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GİRİŞ 
 
 

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ, temel 
parçacıkların fiziğinin temel 
prensipleri, etkileşimlerinin 
düzenlilikleri hakkında temel bilgiler 
içerir. Bu, bir asır önce yapılmış 
çığır açan keşifleri araştırma 
aşamasında olan dünya bilimi için 
gerçekten evrimsel bir atılımdır. Bu 
bilgi, mikrofizikten kozmolojiye 
kadar çeşitli bilim alanlarındaki 
temel ve disiplinler arası 
araştırmaların tüm yelpazesini etkiler 
ve nötrino fiziğinin temel prensipleri, 
temel parçacıkların astrofiziği 
hakkında benzersiz bilgiler ortaya 
çıkarıyor. 

 
Temel parçacıklar nelerdir? Temel 
parçacıklar nelerden oluşur? Onlar 
nasıl kontrol edilir? Görünen madde 
nereden ortaya çıkıyor ve nereye 
kayboluyor? Yerçekimi etkileşim 
yasaları neye dayanıyor? Karanlık 
madde nelerden oluşur? Canlı ve 
cansız bir nesne nasıl oluşturulur? 
Dünya'da ve uzayda aşırı iklim 
koşullarında kendi kendine 
sürdürülebilir yaşam nasıl sağlanır? 
Tüm bunların ve daha pek çok 
sorunun yanıtı, temel parçacıkların 
ve genel olarak kozmolojinin temel 
prensiplerini ortaya koyan İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİ'nde 
verilmektedir. 

 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
sayesinde, hesaba katılmayan 
faktörler için şikayet ederken, 
herhangi bir deneyi mutlak 
doğrulukla, tahminde bulunmadan ve 
öngörmeden yapabiliriz. Günümüz 
dünyasında, bilim adamlarının pahalı 
ekipman ve malzeme yardımıyla 
belirli koşullar oluşturmaya çalıştığı 
ve aslında tahminlerini kontrol 
etmek, gözlemler yapmak, 
varsayımlarda bulunmak ve 
formüller belirlemek için farklı   

araştırma laboratuarlarının bakımı 
için büyük kaynaklar 
harcanmaktadır… hatalarla. Ama 
koşulları değiştirin,  birçok şey 
değişir. Basit bir örnek. Normal 
koşullar altında, damıtılmış su bir 
dielektrik gibi davranır (pratik olarak 
elektrik akımını iletmeyen madde). 
Ama, güneş tutulması sırasında 
elektrolit (elektrik akımını ileten 
madde) gibi davranır. Koşullar değişti 
‒ ve yeni bir sonuç aldık! 

 
Hataları gösteren hesaplama 
tablolarını inceledikten sonra (Not: 
raporun devamına bakın), bu tür 
gözlemler sırasında bilimde kaç 
temel hata yapıldığı, pahalı deneysel 
araştırma çalışmalarının sonuçlarının 
hatalarının ne olduğu ve İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN temellerini 
bildiğinizde onları elimine etmenin 
ne kadar kolay olduğu anlaşılabilir. 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİNİN 
temellerini bilen herhangi bir 
öğrenci, tabletinde herhangi bir 
koşulda temel parçacıklar arasındaki 
etkileşimin kesinlikle doğru 
hesaplamalarını yapabiliyorsa, 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısını inşa 
etmeye neden ihtiyacımız olsun? 
Pahalı araştırmalara harcanan bu 
büyük meblağları, bugün dünyada 
kaç kişinin yoksulluk seviyesinin 
altında yaşamak zorunda kaldığı 
düşünüldüğünde, gerçek ihtiyaç 
sahiplerine yardım için ayırmak çok 
daha insani olacaktır. 
   

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
sayesinde, fizik tüm doğa 
bilimlerinin temeli olduğu için 
insanlık bilimde evrimsel bir 
değişiklik yapabilir. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİ niteliksel olarak 
yeni araştırma çalışmaları yapmamızı 
ve farklı bilimsel alanlarda keşifler 
yapmamızı, harcamalar olmadan tam  
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hesaplamaları pratik olarak 
yapmamızı sağlar. Elbette bu 
evrimsel bilgi, herhangi bir bilimsel 
disiplinin niteliksel ve yeni bir 
şekilde geliştirilmesini, kuantum 
fiziği, biyofizik, kimyasal fizik, 
jeofizik, astrofizik vb. alanlarda 
atılımlar yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ bilgisine dayanan bu bilimsel 
alanlardaki araştırma çalışmaları, 
üretim ve tükenmez enerji elde etmek 
için yeni teknolojilerin incelenmesi 
alanındakiler de dahil olmak üzere, 
şimdiden muazzam sonuçlar getirdi. 

 
 

The İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
bilgisi, uzay dahil her yerde bulunan 
tükenmez bir enerji kaynağına erişim 
sağlar. Bu, temel parçacıkların 
yaratıldığı, hareket ettiği ve 
etkileşime girdiği yenilenebilir 
enerjidir. Onu elde etme ve bir 
durumdan diğerine aktarma yeteneği 
bize alternatif bir enerji kaynağı 
sağlar: yeni, güvenli ve herkes 
tarafından kullanılabilir. Bu hiç 
bitmeyen enerji kaynağının 
potansiyeli çok büyüktür; Güneş'in 
veya jeotermal enerjinin 
potansiyelinden çok daha büyük ve 
çok daha kararlı ve güvenlidir. 
Üstelik bu kaynağı kullanarak artık 
fazla enerji biriktirip tüketiciye daha 
sonra kullanılmak üzere aktarmamıza 
gerek kalmıyor. Çünkü bu enerji her 
yerdedir; her insan için, her koşulda, 
burada ve şimdi kullanılabilir hale 
gelebilir: hem Dünya'da hem de 
uzayda. 
 

 
Elbette, genel olarak insan 
uygarlığının yaşamını niteliksel 
olarak değiştirecektir. Nükleer 
santraller gereksiz olarak ortadan 
kalkacak. Petrol, benzin ve diğer 
bilinen güç kaynakları üretim, 
depolama, bu kaynakların 
tükenebilirliği ve çevresel     

tehlikelerinin yüksek emek 
yoğunluğu nedeniyle geçerliliklerini 
kaybedecektir. Tükenmeyen enerji 
kaynağının kullanılması, yalnızca 
atmosferdeki zararlı gazların 
emisyonlarının azaltılmasına değil, 
aynı zamanda gerekli yaşamı 
destekleyen hazır ürünlerin alınması 
için niteliksel olarak yeni fırsatlar 
sayesinde tüm üretim döngüsünün 
kullanılmasına da yol açacaktır. 

        
İnsanlığa, ihtiyaç, açlık gibi şeylerin 
ortadan kalkacağı ve insanların 
geçimini sağlamak için çok çalışmak 
zorunda kalmayacağı tamamen yeni 
bir yaşam biçiminin imkanını açar. 
İnsanların daha fazla boş zamanı 
olacak. Tüketici pazarı gereksiz 
olarak ortadan kalkacak, çünkü 
herkes kendi başına her şeyi 
yapabilecek: yiyecek, giyecek, ev, 
araba ücretsiz ve gerekli miktarda. 
Bu gibi koşullarda, uygarlığın ruhsal 
kendini geliştirmeye, dünyanın ve 
kendisinin büyük ölçekli bilimsel 
çalışmasına niteliksel olarak yeni bir 
geçiş yapması mümkündür. Ama bu 
tür keşiflerin bencil amaçlar için 
kullanılması tehlikesi de vardır. 
Herhangi bir çığır açan keşfin 
zararının veya yararının, çoğunluğun 
şu veya bu dünya görüşünün 
egemenliğine bağlı olduğu 
bilinmektedir: bencil (tüketici) veya 
manevi ve yaratıcı düşünme vektörü. 
 
Bu dünyadaki her şey temel 
parçacıklardan oluşur. Ve temel 
parçacıkların nelerden oluştuğunu ve 
onu nasıl kontrol edeceğimizi 
bildiğimizde, canlı ve cansız her türlü 
nesneyi yaratabilir, kopyalayabilir ve 
klonlayabiliriz (soytürev ve genetik 
olarak özdeş organizmalar dahil); 
başka bir deyişle, ihtiyaç duyulduğu 
kadar nitelik ve nicelik olarak 
defalarca yeniden üretmek. 
Şimdiden, İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ sayesinde, bilimsel araştırma 
bir çok yönlerde yürütülmektedir, 
buna  ister küçük bir çift kanatlı    
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Şek.1 (A) Yabani-tip 
sinek. (B,C) 
Sinekler[syn1, 
syn2] YT sinekten 
sentezlendi.  

 
1). Şekil 1 (A) Yabani 
tip drozofila [YT]yeni 
sineklerin sentezi 
için platform olarak 
kullanılıyordu [syn1, 
syn2] (B,C). 

olsun, çeşitli canlı organizmaları 
yeniden yaratmayı sağlayan en son 
biyoteknolojilerin alanı dahildir. 
Uzun vadede, önceden ayarlanmış 
karakteristikleri ve özellikleri olan 
tamamen yeni canlı organizmaları 
geliştirmek ve hatta yaratmak 
mümkündür.  
 
Elbette bu, birçok görevi çözme 
sürecini hızlandırmaya yardımcı 
olacak bilimsel ve teknik ilerlemenin 
ana yönlerinden biridir; örneğin, 
gıda tedariki, ekolojinin 
iyileştirilmesi, tıp kalitesi ve sağlık 
hizmetleri alanında. İLKSEL 
ALLATRA FİZİK bilgisine dayanan 
en yeni biyoteknolojinin etkisi 
altında tıp, müspet bir bilim haline 
gelebilir. Ayrıca, sadece moleküler 
ve genetik süreçler seviyesinde 
değil, aynı zamanda temel 
parçacıkların karşılıklı ilişkileri 
seviyesinde de canlı organizmalarda 
meydana gelen süreçlerin net bir 
anlayışına sahip olacaktır. Daha 
şimdiden ALLATRA Uluslararası 
Halk Hareketi bilim adamlarının 
gelişmeleri, insan ömrünün türlerin 
sınırının ötesine uzatılmasının bugün 
itibariyle mutlak bir gerçek olduğunu 
göstermektedir. 

