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D I YA L O G
EVRENSEL GERÇEĞE YOLCULUK

Genç bir çocuk, hayattaki en önemli soruların yanıtlarını bulur.

JAMES A. CUSUMANO

.



Dışarı bakan kişi rüya görür, içeri bakan kişi uyanır.
-Carl Gustav Jung



Ömürlük meslektaşım, en yakın arkadaşım ve yol göstericim
Ricardo B. Levy’e...
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YAZARIN ÖNSÖZÜ

Ancak aşk ve ihtiyaç bir birlik,
Ve çalışmak, fani çıkarlar için bir oyun olduğunda, 

O zaman hakikaten ödenmiş olur hakkı,
Cennetin ve yarının. 

-Robert Frost
 
Büyük Patlama ile bilinen doğuşundan bu yana kozmosun 

doğasını, bilim insanları, evrenin dört temel kuvvetini -yer-
çekimi, elektromanyetizma, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf 
nükleer kuvvet- birleşik tek bir teoride buluşturacak bir yol 
arayarak açıklamaya çalıştılar. Nihai teori, Einstein’ın göreli-
lik teorisi ile kuantum fiziğinin iç içe geçmiş ve uyumlu bir 
karışımıdır. Böylelikle şimdiye dek gerçekleşmiş ya da gerçek-
leşebilecek bütün olayları hatta büyük olasılıkla evrenin asıl 
amacını bile açıklayabilecekleri düşüncesine kapıldılar. So-
yundukları bu girişim, ‘Her Şeyin Teorisi’ni yani HŞT’yi bul-
ma arayışını başlattı. 

Einstein, yaşamının son otuz yılını tam da bunu yapmaya 
çalışarak geçirdi ve başarıya ulaşamadı yani HŞT’yi keşfetme-
nin ne kadar zor ve muazzam bir girişim olduğundan emin 
olabilirsiniz. 
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Bazı fizikçilerin, uyumlu ve işe yarar bir HŞT olarak ka-
bul ettiği popüler yaklaşım, ‘sicim teorisi’ olarak bilinen şeye 
dayanır. 

Birçok seçkin kuramsal fizikçi, hayatlarının en güzel yılla-
rını bu ömür törpüsü uğraşla, bir gün fiziğin kutsal kâsesine 
ulaşacağını umarak harcamıştır ancak hiçbiri henüz başarıya 
ulaşmanın yakınından dahi geçmemiştir.

HŞT’ye açıklık getiren sicim teorisi yaklaşımı, heyecan ve-
rici ve asil bir arayış olsa da her iki taraftan saygın bilim insan-
larının teoriye dair sunduğu ikna gücü yüksek, lehte ve aleyhte 
argümanlar var.

Taraflardan biri, geçerliliğini deney yoluyla doğrulamanın 
olanağı olmadığından sicim teorisini inatla reddediyor. Diğer 
tarafsa yeterli zaman ve emek verildiğinde deneysel koşulların 
ve geçerliliğin sağlanabileceğini söyleyerek karşılık veriyor.

Sicim teorisi yaklaşımındaki yetersizlik, teorinin kavrana-
mayacak kadar çok sayıda -10500- paralel evrenin varlığını, her 
evrenin diğerlerinden bağımsız ve bütünüyle farklı bir dizi fi-
zik yasasına sahip olduğunu ileri sürüşünden kaynaklanıyor. 

Bu sayının akıl almaz boyutuna dair bir fikir vermek için, 
gözlemlenebilen evrenimizin tamamında yaklaşık olarak 1080 
atom olduğunu söyleyebiliriz. 

Diğer bir deyişle, sicim teorisi tarafından var olduğu dü-
şünülen paralel evren sayısı ortalama olarak, evrenimizi oluş-
turan bütün atomların sayısından 10420 kat fazladır; en hafif 
tabir ile aklımızın alamayacağı kadar...

Ve böylece, birbiriyle paralel rakip teoriler, sicim teorisinin 
başarısız olduğu noktada başarılı olmaya çalıştı fakat onlar da 
çok az ilerleme kaydetti. 

Her ne kadar; fizik, kimya ve matematik alanında birkaç 
sene önce yükseköğrenim görmüş bir kimya uzmanı olsam da 
bilim üstatlarının arasında süren bu tartışmada kendimi taraf 
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olacak kadar yeterli eğitime ve deneyime sahip biri olarak gör-
müyorum. Ancak tüm bu teorilerin önemli bir şeyi gözden ka-
çırdığını düşünüyorum.

