacılar, halkaların ancak beş milyar yıl önce Satürn'le beraber
89
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meydana geldiğini düşünmüşlerdir. Fakat daha sonra, onların çok
daha genç olduğu belli oldu: teleskopta, parlak renklerde yeni gibi
gözükür. Daha yaşlı halkalarda,yıldızlar arası toz birikmiş ve renkleri
kararmıştır. Üstelik Satürn’ün ayları, halkaların aşamalı olarak,
dağıldığını ifade eden ve gezegene düşecek olan halkalardan kinetik
enerji alır. Muhtemelen bir asteroit, sonra onun yaşlı gezegeninin
etrafında taneciklerin bir diskini oluşturan Satürn'ün uydularının
birini dağıtmıştır. Bir arada bulunan kalın diskin, hala Satürn'ün
etrafında yörüngede dönen uydunun boyutunun gökle ilgili bir
parçasını Mima uydusuna yakın büyüklükte oluştururdu .
94
Uzay aracı Galileo tarafından toplanan Jüpiter hakkındaki
verilerin değerlendirmesinin sonucu olarak astronomların teorileri
gezegenlerin oluşmasıyla ilgili olarak farklı bir şekilde ifade edilmek
zorundadır. Böylece, hala Jüpiter'in nasıl oluştuğu, ne zaman varlığa
geldiği hakkında hiç kimse birşey bilmez. Şimdiye kadar, büyük
gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs, ve Neptün gibi, 4.6 milyar yıl
önce kayaların bir çekirdeğinin etrafında gazların yoğunlaşması ile
aynı zamanda meydana geldiği varsayılmaktadır. Ama Jüpiter'in
düzenlemesine göre, oluşma tamamen farklı bir yolda yer almıştır,
Jüpiter’in herhangi bir şekilde bizim güneş sistemimize ait olmadığı
gibi. Benzer sürprizlerin, diğer gezegenlerle beklenildiğinden
korkulur. Birinin, beklenenden daha büyük olan Jüpiter'in iç sıcaklığı
güneşe mesafesinden dolayı zaman zaman ses üstü bir hızda
hedefine ulaşan ve atmosferi ısıtan şiddetli iyonik rüzgarlar ile
üretilebilirdi.
95
Çok fazla sıcak olan Venüs'ün yüzey yapısı, onun daha genç bir
gezegen olduğunu kanıtlar. 350 km/saatlik bir hızla fırtınalar
(kutupların yakınında 700 km/saat), Venüs yüzeyinde bütün
düzensizlikleri kumla saklamıştır. Sıcak atmosferin, uzun zaman
önce her taşı neredeyse 500 °C'de sülfürik asitin dumanları ile
aşındırmıştır. En yüksek dağın yamaçları (10.8 km), 30° ile
eğimlidir. Bu, tektonik deformasyonundan, onların kuvvetli rüzgarlar
ve sülfürik asit ile muazzam erozyon yüzünden ufalayabildiği için,
dağların daha hızlı büyüdüğünü gösterir.
96
‘Thermotoga maritima’nın —bir eubacterium — genomunun
karşılaştırılması diğer organizmaların DNA sıralarıyla, büyük bir
sürpriz getirmiştir: neredeyse genlerin bir çeyreği başlangıçta,
archaea adlı bakterilerin eubacteriaya ile olan benzerliğinin,
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insanların papatyalara olan benzerliğinden daha az olmasıyla
adlandırılır. Göründüğü gibi hayat, bilinmeyen alana genlerin
değişimine tamamlıyordur.
97
Ayı yakalama teorisi tartışılmaz değildir. Dünyada, onu
dengeleyen etkisiyle ayın yörüngesi, yakalayan bir manevrayı
yalanlar. Yakalanan asteroitler veya göktaşlarının çoğunlukla,
oldukça eliptik bir yörünge ve yüksek bir hızı vardır. Ay, bununla
birlikte, küçük bir eksantriklikle (0.05) yavaşça dairesel bir
yörüngeye sahiptir. Yakalayan teorinin bir göstergesi, diğer taraftan,
aydaki kayaların, sadece, daha büyük bir gezegenin bir unsuru olarak
sahip olabildiği bir manyetik alanın izlerini içerdiğidir. Başka bir
teoriye göre, ayın oluşumu büyük bir felakete müteşekkirdir.
Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, ilkel dünyanın Mars boyutunda bir
gezegenle çarpıştığı söylenir. Darbenin kuvveti ve her iki vücudun
yüzeylerini parçalamış, buharlaştırmış ve boşluğa savurmuştur.
Dünyanın etrafında bir yörüngede ve biraz hızlı bir şekilde yeni bir
vücudu oluşurmuştur, dünyanın ayını. Bu teori, daha az olası
olanıdır. Dönen dairesel bir sistemde parçalar, darbeler boyunca
birbirlerini ezer ve onların tanecikleri daha küçük hale gelir
(gezegenlerin toz halkalarında olduğu gibi). Herhangi bir yerde bir
gezegenin olduğu gözlenemez, bir ay veya bir asteroit, soğuk
maddeden kendini oluşturmuştur.
98
Mars Global Surveyor araştırmasından ölçümlerin
değerlendirmeleri, ışık için şaşırtıcı sonuçlar getirmiştir. Onun daha
erken tarihinde, Mars dünyaya şimdiye kadar farz edilenden
muhtemelen çok daha fazla benzerdi. Amerikan bilim dergisindeki
bir makaleye göre "Bilim", araştırmacıların tektonik tabakaların
olmuş olabildiği göstergeleri bulmuştur. Bilim adamlarının, sondanın
magnetometeri yoluyla “Mars Global Surveyor” da keşfettiği izler,
şaşırtıcı bir şekikde kıtasal tabakaların yer değiştirmesiyle okyanus
tabanında oluşmuş şekillere benzerlik gösterir ve yeni madde
dünyanın iç kısmından dışarıya doğru ilerler. NASA Goddard
merkezinden Dr. Jack Concerney:"Mars'ta bu izlerin keşfi, Kızıl
Gezegen'in evrimsel tarihiyle ilgili düşüncemizde devrim
yapabilirdi...." demiştir.
99
Dünyasal kürenin manyetik değişim yoğunluğu, 30 µT ile 60 µT
arasında (1 µT= 10-6 Tesla) bir manyetik alan ile kuşatılır. Alan,
ekvatorun içindeki alanından manyetik kutupların etrafındakinden
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daha yüksek bir değişim yoğunluğunu gösterir; üstelik, alan yerel
olarak değişir. Örneğin, Moskova'nın etrafındaki alan çok zayıftır.
Teoriye göre şu anda uygulanabilir alan, (%95’lik kısım) 2900 km
derinliğinde çekirdek pelerin sınırının aşağısında dünyanın içinde
elektrik akım sistemlerinde, kaynağını belirlemek için, ana bir alana
bölmüştür. Ve ayrıca dünyanın içinde dış etkiler ile ve büyük bir
parça için daha yüksek atmosferde değişken elektrik akımlarından
gelen artan bir alana sahip elektrik akımlarının manyetik alanlarını
oluşturur. Özel olarak iyonosferde, içeride magneto-küreye ek olarak
ve genellikle çok küçük ama ara sıra önemli kısım, dünya kabuğunun
kayaları ile üretilir (kabuk kısmı).
100
Yerçekiminin açık kuvveti, Himalayaların üzerinde daha
yüksektir, örneğin ekvatorun etrafında alanların üstünde. En alçak
yerçekimi, Hint Okyanusu veya daha az Antiller'in yukarısındadır.
"Merkezkaç kuvveti" ile açıklanır, ama bu yerlerde dünyanın daha
büyük çapına bağlanır. Eğer bütün faktörler düşünülürse,
Himalayaların yukarısında "çekici kuvvet" göreli olarak daha
aşağıdır.
101
Kızılötesi astronomi uydusu (IRAS), Büyük Britanya, ABD ve
Hollanda’nın ortak bir projesiydi. IRAS, Ocak 1983'te başlatıldı ve
misyonu on ay sonra bitirilmiştir. IRAS, gökyüzünü denemek için
özel bir alete sahipti ve bir kuyrukluyıldızı keşfeden (IRAS Araki
Alcock) ilk uydudur. IRAS 20 000 galaksi, 130 000 yıldız ve 90 000
diğer gök cismini ve yıldızlarla ilgili grupları gözlemlemiştir. IRAS,
belki yeni bir güneş sisteminin geliştirecek olan Vegas yıldızının
etrafındaki toz diskini keşfetmiştir. IRAS tarafından yapılan en ünlü
keşif, galaksilerin yeni bir türü olan, Starburst galaksileridir.