 
Gelecekte, İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ, insanlığa yalnızca oksijen ve 
diğer gerekli kimyasal elementleri 
değil, aynı zamanda Dünya veya 
başka bir gezegendeki küresel iklim 
değişikliklerinden bağımsız olarak 
gıda, temiz su sağlama küresel 
sorununu çözme yeteneğine sahiptir; 
madencilik, tarım, endüstriyel 
üretim, su kaynaklarının mevcudiyeti 
vb. Gerekli miktarda, temiz su, hava 
ve benzeri, hazır yüksek kaliteli 
ücretsiz gıdanın temel 
parçacıklarından yaratmak, insan 
yaşamını niteliksel olarak daha iyi 
hale getirecek, hayati yaşam işlevi 
için gerekli her şeyi eksiksiz olarak 
sağlayacaktır. Bundan başka,  
 

insanları çok çalışmaktan, 
endüstriyel üretim ve ilgili konuların 
döngülerinin bütün zincirinden  
özgürleştirecek, çevreyi koruma, 
flora ve faunanın zenginliğini restore 
etme şansı verecek.  

 
Örneğin buğday yetiştirmek için 
devasa arazileri kullanmamız ve 
ardından yenilebilir hazır bir ürün 
elde etmek için çeşitli teknolojik 
süreçlerin tüm döngüsünden 
geçirerek işlemeye tabi tutmamız 
gerekmeyecek. Sonuçta, temel 
parçacıklardan aynı lezzetli, sağlıklı, 
gerçek taze pişmiş ekmeği istenilen 
özelliklerde ve herhangi bir miktarda 
elde etmek mümkündür. Herhangi 
bir et yemeği elde etmek için bir 
hayvanı büyütmek ve sonra 
öldürmek gerekli değildir. Çünkü her 
şey temel parçacıklardan oluşur. 
Kombinasyonlarını ve etkileşim 
yasalarını bilirsek, sadece bu ürünü 
(gerekli kalite ve bir dizi faydalı 
özellik ile) yapmak değil, aynı 
programa göre gerekli miktarda 
kopyalamak da mümkündür. Bu 
bilgiyi kullanarak tüm atıkları 
doğaya zarar vermeden bertaraf 
etmek mümkündür. 
 

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ tam, 
hızlandırılmış gelişimiyle, insanların 
kısa sürede, yalnızca yenilikçi güç, 
yaşam desteği alanında değil, aynı 
zamanda iklimsel jeo-mühendislik 
alanında da insanlık için hayati 
öneme sahip bir dizi stratejik sorunu 
çözmesine izin verecektir. Bugün 
insanlık, maalesef önümüzdeki on 
yıllarda kaçınılmaz olan gezegendeki 
küresel iklim değişikliği koşullarında 
hayatta kalmak için gerçek bir şansa 
sahiptir. 
İklim jeomühendisliği alanında, bir 
sayıda başarılı araştırma çalışması 
yürütülmektedir. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN bilgisine  
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dayanan yeni yönler 
geliştirilmektedir.  

Şimdiden, iklimsel jeomühendislik 
alanındaki yeni gelişmelerin bu yönde 
daha fazla bilimsel faaliyet için geniş 
fırsatlar ve beklentiler açtığını 
söylemek mümkün. İklimin 
izlenmesine; çok faktörlü bir analizi 
dikkate alarak, iklim değişikliği ile 
ilgili daha sonraki gelişmelerin 
seyrini belirlemeye; doğanın telafi 
edici mekanizmalarını bulmaya ve 
iklim koşullarını değiştirmeye yönelik 
gerekli yerel veya genel uyarlanabilir 
eylemleri başlatmaya izin verirler. 
(Not: daha fazla ayrıntılar için 
rapora bakın "Dünyada Küresel İklim 
Değişiminin Problemleri ve Sonuçları 
Üzerine. Bu Problemleri Çözmenin 
Etkili Yolları", http:// 
allatra.org/reports/o-problemah- 
i-posledstvijah-globalnogo-izmen- 
enija-klimata-na-zemle). 

 
 
Tüm modern teknolojilerin temel 
bilimsel araştırmalara dayandığı ve 
fiziğin burada başrol oynadığı 
kesinlikle bilinmektedir. Bilim 
adamları, son 50 yılda dünyada doğa 
bilimleri alanında büyük bir keşif 
yapılmadığını endişeyle belirtiyorlar. 
Bunun pek çok nedeni var, ancak asıl 
sebep tüketim toplumunun yoğun bir 
şekilde gelişmesidir. Ve insanların 
çoğunluğunda egoist bir dünya 
görüşünün oluşmasından başlayarak, 
modern nesillerin eğitim kalitesinin 
daha da kötüye gitmesine ve 
ekonomik ve siyasi çöküşün 
eşiğindeki birçok ülkenin 
dengelenmesine kadar pek çok şeyi 
içerir. Ve genellikle, ikincisinin bir 
sonucu olarak, bazı devletler, 
gerçekliğe karşılık gelmeyen "prestij" 
veya bir tür "ilerleme" elde etmenin 
sıradan siyasi taklidi ile meşgul 
oluyorlar. Şüphesiz bu durum,  

 

insanlık için önemli olan bilim 
alanını, ayrıca uzay keşfini de 
etkiliyor.  

 
Yakın zamana kadar uzayın öncüsü 
olan önde gelen uzay ülkeleri, yarım 
asır önce elde ettikleri büyük başarıyı 
bugün bile elde edemiyorlar. 
Günümüzde uzay çalışmaları, çoğu 
durumda, yakın uzayda insansız 
uçuşlarla sınırlıdır. Ve pilot uçuşların 
çoğu hala termosfer içinde (Dünya 
yüzeyinden en fazla 400 km 
yükseklikte, yani düşük Dünya 
yörüngesindeki uzayda) yapılıyor, 
çünkü bilim henüz uzay 
radyasyonuna karşı korumanın 
yollarını bulamadı. Temel araştırma, 
teknik sorularla başlayıp uygulamalı 
sorularla biten uzay bilimlerinin 
sorunları bile büyük ölçüde 
çözülmemiş durumda. Astronotlar, bir 
uzay istasyonunda kaldıkları süre 
boyunca bir dizi temel ev probleminin 
çözümü olan hijyenik koşulların 
iyileştirilmesine hala ihtiyaç 
duyuyorlar. Sonuçta, mühendisler 
hala bir çamaşır makinesi ve uzay 
gemileri için yeterince pratik bir duş 
yapamıyorlar. Sıfır yerçekimi 
koşullarında, bir uzay istasyonundaki 
elektronik ekipman ve cihazların 
hassasiyeti göz önüne alındığında, 
sıvı su da bir sorun olmaya devam 
ediyor. İnsanlar, gemilerinin bakımı 
için sürekli olarak Dünya'dan taze 
yiyecek, su, hava, yedek parça vb. 
almaları gerektiğinden uzayda kendi 
kendine yeterli yaşayamazlar. 
 

 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ, sadece 
bu sorunları çözme yeteneğine sahip 
değildir. Evrimsel uzay atılımlarına 
yol açan bilgidir, yeni araştırma ve 
bilimsel yönler yaratmak için büyük 
bir potansiyeldir. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN bilgisi şu 
türde sorulara yanıtların  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raporu linkte 
okuyabilirsiniz:  
http://allatra.org/ 
reports/o-problemah- 
i-posledstvijah- 
globalnogo-izmenenija- 
klimata-na-zemle 

Rapor 
“Dünyada Küresel İklim 
Değişimi Problemleri ve 
Sonuçları Üzerine. Bu  
Problemleri Çözmenin  
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esasen yeni bir anlayışını verir: 
“Neyle uçulur?”, “Ne kadar uzağa 
uçulabilir?”, “Hangi koşullarda 
uçulmalı ve bir uzay gemisinde 
karasal koşullara benzer yapay 
yerçekimi nasıl oluşturulur?”, 
“uzayda nasıl kendine yeter şekilde 
yaşanır?, "gemi uzay 
radyasyonundan nasıl korunur?". 
Ayrıca, temel parçacıkların doğal bir 
"laboratuvarı" olan ve Dünya'da 
imkansız olan koşullarda "deneyler" 
yürüten Evren'in özünün 
anlaşılmasını sağlarlar. 

 
İ L K S E L  A L L A T R A  F İ Z İ Ğ İ  
Evrenin kaynağının ve evriminin daha 
derin anlayışını veriyor. Kozmoloji, 
kuantum fiziği, uzay biyolojisi, 
yerçekimsel biyoloji ve biyoteknoloji, 

 
 

TARİH 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİNİN 
yoğun gelişimi, 1996 yılında bu 
bilginin temellerinin bir grup bilim 
insanına tanıtılmasıyla başladı. 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ ile ilk 
tanışma, bu bilginin insanlık için 
büyük öneminin anlaşılmasını 
sağladı, ama aynı zamanda bir 
tüketim toplumunun gelişme 
koşullarında son derece tehlikelidir. 
Herhangi bir önemli ileri bilimsel 
gelişme ve başarının, yenilikçi 
uygarlık teknolojilerinin, her şeyden 
önce, yeni bir silah türü yaratmak, 
manipülasyon yöntemlerini 
geliştirmek ve kitlelerin bilincini 
kontrol etmek için kullanıldığı bir sır 
değildir. Tüketim toplumu 
sisteminde bu bilgilerin açık bir 
şekilde dağıtılması o zamandaki 
durum düşünüldüğünde son derece 
zamansızdı. Aslında, toplumda 
ruhsal ve ahlaki krizlerin, bu 
konuların farkındalığının muazzam 
yokluğu, 

gezegen bilimi, heliosfer ve Dünyaya 
yakın uzay ortamının fiziği, uzay 
ışınlarının fiziği, ekstra-atmosferik 
astrofizik alanında kilometre taşları 
açıyor. Bu bilgi, insanlığın iyonlaştırıcı 
radyasyon, UF-radyasyonu, vakumla 
ilgili problemlerin ve meteorik 
tehlikenin üstesinden gelmesini, 
manyetik alan değişikliğinin 
üstesinden gelmesini sağlar; insanlığın 
başka gezegenlerde, başka yerçekimi 
koşullarında vb. varoluşu için fırsatlar 
açar. Ve bu uzak geleceğin fantastik 
bir perspektifi değildir. Bu gerçek bir 
yarın ve birçok yönden bugün zaten. 
Elinizde evrensel anahtarlar (temel 
parçacıkların temelleri bilgisi) 
olduğunda, herhangi bir kapıyı (mikro 
ve makro kozmosta) açabilirsiniz. 
 