Bu kitapta anlaşılır kılacağımı umduğum üzere, evrenimi-
zin gerçekliği ve içeriğinin tamamı, beş duyumuz aracılığıyla 
üç boyutlu gözlemsel yeteneklerimizle algıladığımız şey değil-
dir. Dağlardan galaksilere, mikroplardan insanlara tüm fiziksel 
şeylerin gerçekliği, varlığını yalnız bilinç âleminde sürdürür. 
Beş duyumuzla gözlemlediğimiz fiziksel gerçeklik, o gerçek-
liğin ancak bir aynasıdır ve anlayıp kabullenmesi zor olsa da 
kuantum fiziği, fiziksel gerçekliğimizi gözlem yoluyla yarattı-
ğımızı ispatlamıştır. Bu, meşhur gözlemci etkisidir.

Bu, yalnızca kuantum fiziği ile açıklanabilecekken, bir lazer 
ya da mikroçipin çalışma prensibini klasik Newton fizik yasa-
larıyla anlamaya çalışmak gibidir. 

Eğer geri dönüp tarihe bir bakarsak fizik biliminin son 400 
yılda, Galileo fiziğinden Newton fiziğine, görelilik kuramına 
ve kuantum fiziğine dolaylı yollardan düşe kalka ilerlediğini 
görebiliriz. Bir sonraki geçişin, bazılarının metafizik dediği 
şeye yönelik olacağına inanıyorum.

Bu bilimin, din ya da ilahiyatla bir ilgisi yok ama adını, fe-
nomenlerin fiziksel olmayan uhrevi doğasından alıyor. 

Ne var ki oyuna gelmeyin. Bu fizik dalının gücü, kendisin-
den önceki bilimin temelini oluşturan klasik kavramlardan ya 
da kuantum kavramlarının herhangi birinden çok daha büyük 
bir potansiyele sahip.

Elbette ki tıpkı fizik bilimlerinin diğer evreleri arasındaki 
geçiş noktalarında olduğu gibi, kuralların, varsayımların, yasa-
ların ve ruhsal fizik teorilerinin meşruluğu ve doğruluğu hak-
kında uyuşmazlıklar, farklı savlar ve tartışmalar olacaktır.

Bizimse Galileo, Newton ve Planck’in eserleri üzerine yapı-
lan yorumların birkaçını, araştırmalarının sonuçları bilim çev-
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relerine sunulduğu sırada düşüncelerinin karşılaştığı direnişi 
görmek için okumamız gerekiyor yalnızca.

Bu dâhilere, ilk başta önde gelen bilim insanlarından ziya-
de tuhaf kâhinler olarak bakıldı. 

Keşifleri öyle derindi ki genel kanıya aykırı bulgularının ve 
öngördükleri sonuçların kabul edilmesi, aynı zamanda bilim 
dünyasında güçlü bir yer edinmesi zaman aldı.

Öyle ki fizik biliminin yeni bulunan bu alanları, o zamanın 
düşüncesiyle felsefi açıdan bakılınca büyük birer sıçrama oldu-
ğundan bazen bu ezber bozan yenilikçi mucitler dahi başlan-
gıçta kendi buluşlarından şüphe ettiler.

Örneğin 1900 yılında kuantum fiziğini keşfeden Nobel 
ödüllü Max Planck’in ilk çalışmalarını incelediyseniz diğer bi-
lim insanlarıyla radyan enerjinin termal etkisinin ölçümünü 
yaparak ulaştıkları veriyi açıklayan denkleme ulaşabilmek için 
cüretkâr ve görünüşe bakılırsa mantığa aykırı bir varsayımı ile-
ri sürmeleri gerektiğini görürsünüz. Planck, “Ümitsiz bir anda, 
oldukça rahatsız edici bir varsayım yapmak zorundaydım.”1 
diye yakınmıştır. Bu şey, tüm kuantum fiziğinin biricik temel 
yapıtaşı olacaktır. 

Ancak o biricik rahatsız edici varsayım kuantum fiziğine 
ve tamamen yeni bir dünya düzenine yol açtı. (Işık veya ısı 
gibi elektromanyetik enerjilerin tümü, Isaac Newton ve James 
Clerk Maxwell’in ileri sürdüğü gibi kesintisiz bir akımla ile-
tilmiyor ancak ilerleyen zamanlarda quanta adı verilen küçük 
ayrık paketler hâlinde hareket ediyordu.)