Starburst galaksilerinde, yeni yıldızlar diğer galaksi tiplerine göre
yeni yıldızlar daha hızlı oluşur.
102
Astronomlardan oluşan bazı takımlar, gerçekte uzun zaman önce
kurulmuş olan bir soruyu tekrar ortaya çıkarmışlardır: Genç evrende
maddenin dağıtılması gerçekten tesadüf müydü? Onların gözlemleri,
bizim bugün tamamen istatistiksel yönden homojen uzayda
dağıtılmayan yıldızlar veya galaksiler olarak gördüğümüz küçük
değişmelerin varsayımı hakkında temel bilgi verir. Bu, yine de,
bütün geleneksel teorileri yalanlayacak, ve bu yüzden geri
götürecekti ve astronomik uzunluklar ile araştırmayı tekrar
kuracaktır.
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Boulder’deki Colorado üniversitesinde John Price tarafından
yönetilen bir deney, ip teorisi ile kabul edilen ekstra uzaya ait
boyutların, Newton'un yerçekimi yasasındaki mesafeden çok daha
hızlı azaldığından dolayı çok kısa mesafe tehlikesine karşı var olmaz.
Sonuç olarak, Price ve meslektaşları çok kısa mesafelerle
yerçekiminin Newton'un yasasından sapmaları araştırıyordu. Sonuç:
Bir milimetrenin onda birindeki mesafede Newton'un yerçekimi
yasasından hiçbir sapma yoktur. (Nature, volume 421, p.-922)
104
Araştırmacılardan oluşan uluslararası bir takıma göre, evren en
son analizlerin sonucu olarak daima genişlemeye devam edecektir
(Nature, volume 404, p.-955). Onlar, tam olarak ayrı sürüklenmenin
asla, bir duruşa gelmeyen kritik yoğunluğu olan bir kozmos için
kanıt olarak ölçümlerini yorumlamışlardır. Bu durumda kozmologlar
evrenin bir "düz" geometrisi hakkında konuşur.
105
Bu bağlantıda biz hem de, bazı genlerin bireysel kromozomların
arasında atlayabildiğini keşfeden Nobel ödüllü Barbara
McClintock'un (1902-1992) "genlerin atlama" teorisinden bahsetmek
istiyoruz. On yıllar boyunca, McClintocks atlama genleri, bilim
adamları tarafından görmezlikten gelinmiştir. Oswald Avery (18771955), kalıtsal bilginin taşıyıcısı olarak DNAyı tanımladığı zaman ve
anlamanın bir tam eksikliğiyle buluştuğunda, benzer bir tecrübeyle
karşılaşmıştır. Çift helezonu keşfeden Nobel ödüllü James Watson
kitabında (1968)
araştırmaclarının davranışlarını şöyle
tanımlamıştır: "Onların birçokları her zaman yanlış ata arka çıkan
inatçı aptallardı. Biri, onu fark etmeden başarılı bir bilim adamı
olamazdı — (...) popüler düşünceyle karşılaştırıldığında — bilim
adamlarının iyi bir sayısı sadece dar görüşlü ve kalın kafalı ve aynı
zamanda sadece aptal değildir."
106 Nobel ödüllü Hannes Alfvén'in düşüncesinde galaksiler, elektrik
ve manyetik kuvvetler ile gök adaları plazmasında oluşturulur,
yerçekimi ile değil.
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Dünya yaklaşık üç milyar yıl boyunca tek hücreli organizmalar
tarafından iskan olduktan sonra, yaşam aniden 540 milyon yıl önce
hakkında beklenilmeyen şekilde ortaya çıktı. Hayattaki "Patiska
patlaması"nın nedeni hala karışıktır. Batı Avustralya'nın jeolojik
incelemesinde bulunan Kathleen Grey ve meslektaşları, uzman
günlük jeolojisinde (Cilt 31, p.-459) büyük bir göktaşı darbesinin
neden olmuş olabildiğini anlatır.
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Ludwig Boltzmann: "Canlı şeylerin hayatta kalması için genel
mücadele, temel malzemeler için bir mücadele değildir,... ne de
enerji için... her vücutta bolca var olan, fakat entropi için bir
mücadele halinde olan."
109
Güneşin ve ayın yerçekimine ek olarak tersi beklenecekti.