 
 
 
 

bilimin gelişmesini kontrol etme 
alanı dahil, dünyanın eliti tarafından 
gücün artan gasp edilmesi 
koşullarında, insanlık için bu önemli 
bilgiler güç oluşumu aracına 
dönüştürülebilir. Bu nedenle, uzun 
zamandır, bu bilgi halka açılmadı, 
ama İLKSEL ALLATRA FİZİĞİnin 
temeline dayanan bilimsel çalışma, 
çeşitli çalışmalar durmadı. Bununla 
birlikte, zamanla, yeni temel bilgiler 
ve açılma olasılıkları göz önüne 
alındığında, dünyanın siyasi ve 
rahiplik hırslarına bağlı olmayan, 
bilimin özgürce çalışılmasını 
kolaylaştıracak ve sadece fizik 
alanında değil, aynı zamanda bitişik 
bilimsel yönlerde de uzmanlaşan 
daha fazla sayıda ilerici dünya bilim 
adamını temel gelişmeye çekecek bu 
tür koşulların yaratılmasının gerekli 
olduğu açık hale geldi.   
 

 
Yaratıcı toplumun yeniden 
canlanmasının ruhsal ve ahlaki 
yönlerini, ilksel bilginin temeline 
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"Yüzyıllardır 
gerçekleştirilemez gibi 
görünen ve dün 
sadece cüretkar bir 
rüyaydı, bugün gerçek 
bir meydan okuma ve 
yarın bir başarı haline 
geliyor." 

 
S.P. Korolev 

 
“Şimdiki zamandan 
memnun değiliz. 
Geleceği, sanki 
gidişatını 
hızlandırmak için çok 
yavaş olarak 
öngörüyoruz; ya da 
çok hızlı uçuşunu 
durdurmak için 
geçmişi hatırlıyoruz. 
O kadar ihtiyatsızız 
ki, bize ait olmayan 
zamanlarda 
dolaşıyoruz ve sadece 
bize ait olanı 
düşünmüyoruz.” 

Blaise Pascal 

 

 
"Elinizde evrensel 
anahtarlar (temel 
parçacıkların temelleri 
bilgisi) olduğunda, 
herhangi bir kapıyı 
(mikro ve makro 
kozmosun) açabilirsiniz". 

 



dayanan insanın ruhsal gelişiminin 
bağımsız yollarını kapsayan Anastasia 
Novykh'in kitap serileri sayesinde, 
geniş bir insan çevresi yeni fiziğin 
bazı temel kavramlarına erişti.   
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ bilgisinin 
temeli, Anastasia Novykh tarafından 
"AllatRa" ve "Ezoosmos" kitaplarında 
atılmıştır (tüm kitaplar yazar 
tarafından internette ücretsiz erişimle 
düzenlenmiştir). Bu kitaplardaki zor 
fiziksel süreçlerin birçok temel 
anlayışı, geniş bir insan yelpazesi 
tarafından anlaşılmasına uygun 
alegorik biçimde verildi. Aslında 
sadece fizikte değil, diğer bilimsel 
disiplinlerde de farklı alanları ele alan 
bu temel bilgi, insanlığın manevi ve 
ahlaki temellerine, kendini tanıma, 
kendini geliştirme, bilimin farklı 
alanlarında bilginin bakış açısını 
genişletmeye ilgi gösteren ilerici 
dünya toplumunun kullanımına 
sunulmuştur. Anastasia Novykh'in 
kitaplarında verilen bilgiler, 
entelektüel topluluğun aktif 
bölümünün dikkatini çekti. Vicdanıyla 
yaşayan ve toplumun gelişimini 
yalnızca manevi ve ahlaki yönden 
teşvik etmekle ilgilenen birçok akıllı 
insanın dikkatini çektiler. Bundan 
başka,  
 

 
deneyimin gösterdiği gibi, bu kitaplar 
toplumun düşünme biçimindeki geniş 
kapsamlı değişiklikleri 
kolaylaştırmaya başladı: tüketici 
biçiminden manevi, ahlaki ve yaratıcı 
bir vektöre. 

 
Sonuç olarak, kitaplarda verilen 
bilgiler, dünyanın farklı ülkelerinden 
çok sayıda iyi, akıllı, yetenekli, 
vicdanlı insanı manevi ve ahlaki 
temelde birleştirdi. Bütün bunlar 
uluslararası seviyede kitlesel bir halk 
hareketine dönüştü ‒ ALLATRA 
Uluslararası Halk Hareketi 
(www.allatra.org). Bu, uluslararası 
toplumu yaklaşmakta olan tehditler 
ve riskler hakkında uyarma 
fırsatlarını büyük ölçüde artırdı ve 
saygın, yetenekli bilim adamlarını, 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
temelinde bilimde yeni perspektif 
yönleri geliştirmeye çekmeye izin 
verdi. Bunlar, bilime para ve şan için 
değil, toplum yararına, daha yüksek 
insani amaçlar uğruna bilimi 
geliştirmek için gelen Onur ve 
Vicdan adamlarıdır. Bağımsız dünya 
biliminin, mevcut koşullar altında, 
tüm gezegeni ilgilendirenler de dahil 
olmak üzere, günümüzün birçok 
küresel sorununu, zorluklarını, 
tehditlerini ve risklerini etkin bir 
şekilde çözmesine izin veren manevi 
ve entelektüel temelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anastasia Novykh 
“ALLATRA” 
http://books. 

allatra.org/en/ 
kniga-allatra 

 
 
 
 

INTERNATIONAL PUBLIC MOVEMENT 
 
 

ALLATRA 
Uluslararası Halk 

Hareketi 

www.allatra.org 

 
 

 
Anastasia Novykh 
“EZOOSMOS” 

http://books. 
allatra.org/en/ 

kniga-ezoosmos 
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RAPOR HAKKINDA 
 

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
bilgisine dayanan birçok yöndeki 
bilimsel araştırmaların sonuçları, 
zaman, uzay, kütle, yerçekimi, 
elektrik, manyetik alan, ışık ve 
diğerleri gibi fiziksel olayların 
kökeninin doğası hakkında gerçek bir 
anlayış verdi.  Bugün, mevcut 
kapsamlı bilgi tabanı dikkate 
alındığında, İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ'nin jeofizik alanı da dahil 
olmak üzere farklı bilimsel alanlarda 
(özellikle sismoloji, volkanoloji ve 
iklim jeomühendisliğinde yeni 
araştırma yöntemlerine ilişkin 
gelişmelerde) uygulama deneyimi 
göz önüne alındığında, İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN bilgisine 
dayalı bazı bilgileri daha açık bir 
şekilde beyan etmek için acil bir 
ihtiyaç vardı. Bu zorunlu duyuru, 
Dünya gezegeninin geri dönüşü 
olmayan iklim değişiklikleri 
döngüsüne girmesinin neden olduğu 
tehlikeli acil durumun derecesi ve 
yakın on yıllarda insanlık için 
mevcut riskler ve tehditler ile 
bağlantılıdır. (Not: daha fazla ayrıntı 
için rapora bakınız “Dünyada Küresel 
İklim Değişiminin Problemleri ve 
Sonuçları. Bu Problemleri Çözmenin 
Etkili Yolları" ALLATRA 

Uluslararası Halk Hareketi). Ve 
hepsinden önemlisi, insanların kendi 
toplumsal ilişkilerinde meydana 
getirdiği değişiklikleri dikkate alarak, 
bu bugün dünya toplumunda oluşan 
durumla ve yakın gelecekteki 
olayların makul bir 
değerlendirmesiyle bağlantılıdır. 
 

 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ raporu, 
dünyanın farklı ülkelerinden 
ALLATRA Uluslararası Halk 
Hareketi katılımcılarının İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN temelleri ile 
öncelikli olarak tanışması için 
hazırlanmıştır. O sadece temel 
parçacıkların temellerinin bir 
"alfabesidir". Ama akıllı insanların 
bu konunun özünü ve önemini 
anlamaları ve bu bilgileri 
karşılaştırarak bağımsız sonuçlar 
çıkarmaları yeterlidir. Bir veya daha 
fazla standart bilimsel teori veya 
gerçeği gözden geçirme sürecinde 
katılımcılar tarafından İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN temellerinin 
daha iyi anlaşılması için, bu raporda 
Anastasia Novykh'in kitaplarındaki 
temel kavramları karakterize eden 
terminoloji kasıtlı olarak 
kullanılmıştır. 
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RAPOR 
"İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ" 

 
 

TARİHİ ARKA PLAN  
 

 

ATOMLAR  
 
Büyük Boşluk doktrini maddenin ayrık (aralıklı) yapısı, bölünemez parçacıklar, 
farklı çağlarda ve kültürlerde insanlar tarafından biliniyordu. Uzak antik 
çağlarda, bütünseldi ve dünyanın ve insanın manevi ve maddi ilkelerini 
yansıtıyordu. Bu bilgi, tüketici egoist düşüncenin, siyasi ve dini fanatizmin 
prizmasından geçtikçe, başlangıçtaki özü daha fazla kaybolmuş ve temel 
prensiplerde çarpıtma ve yanlış anlama getirilmiştir. 
 