Gelmiş geçmiş en başarılı bilim dalı olarak düşünülen ku-
antum fiziğinde şu âna dek yanlış bir tahminde bulunulma-
mıştır. Üstelik dünya genelindeki ülkelerin gayrisafi yurtiçi 
hasılasının toplamının %40’ını kuantam fiziği kullanılarak ta-
sarlanan lazer, mikroçip, cep telefonu, bilgisayar, ışık gerilimli 
pil vb. ürünler oluşturmaktadır. Bu muazzam ilerleme, o za-
manki en parlak beyinlerin arasındaki zorlu mücadelelere rağ-
men gerçekleşti.  
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Bu kitabın formatı, Galileo’nun benzer başlıklı meşhur ki-
tabının formatından farklı değil.*1 1632 yılında yayımlanan 
Diyalog, üç kurgusal karakterin evrenin doğası hakkındaki ki-
şisel görüşlerini birbirlerine anlattığı karşılıklı konuşmalardan 
meydana geliyordu. Salvati karakteri, Galileo’nun bakış açısı-
nı, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü temsil ediyordu. 
Simplicio, Ptolemy’nin görüşünü, yani Güneş’in Dünya’nın 
çevresinde döndüğünü savunuyordu; o devirde bu görüş, 
Roma Kilisesi tarafından kesin bir doktrin olarak kabul edili-
yordu. Ve soylu bir adam olan Sagrado, sade vatandaşların dü-
şüncelerini aktarıyordu. 

Galileo’nun, Güneş’in ve göklerin, Dünya’nın etrafında 
döndüğünü ileri süren Ptolemy’nin teorisini açıkça reddede-
rek; Kopernik’in, Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü teo-
risini savunduğu apaçık ortadaydı. Tıpkı meslektaşı ve arkada-
şı Giordano Bruno gibi, Galileo da yazdığı yazının içeriğinden 
ötürü Roma Kilisesi Engizisyon Mahkemesi’nin kararıyla kazı-
ğa bağlanıp yakılma cezasına çarptırılmıştı. Üst düzey arkadaş-
larının ricaları ve nihayet yalandan da olsa ifadesini değiştir-
mesi sayesinde, alevlerden kıl payı kurtuldu ve hayatının geri 
kalanını Floransa yakınlarındaki Arcetri kasabasında bulunan 
Villa II Gioiello’da ev hapsinde geçirdi.

Bu arada ben, kazığa bağlı bir şekilde yanmak veya ömrü-
mün kalanını ev hapsinde geçirmek niyetinde değilim; benim 
niyetim, metafiziğin gelişmekte olan bazı ilkelerini, bu ilkele-
rin hayatınızı nasıl etkilediğini ve bu nedenle, bunları ilişkile-
rinizin durumunu iyileştirmek için nasıl kullanabileceğinizi siz 
okuyuculara göstermek. Galileo ve Kopernik’ten farklı olarak 
bu ilkelerin yaratıcısı ben değilim. O ilkelerin kaynağı, benden 
çok daha yetkin kimselerden geliyor. Yine de onları bütünüy-
le benimsediğimi, hayat ve felsefe yolculuğumda rehber olarak 
kabul ettiğimi belirtmek isterim.

* Kitabın tam adı Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, Ptolemaic and 
Copernican. 
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Diyalog’ta iki ana karakter var: 16 yaşında Çek bir genç 
olan Peter ve Mezopotamyalı bir Avatar* olan Boda. Peter, 
Prag’ta yaşamaktadır, yakında liseden mezun olacaktır ve mü-
kemmel bir üniversitede okumayı umut etmektedir. Bu konu-
lara ilgi duyan biri olarak fizik biliminde kariyer yapmayı iste-
mektedir; hayatın insana ve evrene dair en can alıcı sorularına 
cevap bulabilmek ve görüş elde edebilmek üzere, kendisine ve 
başkalarına meydan okumayı ilgi çekici bulur.

Peter, bu can alıcı sorular hakkında düşünmek üzere, 
Prag’ın bir kenar mahallesinde bulunan evinin yakınındaki 
ormanda dolaşmaya çıkar. Bazılarının synchrodestiny olarak ad-
landırdığı bu diyaloğun** ilk gününde Peter, ormanda yürür-
ken oldukça sıradışı, yaşlı bir beyefendiyle karşılaşır.