Sarkaç deneyleri, Erwin J. Saxl ve Mildred Allen tarafından 7 Mart
1970’te güneşle ilgili tutulma esnasında tamamlanmış, sonuç olarak
dünyanın yerçekimi alanında şaşırtıcı ve açıklanamaz bir genişleme
gözlenilmiştir ("Fiziksel İnceleme", 1971). "Yerçekimi" yerine
güneşten ve aydan dolayı oluşan basınç (İtiş!) toplamıştır!
108
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T.A.O., yol ve yolcu olandır. O, sonsuz yoldur. O yolu her
varlık takip eder, ama hiç bir varlık onu kurmamıştır. Çünkü o,
vardır. Her şey ve hiçtir. Ondan hepsi meydana gelir, hepsi ona uyar
ve eksiksiz her şey ona döner. Köşesiz bir dörtgendir, işitilenemeyen
bir sestir, görüntüsüz bir şekildir. Bucaksız bir ağdır, düğümleri
denizler kadar birbirine uzaktır, ama yine de bir şey geçirmez.
Tümünü barındıran bir korumadır. Hiç bir yerde görülmiyorsa da,
camdan bakmadan varlığı anlaşılıyor. “Dileklerin dilenmemesini” ve
“her şeyi kendine bırakılmasını” bize anlatır. Eğilen direlir. Hatalar,
doğruları meydana çıkarır. Başarıların doğrultusunda başarısızlıklar
da gizlenir. Dönüm noktaların nezaman geleceğini kim önceden
söyleyebilir ki? Sevgi bekleyen, çocuk gibi olabilir. Yumuşak
davranmak hücum edene kazandırır ve karşı koyana da emniyet
verir. Kendini yenen güçlüdür...”
W. Somerset Maugham
(Renkli Peçe, “Der bunte Schleier”, 1953)
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Kitap Hakkında
"Varoluşun Temel Prensibi"nin ilk notları 1975 'te yazılmıştır.
10 yıldan daha uzun süredir, yazar fikirlerini doğrulamış ve
tutarsızlıklar ve kanıtlar için bilim adamlarının deneysel verileri
üzerinde çalışmıştır. Gerçekte, yine de, araştırmacıların en son
keşifleri, onun "Prensip"i olarak doğrulanması şeklinde görünmüştür.
1975 'te
bazı tahminler zaten not edildiğinde (Venüs’deki
yanardağlar, gezegensel halkalar, evrenin düzensiz genişlemesi,
maddenin düzenlemesinde yerçekiminin bağımlılığı, itici, tanecik
fiziğindeki itici kuvvetler ve astronomide süper kümeler ve evrenin
köpüksü yapısı, DNA üzerindeki bilgi fazlalığı) zamanla doğru
olduğu, kitap 1987 'de yayımlandığında ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 16
yıl sonra, Mart 2003’te, yazar okuyucuların kitabı taramış olduğunu
ve internette kitabı yayınladıklarını keşfetti. Bazı üstünkörü
düzeltmeleri yaptıktan sonra, o da aynısını yaptı —şaşırtıcı bir
başarıyla. Yüzlerce eposta ve okuyucularn kitapdaki tartışmalarının
yer aldığı forum katılımlarından, kitaptaki şüpheli noktalar, yanlışlar
ve hatalar hakkında değerli fikirler almıştır. Güncelleştirilen veri ve
gerçekler ve bazı tamamen yeni bölümler ve ekstra şekillerle kitabı
gözden geçirmiş ve yeniden basmaktan başka herhangi bir seçeneği
kalmamıştır.
Yazar Hakkında
Harald Maurer, 1944'te doğmuş, elektrik mühendisliği eğitimi
almış, 1963'te Avrupa'nın en genç yazarı olma duygusunu tatmıştır;
O, genç okuyucular için, romanlar ve senaryolar, bilimsel içerikli
makaleler yazmış ve kurgu olmayan ilk çalışması olan "Varoluşun
Temel Prensibi"ni sunmuştur. Serbest çalışan bir yazar ve ressam
olarak Avusturya’nın Graz şehrinde hayatını sürdürmektedir.
İletişim
Lütfen düzeltmeler, eleştirileriniz ve önerilerilerinizi EDITION
MAHAG, Lindweg 9, A-8010 GRAZ, AUSTRIA adresine
gönderiniz.
Tartışma forumu ve ziyaretçi defteri www.mahag.com’da!
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