Örneğin, Doğu'da insanlar bölünemeyen parçacıkları en eski zamanlardan beri 
bilmektedir. İnsanlar, modern görüşlere göre atomculuğun "kurucusu" olan antik 
Yunan filozof Demokritos'un (yaklaşık M.Ö. 460 - M.Ö. 370) Doğu'da bilinen, 
çevredeki tüm nesnelerin kendilerinden oluştuğu en küçük görünmez 
parçacıkların varlığına dair öğretiyi Yunanistan'da yaygınlaştırdığı zamandan 
binlerce yıl önce var olan ruhsal bilgi nedeniyle dünyanın "Büyük boşluk", "Po 
taneleri"nden oluştuğu görüşüne sahipti. Bu temel bölünmez parçacıklara antik 
çağda atom adı verilmiştir. Evrenin temeli olarak antik atom anlayışı, atomun 
sadece kimyasal elementin en küçük parçası olarak adlandırıldığı modern 
anlayıştan niteliksel olarak farklıydı. Antik Yunanca "atomos" (Yunanca 
άτόμος) kelimesinin kelimenin tam anlamıyla "bölünemez", yani daha küçük 
parçalara ayrılamayan bir parçacık anlamına geldiği bilinmektedir. Bu kavram 
Antik Yunan'a Doğu'dan gelmiştir. Örneğin, Antik Hindistan'da "bir ve 
bölünmez" anlamına gelen Atman (ayrıca Atma) kelimesi vardı. Sanskritçe'de de 
"anu" diye bir kavram vardır. Sanskritçe'de "anu" ("atom") kelimesi yüce 
yaratıcının bir unvanıdır - Brahma ("Brahma" kelimesi, Sanskritçe'den 
çevrildiğinde, "etki veren kutsal güç" anlamına gelir), en küçük atomun yanı sıra 
sınırsız, her şeyi kapsayan Evren olduğu söylenir, yani her şey ondan oluşur.   

 

 En kadim dillerden birinden - Sanskritçeden, "Atman" (Atma) sözcüğünü 
tercüme edersek, başlangıçta maddi-olmayan karakterin kavramlarını ifade 
etmek için kullanılıyordu: "Ruh, ilahi öz, dünyanın ruhsal doğası, ebediyet". 
"Atma"kavramı genel olarak makrodan - mikro nesnelere bütün dünyanın 
yapısını açıklayan teoride kullanılıyordu.  
Referans: Философия: Энциклопедический словарь/ глав. ред. Ивин А.А. [Philosophy: Encyclopedic 
Dictionary/ head editor – A.A. Ivin] Moscow, Gardariki, 2004 [In Russian]; Новая философская энцикло- 
педия: в 4 т./глав.ред. Степин В.С. [New Philosophical Encyclopedia: in 4 volumes/head editor – V.S. 
Stepin] Moscow: Mysl, 2000-2001[In Russian]. 

 Hinduizmde, Brahma özünden her şeyin kaynaklandığı ve her şeyin ona geri 
döndüğü, ebedi, başlangıcı ve sonu olmayan Evrenin bilinemeyen prensibidir. Arkaik 
formlarda, Brahma ayrıca yaradılışın (yeniden doğuş) eylemlerinden sorumlu olan 
başlangıçtaki en yüksek tanrı idi - her şeyin maddi veçhesinin yaratılması, korunması ve yok 
edilmesi.  
Referans: Философский энциклопедический словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., 
Ковалёв С. М., Панов В. Г. [Philosophical Encyclopedic Dictionary/ editors - L.F. Ilichev, P.N. Fedoseev, 
S.M. Kovalev, V.G. Panov] Moscow: Soviet Encyclopedia, 1983 [In Russian]; Новая философская эн- 
циклопедия: в 4 т./глав.ред. Степин В.С. [New Philosophical Encyclopedia: in 4 volumes/head editor 
– V.S. Stepin] Moscow: Mysl, 2000-2001 [In Russian]. 
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Mezopotamya'nın kadim insanları 
(Sümer ve Babil'in sakinleri) 
Anu'nun en erken zamanlardan saygı 
dıyulan en yüksek yüce tanrı 
olduğunu düşünüyorlardı.  
Başlangıçta o tanrıça Ki ile bağlantılı 
idi. Doğuda (Hindistan, Çin, 
Japonya) enerjiyi ifade etmek için 
hala kullanılan "qi" terimi vardır.   

 
Hindistan'da, Evren'in en küçük 
parçalarına paramanu adı veriliyordu 
(Sanskritçede anu, paramanu "en 
ince", "en küçük" anlamına gelir) ve 
"Evren'in en küçük yapı taşının" ne 
olduğunun anlayışı olarak 
kullanılıyordu. Çeşitli Hint düşünce 
okullarında, her paramanunun maddi 
bileşenlerin -skandhi- yaratılması 
sürecinde ortaya çıkan tezahür etmemiş 
formdaki tüm elementlerin karakteristik 
özelliklerini içerdiğinden bahsedilmeler 
hala bulunabilir. Sanskritçeden 
tercüme edildiğinde "skandha" (Pali 
dilinde ‒ "khandha") "yığın", "demet", 
"grup", "birim" anlamına gelir veya 
modern dili kullanırsak - "küme". 
Kadim Hint doktrinlerinde, bu 
parçacıkların eşsiz özelliklerinin nüfuz 
edilemez oldukları ve süper ince halde 
oldukları, bunların sayesinde Evrenin 
her yanına gidebildikleri 
belirtiliyordu. Değiştirilemez, 
kavranılmaz, bölünmez parçacıklar 
geçici ve algılanabilir nesneleri 
oluşturuyordu.  

Bölünmez parçacıkların ve birbirleri 
ile bağlantılarının temeli maddi - 
olmayan karakterin kuvveti 
tarafından gerçekleştiriliyordu.  
Uzayın tek bir noktasında çok büyük 
sayıda paramanu olabilir. (Not: bakınız 
raporda gerçek ve hayalet Po 
parçacıkları, Allat kuvveti). 

 
Doğuda var olmuş olan bu kadim 
öğretinin yankıları farklı Hint edebi 
kitaplarında bulunabilir, küresel şekli 
olan (parimandalya) ve şeylerin sabit 
değişmez ilk nedeni, "son 
ayrımların" taşıyıcısı, sabit 
niteliklerin alt katmanı, elementlerin 
maddesinin minimum boyutu olan 
son derece küçük bir parçacık 
hakkında söz edilen "Vaysheshika- 
sutra" gibi böyle koleksiyon dahil. 
Kadim öğretiye göre, her şey 
"hiçlikten" oluşur ve maddi 
nesnelerin bölünmesinin sınırı, 
Evren'in temel parçası bir atomdur. 
Bu en küçük parçacıkların 
kombinasyonu maddedir. Rapora 
uygun şekilde aşina olduktan sonra, 
tüm bu kadim bilgiler oldukça net 
olacak, modern fizik seviyesinde 
kanıtlanacak. Bundan başka, onun 
özünün bütüncül anlayışına sahip 
olacaksınız; ve bu ilksel bilgiyi  
 
 

 

 

 Kadim Mısır. Mısır mitolojisinde ilk - yaratımın en kadim tanrıları Atum (Ra-
Atum) ismine sahiptir. Bu sözcüğün tercümanların yorumlarına göre seslendirilmesi 
ilginçtir. Gerçekte, sadece eski Mısır dilinde sesli harflerin yazılı biçimde 
yansıtılmadığını biliyoruz, Atum kelimesi sadece ünsüzlerin işaretleri ile temsil 
ediliyordu. Mitolojiden Atum'un her şeyin başlangıç ve ebedi birliğini sembolize ettiğini, 
kendinden, yılan formundaki ilksel kaostan kaynaklandığını biliyoruz.  Hareket halindeki 
yılan imgesi, çoğunlukla, kadim zamanlarda dalga yapısını veya spirali ifade ediyordu. 
Bilim insanlarının günümüzde geleneksel olarak "Ölüler Kitabı" adını verdikleri kadim 
Mısır'ın kutsal kitabında, bölüm 175'te, Atum'un Osiris'e dünyanın sonunu, tüm 
yarattıklarını tekrar yok edeceğini ve kendisinin tekrar yılana dönüşeceğini anlattığından 
söz ediliyor. Atum'un yaratıcı eli Iusaaset'tir ("gelenler arasında en büyük olan"). O 
Kadim Mısır mitolojisinde sözü edilen ilk kadim tanrıçalardan biridir, tüm tanrıların 
kadın atası. Kutsal Hayat ve Ölüm ağacı ile tanımlanıyordu. Kadim Mısır sanatında , AllatRa 
işareti olan (çember ve yarım ay) bir kadın olarak temsil ediliyordu.  

Referenslar: Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедический словарь. В 2-х томах. [Gladky, V. D. 
Ancient World. Encyclopedic Dictionary in 2 volumes] Moscow: Centropoligraf, 1998 [In Russian]; Hart, 
George. A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge, 2006. 

11 

A
L

L
A

T
R

A
 

SC
IE

N
C

E
 



araştıran Doğunun farklı kadim 
okullarına tipik olan tüm çelişkiler 
ortadan kalkacak.  

 
Atomlar hakkında kadim doktrinin 
Batıda Democritus ve taraftarları 
tarafından popülerleştirildiği biliniyor. 
Yıllarca Doğuda yolculuk yaptı ve farklı 
ulusların dünya görüşünü ve kutsal 
bilgilerini inceledi. Dünya yapısı ve 
insan hakkında, Yerküre hakkında, uzak 
yıldızlar, Büyük boşluk ve Evren 
hakkında kavramlar dahil, insan 
uygarlığının ruhsal mirasının 
deneyiminin bin yıllık zenginliğine sahip 
olan Hindistan, Babil, Pers'te yaşadı. 
Democritus Afrika'nın doğusunda 
bulundu - Etyopya'da, Mısır'da , Kadim 
Mısır uygarlığının kadim bilimsel ve 
ruhsal bilgisinin bu hazinesinde yaşadı.  

Mısırlı rahipler ile konuştu - kadim 
yazıtların koruyucuları.  Bu kişinin 
dünya görüşünün Doğuya yolculuğu 
sırasında elde ettiği kadim bilginin 
yankılarının kendi anlayışını yansıtması 
şaşırtıcı değildir. Ve eğer tercüme 
hatalarını, Batı kültürünün geleneksel 
düşüncesi ve özelliklerinin prizmasından 
geçen bilgiyi hesaba katarsak, neden 
zamanla bu bilgilerin daha fazla 
çarpıtıldığını anlamak mümkündür.    Ve 
bununla birlikte ...  