Diyalog başlasın.

* Tanrı’nın insan bedeninde vücut bulan hâli.
** Deepak Chopra, ‘synchrodestiny’i, tesadüf diye adlandırılan mucize olarak gö-
rünecek şeyleri yaratacak sonsuz güçten yararlanma olarak tanımlar. Ancak tesadüf 
diye bir şeyin olmadığını ve tesadüf gibi görünen şeyin bir amacı yani yönü ve kastı 
olduğunu belirtir. Mucize diye bir şey yoktur. Günümüzdeki fizik bilimiyle açık-
lanamayan şeylerdir sadece. Örneğin, hem tek bir atom parçasının aynı anda iki 
farklı yerde bulunması hem de bir nesnenin dış görünüşüne yalnızca gözle görerek 
ulaşılacağı gerçeği, eskiden ya mucizevi ya da imkânsız olarak kabul edilirdi ancak 
bugün kuantum fiziği kanunları ile açıklanabilir.
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1. DİYALOG

HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNME

Sükûnet, çok güçlü olduğunuzun göstergesidir.
-Lao Tzu

Gencin adı Peter’dı.
Prag’ın kırsal bölgesinde bulunan Nebušice köyündeki 

evinden yarım kilometre uzaktaki ormana girdiğinde muhte-
şem bir gün doğumu vardı. Peter, on yıl önce Uluslararası Prag 
Koleji’ne (UPK) girdiğinden beri, anne babası ona kolaylık ol-
sun diye burada yaşıyordu. Çek Cumhuriyeti’nin tartışmasız 
en iyi özel okulu olarak kabul edilen bu okul, evine bisikletle 
beş dakikalık mesafedeydi. 

16 yaşındaki Peter, o bölgenin standartlarına göre yakışıklı 
sayılırdı. 1,92 m boyunda, ince yapılı, upuzun kahverengi saç-
ları olan, kocaman parlak kahverengi gözlere sahip, sırık gibi 
bir gençti. Saygılıydı ancak bazen, özellikle çoğu alışılmışın dı-
şında olan soru ve kaygılarına cevap ararken, ukala ve inatçı 
olabiliyordu.

Kolej ve özellikle aldığı dil dersleri Peter’a iyi gelmişti. Ana-
dili olan Lehçe’nin yanında İngilizce ve Fransızca’yı oldukça 



Tanrı'nın zihnini anlamak istiyorum. Geri kalan her şey ayrıntıdır. 
Albert Einstein

Prag'ın bir banliyösü olan Nebušice köyünde, yürüyüş sırasında garip 
ama sevimli bir mistik olan Boda ile karşılaşan on altı yaşındaki Peter'la 
tanışın.

Peter, Prag'taki Uluslararası Prag Koleji'nde okuyan, bilimi ve matemati-
ği seven, Harvard'a gitmeyi umut eden zeki ve meraklı bir öğrencidir. 
Erken yaşta Sokrates, Pisagor, Kopernik ve Newton gibi klasik düşünür-
lerin eserlerine büyük ilgi duyan Peter, yürüyüşleri esnasında yaşama 
dair günümüzün can alıcı sorularına cevap bulmak için derin düşünce-
lere dalar.

Evren neden var?
Ben gerçekte kimim?
Neden buradayım?
Hangi amaç için yaşıyorum?
Bilinç nedir?
Bu dünyada gerçekten önemli olan nedir?

Yaz tatilinde, evinin yakınındaki ormanda bir gün yine yürüyüşe çıkan 
Peter, Boda adında büyüleyici, mistik, yaşlı bir adamla tanışır. Günlerini, 
kendisini bilgeliğiyle âdeta büyüleyen Boda ile uzun sohbetler ederek 
ve içini kemiren sorulara cevap bulma umuduyla geçirir.

Diyalog, Boda’nın rehberliğinde Peter’ın bilgelik yolculuğuna ve sadece 
dışımızda değil, içimizde de olan evrenin gizemlerine dair samimi, 
akıcı, yer yer mizahi, keyi�i bir anlatımdır.

"Diyalog, dünyanın bilgelik geleneklerinden derlenen, içgörüler için 
mükemmel bir rehber."

Deepak Chopra

9 786257 406109
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