 
Bu doktrinde, atomlar başlangıç, "en 
küçük bölünmez, nüfuz edilmez, yok 
olmaz, ortaya çıkmayan, değişmeyen, 
boşluktan oluşmayan" olarak 
düşünülüyordu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Democritus 
(Δημόκριτος; 

c. 460 – c. 370MÖ) 
 

Leucippus (Λεύκιππος; 
500–440 MÖ) 

 
 Kadim Yunan filozoflar Leucippus ve Democritus'un görüşlerine göre,yalnızca atomlar ve boşluk var: 
"Tüm dünyada, en güzel özelliklere sahip özgün atomların ilahi maddesi yayılır"; "… havada yayılan bu 
maddenin parçacıkları"; sadece bölünmez (atomlar) ve boş uzay gerçeği içerir".  
Referenslar: Reallexikon des klassischen Altertums [Encyclopaedia of Classical Antiquity] editors – Friedrich Lübker, J. Geffken, E. Ziebart 
– Leipzig: Teubner, 1914. 

 "Atomistler boşlukta atomların çarpışmasının, dünya oluşumunun başlangıcı olan bir hortum ürettiğini 
düşünüyordu."  
Referenslar: Словарь античности/ глав. ред. Ирмшер Й., Йоне Р. Пер. с нем. [Dictionary of Antiquity/ head editor – J.Irmscher, R. 
Jone, translated from German] Мoscow: Progress, 1989 [In Russian] 

 Democritus tarafından Doğunun kadim ruhsal öğretilerinden ödünç alınan (gerçek hayata sahip olan, yok olmayan ve 
ortaya çıkmayan bölünmez parçacık ve Büyük boşluk hakkında) bilgi, «atomistik materyalizm» öğretisinde onun 
tarafından işleniyordu: 
• Evrenin başlangıcı atomlar ve boşluk idi, tüm geri kalan yalnızca fikirde var olur.  
•  Yalnızca genel fikre göre tatlı, genel kabule göre acı, genel kabule göre sıcak, genel kabule göre soğuk, genel 

kabule göre renk vardır, oysa gerçekte sadece atomlar ve boşluk vardır.  
• Sayıca sonsuz olan, ama çok küçük boyutlarından dolayı bölünmez olan başlangıç nedenleri vardır. Bu en 
küçük başlangıç gövdeleri atomlardır...  
• Farklı gövdeler aynı atomlardan oluşabilir mi? Evet, oluşabilirler. Farklı kitapların aynı harfler ile yazılması gibi.  
• Atomlar, başkaları ile etkileşmeyen ve etkiye dirençli maddelerdir. Birbirlerine yaklaştıklarında, birbirlerine 

koştuklarında veya birbirleriyle etkileşime girdiklerinde boşlukta yayılırlar, o zaman bu atom yığınlarından biri 
su, diğeri ‒ ateş, üçüncüsü ‒ bir bitki, dördüncüsü ‒ bir insan gibi görünür. 

•  Büyük Boşlukta atomik hareketlerin başlangıç kaosunda ... bir hortum oluşur. 
• Sayısız dünya vardır, büyüklükleri farklıdır, sonsuz boşluktan ortaya çıkarlar, doğarlar ve ölürler… Bazı 
dünyalarda Güneş yoktur, Ay yoktur, bazılarında ‒ Güneş ve Ay, bizimkinden daha büyüktür ve bazılarının 
onlardan daha fazla. Dünyalar arasındaki mesafeler aynı değildir; üstelik, bir yerde daha çok dünya var ve başka 
bir yerde daha az. Bazı dünyalar büyüyor, bazıları gelişiyor ve diğerleri geriliyor. Bir yerde dünyalar ortaya 
çıkar, diğerinde ‒ yok olur… Bazı dünyalarda hayvan ve bitki yoktur ve nemden tamamen yoksundur. 
• Bilgi edinmenin iki türü vardır: biri gerçek, diğeri - karanlık. Karanlık olana ait olan tüm türler şunlardır: görüş,  
References: Таранов П.С. «120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли»: Универсальный аналитический справочник по истории 
философии в 2 т. [Taranov, P.S. “120 philosophers: Life. Fate. Teaching. Thoughts”: Universal analytical reference book on history of 
philosophy in 2 volumes] Simferopol: Renome, 2005 [In Russian]. 
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Francis Bacon 
(1561‒1626) 

 

Epicurus (Επίκουρος; 
342/341MÖ; Samos 
271/270 MÖ; Athens) 

 
 
 

 
Anaxagoras 

(Ἀναξαγόρας; 
Clazomenae; 

c. 510 – 428 MÖ) 
 
 

Titus Lucretius Carus 
( c. 99 BC – c. 55 MÖ) 

Bugün, yeni nesil için Democritus, 
atomizmin (maddenin ayrık yapısı 
doktrini) ve materyalist felsefenin 
kurucusu olarak tanımlanıyor, 
dedikleri gibi, şeyleri bu adla örtbas 
ediyor ve kadim Doğu dünya 
bilgisinin Batı tarafından ödünç 
alınmasının ayrıntılarına girmiyor. Bu 
gibi durumlarda genellikle olduğu 
gibi, bu antik bilim adamının şimdiye 
kadar hiçbir eserinin kalmadığı, 
sadece daha sonraki antik yazarların 
eserlerinde bahsedilen fikirleri ve 
eserlerinden alıntılar ve incelemeler 
olduğu "gerçeğini" açıkça 
belirtiyorlar.  

 
Yine de, görünmez parçacıklar, 
maddenin ayrık doğası hakkındaki 
doktrin, hem Doğu'da hem de herkesin 
kendi tarzında yorumladığı Batı'da 
farklı felsefi okullarda varlığını 
sürdürüyor. Örneğin, VII-IX 
yüzyıllarda Doğu'da bölünemez 
parçacıklar, maddenin yapısı, uzay ve 
zaman doktrini, Arap ve İslam 
dünyasında mutakallimûn sayesinde 
biliniyordu. Batı'da atomizm, antik 
Yunan filozofu Epicurus'un, Romalı 
filozof Titus Lucretius Kara'nın 
eserlerinde, homoiomereia doktrininde 
(Yunanca "ὅμοιος" ‒ "benzer", 
"μέρος" ‒ "kısım" kelimesinden 
gelmektedir) antik Yunan filozofu, 
matematikçi, astronom Anaxagoras, 
natüralist felsefenin antik Yunan 
temsilcisi Archelaus, Yunan filozofu 
Diodorus Crohn'un doktrininde veya 
daha doğrusu atomizmin matematik 
versiyonu, antik Yunan filozofu 
Platon'un üçgenleri hakkındaki 
doktrinde bulunabilir. Bu konuyla 
ilgilenen herkes, ona kendi öğretisi 
demeyi, oraya zihinden kendi 
anlayışını getirmeyi gerekli gördü, ki 
bu çoğu zaman yanlış idi. Sonuç 
olarak böyle çarpıtılmış miras gelecek 
nesillerin yanılsamalar ve aldatmalar 
dünyasına götürdü, böylece 
gerçeklerin süreçlerin içsel esasının 
anlayışı olmadan, dışsal tezahürlerin 
gözlenmesi bilimi oluştu. 
  

16. yüzyılda İngiliz filozof ("İngiliz 
materyalizminin babası"), etkili 
politikacı Lord Chancellor Francis 
Bacon (1561-1626), Democritus'un 
fikirlerine dayanarak, bu bilginin 
özünde daha da fazla çarpıtma getirdi. 
Madde  "yapı taşları" olmadığına, 
kendi fikrine göre onun 
bölünebilirliğinin sonsuz olması 
gerektiğine inanarak, maddeyi aktif 
ve yok edilemez olarak sundu. 
Gerçekte, o adam, bilimin amaçlarını 
belirlerken bile bencil hırslarını 
yansıtıyordu. Bilimin amacının, insan 
tarafından kullanılması gereken 
ruhsuz bir materyal olarak, insanın 
doğa üzerindeki gücünü artırmak 
olduğunu düşündü. Bu tür ifadeler ‒ 
dünya siyasetinin tarihini bilen ve 
perde arkasında, dünyanın siyaset 
mutfağında insanlar için gerçek siyasi 
olaylar ve siyasi aldatma 
"yemekleri"ni nasıl hazırladıklarını 
bilen hiç kimse için haber değil. Bazı 
politikacıların hala seçmenlerinin, 
yani insanların ruhsuz bir biyokütle 
olduğuna inanmaları şaşırtıcı değil. 
Bu bilgiyi dünyaya ilişkin anlayış ve 
algılarına dayanarak yayan başka 
insanlar da vardı. Örneğin, XVII 
yüzyılda Pierre Gassendi (1592-
1655), Fransız filozof, Roma 
kilisesinin rahibi, tarih (eski 
metinlerin araştırılması), matematik, 
astronomi ve mekanik alanında 
çalışan profesördü. Atom teorisi 
üzerine çalışmaları, aslında, o bölgede 
ve çağda genel olarak kabul edilen 
standart teolojik görüşlerin tipik bir 
örneği olan, kendi anlayışıyla 
karıştırılmış Epicurus atomizminin 
yeniden anlatılmasıdır. Gassendi Batı 
için‒ "küçük kütle, bir parçacık" son 
ekiyle birlikte) küçük kütle, yeni 
özellikler edinen atomların molekül 
kavramını (Latince "mol" kelimesi 
"kütle" anlamına gelir, küçültülmüş 
bir "cula" birincil kombinasyonu 
olarak tanıttı.  
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Orta Çağ'da Batı'daki bilim dilinin 
(teologların, hukukçuların, doktorların 
dili) Latince olarak kabul edildiğine, 
dolayısıyla tüm bilimsel 
terminolojinin aslında 
Latinceleştirildiğine dikkat 
edilmelidir. "Atom" kelimesinin 
Yunanca kökenli olduğu düşünülerek, 
kullanımdan kaldırılmış ve yerine 
"parça", "küçük beden" anlamına 
gelen Latince "corpuscle" 
("corpusculum", Latince kelimenin 
küçültülmüş terimi "corpus" -  "küçük 
beden, parçacık, minik küçük beden") 
kullanılmıştır. Bu terim, maddenin 
veya eterin en küçük parçacığını ifade 
ediyordu. Böylece XVII-XVIII 
yüzyıllarda doğa bilim sistemlerinde 
atomistik (parçacık ile ilgili) teoriler 
ortaya çıkar. Gassendi'nin parçacık 
felsefesine göre atomlar, tüm cisimleri 
oluşturan sonsuz küçük, ince, yok 
edilemez parçacıkları temsil eder. 
Aralarında boş bir uzay vardır, 
atomlar birbirini etkiler, hareket eder 
ve tekrar hareket eder, yapılarda 
birleşir ‒ moleküller. Her şeyin temeli 
olan atomların Allah tarafından 
yaratıldığına, ışığın ve sıcaklığın bile 
atomlardan oluştuğuna inanıyordu. Bu 
çağ sırasında, dünyanın resmi 
açıklamalarında onlara güvenerek, en 
küçük bölünmez parçacıklar ve 
maddenin gizliliği hakkında eski 
bilgileri inceleyen bir grup bilim 
adamı vardı. Onları beğendiler, 
eleştirdiler. Ama, bu kadim bilgi 
hakkındaki kendi anlayışları 
hakkındaki bu argümanlar, şu ya da 
bu şekilde eserlerinde yansıma buldu. 
Örneğin, bu tür bilim adamları: 
İtalyan fizikçi, astronom, filozof ve 
matematikçi Galileo Galilei (1564-
1642); İtalyan keşiş, filozof Giordano 
Bruno (1548-1600); Fransız filozof, 
fizikçi, matematikçi René Descartes 
(1596‒1650); Hollandalı astronom, 
fizikçi, matematikçi Christiaan 
Huygens (1629‒1695), onun öğrencisi 
Alman filozof, fizikçi, matematikçi 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646‒1716); İngiliz fizikçi  

Isaac Newton (1643‒1727); İrlandalı 
kimyacı, teolog (1627‒1691) ve 
birçok diğerleri. Kendilerinden sonra 
gelen ve onların eserlerini inceleyen 
yeni nesillerin, bölünmez parçacıklar 
hakkındaki bilgileri yeniden 
araştırmaya devam etmeleri, ama 
zaten o neslin genel kabul görmüş 
görüşlerine ve dünya görüşüne uygun 
olmaları doğaldır. Leibniz'in 
çalışmaları, aralarında Alman bilgin 
ve sözlükbilimci, matematikçi 
Christian Wolf'un da (Christian 
Freiherr von Wolff; 1679-1754) 
bulunduğu birçok Alman bilim 
adamını etkiledi. Genç yaşta, 
geleceğin Rus bilim adamı- dünya 
çapında önemli sözlükbilimci, fizik, 
kimyager, mineralog Mikhail 
Lomonosov (Михаил Васильевич 
Ломоносов; 1711-1765) Avrupa'da 
ek eğitim alırken bu alimin kursuna 
katıldı. 
 
Mikhail Lomonosov, Robert Boyle 
dahil olmak üzere farklı bilim 
adamlarının çalışmalarının etkisi 
altında, moleküler-kinetik ısı teorisini, 
maddenin ayrık yapısı ve en küçük 
bölünemez parçacıklar hakkındaki 
atomik-kinetik anlayışı eserlerinde 
"elementler" olarak adlandırdı.  
"Matematiksel Kimyanın 
Elementleri" adlı tezinde şöyle yazar: 
"Bir element, daha küçük ve farklı 
cisimlerden oluşmayan bir cismin 
parçasıdır… cisimcik, küçük bir kütle 
oluşturan elementlerin bir 
toplamıdır." Aynı kadim bilgiyi 
eserlerinde tanımladı, ama bu onun 
anlayışına dayanan yorumuydu. 
Örneğin, kuvvetin (enerjinin) 
korunumu ilkesinden, tüm 
maddelerin, sırayla elementlerin, yani 
atomların "koleksiyonları" olan 
parçacıklardan ‒ moleküllerden 
oluştuğundan söz edildi. Atomlar 
küresel dönen parçacıklardır. 
Çalışmalarında, Evrenin temel 
ilkelerinden birinin dönme hareketi 
olduğu konusundaki aynı kadim 
bilgiyi bulabiliriz. 
(Not: spiral hareket hakkında bilgi 
için,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Gassendi 
(1592‒1655) 

 
 

Mikhail Vasilyevich 
Lomonosov 

(1711‒1765) 
 
 

"Çalışarak iyilik 
yaparsan sıkıntı geçer 
iyilik kalır, kötülüğü 
zevkle yaparsan iyilik 
geçer, kötülük kalır." 

 
M.V.Lomonosov 

 
 

"Matematiksel Kimyanın 
Elementleri"  

M. Lomonosov'un 
incelemeleri 
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John Dalton 
(1766‒1844) 

 
 

John Dalton “Kimyasal 
Felsefenin Yeni Sistemi” 

(1808) 
 

 
Dmitri Ivanovich 

Mendeleev 
(1834‒1907) 

 
"Bilim, yalnızca aklımızla 
değil, yüreğimizle de kabul 
ettiğimizde faydalıdır." 
 
Gerçek, onu arayanlara 
sessizce ifşa edilir”. 

D.I. Mendeleev 

lütfen "AllatRa" kitabına başvurun). 
Modern bilim adamları onun 
hakkında "genel doğa yasasının 
başlangıcındaydı ve XIX yüzyılda 
doğa bilimlerinin resminin temelini 
attı", "çalışmaları birçok yönden çok 
daha sonra keşfedilen temel yasaları 
ve maddenin modern ayrık yapısının 
bakış açısını öngördü." yazdılar.  

 
Peki, günümüz insanlığı neden atomu 
maddenin temel bölünmez (yapısız) 
bir parçacığı olarak değil de, 
kimyasal bir elementin böyle bir 
elementin özelliklerini koruyan en 
küçük parçacığı olarak biliyor? 
Bugün modern bilim tarihinde, 
atomizmi yeniden canlandıran ve 
bilime temel olarak atom kavramını 
getirenin, 19. yüzyılın başlarında ünlü 
bilim adamlarından İngiliz kimyager, 
fizikçi, bilim adamı John Dalton 
(1766-1844) olduğu kabul 
edilmektedir. Aslında bu kişi, kadim 
bölünmez parçalar - atomlar 
kavramını bilmekle birlikte, kadim 
öğretilerin kalıntılarını ve atom 
kavramını gelecek nesiller için büyük 
ölçüde çarpıtmıştır. Modern anlamda, 
bu çarpıtma, yüksek enerji fiziği 
terimlerini (görünmez bozonlar 
kavramları, onların tamsayı 
dönüşleri) alıp ve bunların esaslarını 
ve işlevlerini anlama eksikliğinden 
dolayı görünür sıradan kimyasal 
bileşiklerin yapısını açıklamak için 
kullanıyormuşuz gibi aynıdır. 
Örneğin, oldukça somut bir madde 
olarak suyun kimyasal bileşimini 
(H2O) alın ve öyle bir tanım yapın ki 
oksijen şimdi ve sonsuza dek "bozon" 
gibi bir isme sahip olur ve hidrojen 
"dönme" olarak adlandırılsın. Yani, 
kadim bilginin apaçık yanlış 
anlaşılması ve görünmez temel 
süreçlerin bilgisini oldukça somut 
fenomenlere uygulama girişimi. 
 
John Dalton böyle yaptı. Kimyayı 
kadim atomistik görüşün yardımı ile 
açıklamaya çalıştı.  

Onun anlayışında birçok çelişki 
olması şaşırtıcı değildir. Örneğin, 
"Kimyasal Felsefenin Yeni Sistemi" 
(1808) adlı çalışmasında şöyle bir 
tanım verdi: "Atomlar, yeniden 
yaratılamayan, daha küçük 
parçacıklara bölünemeyen veya 
herhangi bir kimyasal dönüşümle yok 
edilemeyen kimyasal elementlerdir. 
Herhangi bir kimyasal reaksiyon 
sadece atomların düzenlenmesinin 
düzenini değiştirir. Kimyasal 
reaksiyonları, bir bileşik diğerine 
dönüştüğünde ani yapı 
değişikliklerini açıklamak için 
atomların bağlanması ve ayrılması 
süreçleri olarak düşünmeye başladı. 
Birim olarak hidrojenin atom 
ağırlığını alarak "atom ağırlığı" 
kavramını ortaya koydu, "basit ve 
karmaşık atomlar" için kimyasal 
semboller sistemini önerdi vb. 

 
Bir yandan çalışmaları sayesinde 
Dalton, bilimi teorik kimyanın 
gelişimine ve kimya endüstrisinin 
yaratılmasına doğru itti. Öte yandan, 
daha sonra toplum tarafından genel 
olarak kabul edilen atom tanımları, 
maddenin bölünmez temel 
parçacığının özü anlayışını 
çarpıtmıştır. 19. yüzyılda "kimyasal 
atomların" daha küçük temel 
parçacıklara bölünebileceği netlik 
kazandığında, gelecek nesillerin antik 
çağın bu "ilkel bilgisini" ihmal 
etmelerine ve ona müspet bilimler ile 
ilgisi olmayan bir felsefe gibi 
davranmaya başlamasına neden oldu. 
Ama durum bu bilim insanında bile 
değil. 19. yüzyılın sonunda ve 20. 
yüzyılın başında, kadim "atom", 
"eter" kavramlarının (serbest enerji ile 
bağlantılı kavram olarak) nasıl ve 
neden çarpıtıldığını ve itibarını 
yitirdiğini anladığımızda, gelecek 
nesillerin bu konunun tarihine 
derinlemesine girme arzuları hemen  
ortadan kalkmıştır, bunun neden 
yapıldığı ve neden şimdi  
 

15 

A
L

L
A

T
R

A
 

SC
IE

N
C

E
 



 
 
 

Ākāsa - ā + kā'tan 
türetilen Sanskritçe 
sözcük, tam olarak 
"ışıklar açık", sürekli 
parıltı","aydınlık uzay" 
anlamına geliyor.  

bilimin en son makro- ve 
mikrokozmos fiziği araştırması ile 
ilgili, yüksek enerjilerin fiziğinin en 
önemli soruları üzerinde çıkmaza 
girdiği oldukça apaçık hale gelir. 

 
19ncu yüzyılın sonunda - 20nci yüzyılın 
başında, ana keşiflerin büyük aralığı 
bilimsel kariyerleri sırasında hala 
geçmişin çalışmalarını inceleyen ve 
kadim zamanların atomistik 
kavramına aşina olan bilim adamları 
tarafından yapıldı. Bunların arasında 
1869'da önde gelen Rus bilim adamı- 
ansiklopedici, kimyacı, fizikçi Dmitry 
Ivanovich Mendeleyev var (Дмитрий 
Иванович Менделеев; 1834‒1907), 
 

 
 

ETER HAKKINDA 
Kadim zamanlarda, maddenin 
bölünemez temel parçacıklarının - 
atomların - bilgisi anlayışıyla birlikte, 
her yerde mevcut ve yaygın olarak,  
maddi dünyanın temel prensiplerinden 
biri olarak nitelendirilen tükenmez bir 
serbest enerji kaynağı hakkında 
("maddi dünyada onun olmadığı  
hiçbir yer yoktur") bahisler de vardı. 
Günümüze kadar korunmuş olan, hala 
var olan kadim Hint metinlerinde 
buna "akaşa" denir. Ākasa ‒ ā + 
kāś'dan oluşan Sanskritçe sözcük, 
kelimenin tam anlamıyla "parlama", 
"sonsuz parlaklık", "aydınlatılmış 
alan"dan oluştu.  
Referanslar: The Pali Text Society's, Pali-English 
Dictionary. Edited by Davids, Rhys; Stede, William. 
London, 1921-1925. 

 
Bu terimin şifresinin çözülmesi, 
kadim insanların yüzyıllar sonra Sırp 
fizikçi ve mucit Nikola Tesla (1856-
1943) tarafından bulunan tükenmez 
enerji kaynağının özelliklerini bildiği 
gerçeğine işaret ediyor. Ama bunun 
hakkında - biraz sonra. 

 

ve ünlü Alman fizikçi-teorist, 
kuantum fizikçisi Max Planck'ın 
(1858‒1947) radyasyon ve enerji 
emiliminin ayrı karaktere sahip 
olduklarının kanıtları (1900) vs. 
İnsanlar bu keşifleri bugüne kadar 
kullanıyorlar. Bununla birlikte, bugün 
insanlık mikrokozmosu incelemekte 
zaten öyle bir bilim düzeyine geldi ki, 
dış gözleme dayalı bu keşifler, 
çalıştıkları sistem içinde meydana 
gelen süreçlerin anlaşılmasını 
sağlamıyor. Yeni temel keşifler şu 
anda, bu raporda modern fiziksel 
kavramlar perspektifinden analiz 
edilen, kısmen verilen antik çağların 
ilksel bilgisinden son derece 
yoksundur. 
 

 
 

 
Kadim metnin Avrupa dillerine  
yorumunda, tercümanlar Akaşa 
kavramını "kökte yatan..." şeklinde 
açıkladılar. Bu yüzden, Yunan dili 
bağlamında "esans, öz" olarak telaffuz 
edildi (ousia, birincil). Ve Latince'de, 
Yunanca "öz" kelimesi, "töz, madde" 
(substantia) kavramıyla belirlendi ve 
"olgunun temel ilkesi", hareketinin 
tüm biçimlerinin birliği, bu harekette 
ortaya çıkan tüm farklılıkların ve 
zıtlıkların terimlerinde madde olarak 
düşünüldü. Modern sözlükler "akaşa" 
kelimesinin, "tezahürün başlangıcı", 
"ilk dürtü"nün geldiği uzamsal madde 
olarak böyle bir tanım içerir. 
 
Akaşanın sadece tek bir işarete - Ses - 
sahip olduğu kadim bahisleri kaldı 
(Not: "AllatRa" kitabına başvurun, sf. 
53). Ve Evrenin görünmez ve görünür, 
ince ve kaba elementlerinin ardışık tüm 
tezahürlerinin nedeni olan (kadim 
metinlerde İlksel Ses olarak da 
bahsedilen) tezahür etmemiş Sesin çok 
ince titreşimleri olarak Ses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max Planck 
(1858‒1947) 

 
“Bilim, içsel tek bir 
bütünü temsil eder. Ayrı 
alanlara bölünmesi, 
şeylerin doğasından çok, 
sınırlı insan algısından 
kaynaklanmaktadır. 

 
Max Planck 

 
 

 
"Uzun zaman önce o 
(Editörün notu - insan) 
tüm algılanabilir 
maddenin birincil bir 
maddeden geldiğini, onun 
kavrayışın ötesinde bir 
incelik olduğunu ve tüm 
uzayı doldurduğunu, 
yaşam veren Prana veya 
yaratıcı kuvvet tarafından 
harekete geçirilen, hiç 
bitmeyen döngülerde, her 
şeyi ve her fenomeni 
varoluşa çağıran - Akaşa 
veya ışık saçan eter - 
olduğunu kabul etti.  

Nikola Tesla'nın "İnsanın 
en büyük başarıları" 
makalesinden,"New York 
American" da yayınlandı, 6 
Temmuz 1930. 
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Akaşa ‒ bu tür bir Sesin niteliğinin 
taşıyıcısıdır ve Evrenin her şeye 
nüfuz eden, maddi bir formu 
olmayan, ama çeşitli şeylere temel 
oluşturan sonsuz, her yerde hazır 
bulunan maddesi olarak tanımlanır. 
Dünyadaki tüm nesnelerin akaşa ile 
çevrili olmaları ve onunla etkileşime 
girmeleri nedeniyle birbirlerinden 
uzamsal olarak ayrılma özelliklerine 
sahip olduklarından bahsedilir. 
Akaşa'nın tezahürü, somut, işitilebilir, 
görülebilir unsurların bir 
kombinasyonunu temsil eden her 
şeydir. Aynı zamanda insan duyuları 
tarafından algılanamayacak kadar 
incedir. Eski Hint öğretilerinin 
çevirilerinde, dünyanın ortaya 
çıkışında sadece bu maddenin olduğu 
ve dünya döngüsü tamamlandığında 
her şeyin tekrar akaşaya döneceği ve 
bir sonraki döngünün yine o madde 
ile başlayacağı söylenir.. 
Referans: Зорин В. И., Евразийская мудрость от А 
до Я: философский толковый словарь [Zorin, 
V.I. Eurasian wisdom from A to Z: philosophical ex- 
planatory dictionary] Almaty: Sozdik-Slovar’, 2002 
[In Russian]. 

 

Akaşa'dan günümüze ulaşan sözler, 
filozofların kendi zamanlarında kalan 
daha da kadim bilgiler hakkında 
tartışmaya çalıştığı Vaisheshika, 
Nyaya, Sankhya ve diğerleri gibi eski 
Hint felsefi okullarının öğretileri 
hakkındaki literatürde bulunabilir. 
Örneğin Sankhya'da akaşa, akaşaya 
"neden olan" ve "neden olmuş" akaşa 
olarak ele alınır ve böyle bir 
dönüşümle ilgili açıklamalar verilir. 
Ezoozmik ızgarada meydana gelen 
süreçlerin temel prensiplerini 
bildiğinizde bu bilgi çok ilginç hale 
gelir. 

 
Bilgiyi Doğudan, özellikle Kadim 
Hindistan'dan benimseyen 
Yunanlılar, tükenmez serbest enerji 
kaynağına "aether" adını verdiler 
(Yunanca "αινηρ" ‒ "parlak"), Hint 
terimi akaşayı Yunancaya tercüme 
ederken "hiç bitmeyen parıltı",    

aydınlık uzay anlamını aktarmaya 
çalıştılar. Antik çağda Aristoteles bu 
terimi, "gökyüzünün nelerden 
oluştuğu ve gökyüzünde ne olduğu" 
da dahil olmak üzere her şeyi 
oluşturan maddeyi belirtmek için 
kullanmıştır. O günlerde eski 
Yunanlıların "gökyüzü" kavramıyla 
tam olarak neyi kastettiğini anlamak 
gerekir. Yunan mitolojisinde, "her 
şeyin geçici olduğu ve bir sonu 
olduğu alt hava katmanı"nın aksine, 
"tanrıların yaşam alanı olan üst, saf, 
berrak, parlak hava tabakası" kavramı 
vardı. Bu nedenle, bulutların 
üzerindeki hava (havanın üst 
katmanları) olarak eter kavramının 
biraz farklı bir anlamı vardır. 
Böylece, akaşa kadar onların eteri de, 
gökyüzünün ve yıldızların ölçülemez 
özünü oluşturan kozmik unsurlardan 
biri olan, duyularla gözlemlenemeyen 
en ince birincil madde olan yaygın 
ortamı ifade ediyordu. Hemen hemen 
her ünlü antik Yunan bilim adamı ve 
filozofu, bu kadim bilgiyi kendi 
tarzında anlayarak Doğu'da bilinen 
kadim bilgileri görünmez dünya 
hakkındaki kendi "doktrininin" incisi 
olarak sundu. 
En ince birincil madde olarak eterden 
bahsedilmesi antik Yunan 
filozoflarının öğretilerinde 
bulunabilir: Anaxagor ‒ matematikçi, 
astronom, Atina okulunun kurucusu; 
Empedocles, rahip, politikacı, filozof; 
etere "beşinci element" (öz), cennetin 
maddi olmayan maddesi ve göksel 
boşluğu dolduran gök cisimleri diyen 
eski Yunan filozofları Platon ve 
Aristoteles (Platon'un öğrencisi, 
Büyük İskender'in öğretmeni). 
Aristoteles için "beşinci element" (öz) 
‒ eter onun kozmolojisinin temel 
taşıydı, "ay ötesi/manevi dünyanın" 
(hem gök cisimleri hem de onları 
taşıyan "küreler") tüm maddesiydi. 
Bundan başka, eterin sadece tek bir 
harekete sahip olduğundan söz 
ediliyordu - "ortaya çıkışa ve yok 
olmaya maruz (döngüsel araçevrim)  
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ve düz çizgili hareket özelliği 
verilmiş ay altındaki dünyanın dört 
elementinin (toprak, ateş, su, hava) 
tersine ‒ bir çember içinde uzamsal 
hareket. (Not: spiral hareket için 
lütfen "AllatRa" kitabına başvurun.) 
Referanslar: Философский энциклопедический 
словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. 
Н., Ковалёв С. М., Панов В. Г. [Philosophical 
Encyclopedic Dictionary/ editors - L.F. Ilichev, 
P.N. Fedoseev, S.M. Kovalev, V.G. Panov] Moscow: 
Soviet Encyclopedia, 1983 [In Russian]; Leisegang 
H., Pneuma Hagion. Der es Geistbegriffs der 
sinoptischen Evangelien aus dergriechischen 
Mystik, Lpz., 1922; Verbeke G., Involution de la 
doctrine du pneuma du stolcisme a St.Augustin, 
Louvain ‒ P., 1945; Saake H., Pneuma, в кн.: RE, 
Suppl., Bdl4, 1974). 

 
 

Antik çağın en etkili felsefi 
okullarından biri, daha sonra 
Roma'da popüler hale gelen 
stoacılıktı. Bu okulun ana yönleri 
fizik (doğa felsefesi), mantık ve etik 
(ruh felsefesi) idi. Fiziği geçmiş 
yüzyılların felsefi eserlerine, 
Aristoteles'in fiziğine ve 
Herakleitos'un kozmolojisine 
dayanıyordu. Stoacılar, her şeyi 
oluşturan ve her şeyde etkili olan en 
ince maddeye pneuma adını 
verdiler. Onların öğretisine göre, 
"dünya ateşi"nden sonra her şey bu 
ilk maddeye dönüşür. Pneuma, 
"yaşam nefesi" ile uzaya nüfuz eden 
ve onu tek bir organizmada 
birleştiren en ince madde, yaşam 
gücü olarak kabul edildi. 
Doktrinlerine göre pnömatik sistem, 
kendi kontrol merkezine, yani 
eterde olan "yöneten kısım"a 
sahiptir. (Not: raporda gerçek 
(durağan) Po parçacıklarına 
bakınız)  

Yunancadan orijinal olarak tercüme 
edilen pnömanın "nefes", başlangıç 
itici gücü anlamına gelmesi ilginçtir. 
(Not: bakınız raporda başlangıç itici 
gücü - ezoozmos süreci bölümü) 
Antik çağın kozmolojisinde bir süreç 
olarak ilk itici güç, hareketli 
maddeyi doğurur, yani ilk hareketi 
ayarlar. Bu bağlamda "pneuma" 
kelimesi "eterin yanması", yani 
eterin enerjisi olarak çevrilmiştir. 
Daha sonra pneuma kavramı önce 
"nefes", ardından "ruh" olarak 
tercüme edildi ve "üfleme", "nefes 
alma" kelimelerinden türetildi. Şu 
anda Hıristiyan teolojisinde "pneuma 
hagion", yani Kutsal Ruh gibi 
kavramlar ve ayrıca Kutsal Ruh ile 
ilgili doktrin ‒ Pnömatoloji 
bulunabilir. 

 
 Gnostisizm ve Hermetizm'de 
pneuma "aracı" olarak nitelendirilir: 
uzayda ‒ aydınlık ve karanlık 
arasında, dünyanın en yüksek ve en 
alçak bölgesi arasında ve insanda ‒ 
beden ve ruh (ruhun hava örtüsü) 
arasında. Gnostikler, maddenin gücü 
altında olan insanlara zıt olarak, ilahi 
pneuma'nın gücü altındaki insanlara 
‒ pnömatik adını verdiler. Sihirli 
papirüsler ve simyacılar, pneuma'yı, 
belirli amaçlara ulaşmak için 
(örneğin herhangi bir metali altına 
dönüştürmek için) elde edilebilecek 
gizli, gizemli güç olarak 
nitelendirdiler. Yeni Platoncular 
pneumanın maddi ve maddi-olmayan 
dünyalar arasında aracı olduğunu, 
ruhu bedenin kirleten temasından ve 
duyusal algı sırasında maddi dünya 
ile direkt temastan koruyan 

 

 

 "Görünüşe göre, atalardan günümüze gelen [ilk nesnenin] adı, [bu konuyla ilgili 
olarak] sahip olduğumuz aynı görüşlere sahip olduklarını söylüyor, çünkü aynı 
fikirlerin bize bir ya da iki kez değil, ama sonsuz sayıda tekrar geldiği 
varsayılmalıdır .Bu nedenle, ilk cismin topraktan, ateşten, havadan ve sudan farklı 
olduğuna inanarak, en üstteki uzaya "eter " (aithsr) adını vermişler ve ebedi 
zamanda "her zaman işleyen" (aei thein) anlamına gelen ismi verdiler. 
 
Referanslar: Аристотель. О небе. Книга I [Aristotle. On the Heavens. Book I] Translated by A.V. 
Lebedev [In Russian] 
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René Descartes 
«La Dioptrique», 

1637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Huygens 
«Trait de la lumiere», 

Leiden, 
1690 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaac Newton 
(1642‒1727), 
«Philosophiæ 

Naturalis Principia 
Mathematica», 

1687 

ruhun örtüsü olduğunu 
düşünüyorlardı ("ruh pnömatik 
örtüde bedenlerin izlerini algılar") 
(Not: daha fazla bilgi için lütfen 
"AllatRa" kitabı, alt-şahsiyetler 
kavramına başvurun)  
(Referanslar: Philosophical Encyclopedic Diction- 
ary / Head editor L. F Ilyichyov, P. N.Fedoseyev, 
S. M. Kovalyov, V. G.Panov - M.: Soviet Encyclo- 
pedia, 1983; Leisegang H., Pneuma Hagion. Der 
es Geistbegriffs der sinoptischen Evangelien aus 
dergriechischen Mystik, Lpz., 1922; Verbeke G., 
Involution de la doctrine du pneuma du stolcisme 
a St.Augustin, Louvain ‒ P., 1945; Saake H., Pneu- 
ma, in book: RE, Suppl., Bdl4, 1974). 

 
 

 Eter, Erebus'un (Yunanca ‒ 
"karanlık"tan) ve tanrıça Nyx'in 
(Yunanca " Νύξ " ‒ "gece" den) 
ilksel ebedi karanlığının oğlu idi. 
Nyx, ilk dünya kuran güçlerden biri 
olarak kabul edildi ve evi 
Tartarus'un uçurumunda bulunuyor. 
Eter, yıldızların döndüğü ve 
tanrıların yaşadığı alevli hava 
olarak anılır. (Not: raporda 
ezoozmik zar hakkında olan bölüme 
bakınız). Kadim zamanlarda, 
insanlar eter adı altında, sonsuz tanrı 
dünyasını geçici ve maddi dünyadan 
ayıran şeyi anladılar. Bu maddi 
dünyada görünen ve görünmeyen 
her şeyi ve ayrıca insanların 
"yaşam" dediği şeyi yaratan ve 
yöneten gücün eter aracılığıyla 
sızdığına inanılıyordu. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN temelleri 
düşünüldüğünde, günümüze ulaşan 
bu bilgi artık efsane gibi 
görünmemektedir. Temel bilgiler, 
Evrenin merkezinde doğal süreçlerin 
yer aldığına dair açık ve makul bir 
anlayış sağlıyor. 
 

Maddi dünyada herhangi 
etkileşimlerin taşıyıcı rolüne sahip 
olan dünyaya nüfuz eden ortam olan 
eter hakkında bilgi,  

sonraki çağlarda da korundu. Pratik 
olarak bölünmez temel parçacıklar - 
atomlar- üzerine kadim bilgi ile 
ilgilenen herkes tükenmez enerji 
kaynağı - eter - bilgisini buldu; ama, 
bu bilgiyi kendi çağlarının baskın 
dünya görüşüne göre algıladılar. 
Bunlar Giordano Bruno, René 
Descartes, Christiaan Huygens, 
Isaac Newton, Leonard Euler, 
Mikhail Lomonosov, Dmitry 
Mendeleyev ve birçok diğerleridir. 

 
Örneğin, fizikçi, matematikçi René 
Descartes, iyi bilinen eseri 
"Dioptrics (ışık kırılımı bilimi)"te 
("La Dioptri-que", 1637) eterin ışığın 
taşıyıcısı olduğunu ileri sürüyor.  
Christiaan Huygens asıl çalışması 
"Işık Üzerine Bilimsel Eser"de 
("Trait de la lumiere", 1690) ana 
fikrini ifade ettiği ışığın dalga 
teorisini tanımlıyor: ışık titreşimleri 
eterdeki elastik impalslardır. Isaac 
Newton da, kendi sonuçlarını ve 
kendinden öncekilerin araştırmasını 
özetlemeye çalıştığı ana çalışması 
"Doğal Felsefenin Matematik 
Prensipleri"nde ("Philosophiæ 
Naturalis Principia 
Mathematica",1687), kadim 
zamanlarda bilinen bu bilgiden söz 
etti. Özellikle, maddenin yardımı 
olmadan boş uzayda uzaktan bir 
cisimden diğerine anında hareket 
aktarımı hakkında. Newton, bu 
bilgiyi kendi uzun erimli hareket 
veya uzaktan hareket fikri olarak 
ortaya koydu. Ayrıca yorumunda, 
dünyanın ilahi kökeni hakkındaki 
fikir bağlamında "ilk itici güc"ün 
kadim bilgisinden de bahsetmiştir. 
Bu bilimlerin gelişimine temel katkı 
yapan 18 nci yüzyılın en büyük 
matematikçisi, mühendisi, fizikçisi -
Akademisyen Leonhard Euler  
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(1707-1783) çalışmalarında tüm 
optik, elektrik, manyetik ve diğer 
fenomenlerin "kaba" maddenin 
"daha ince" madde ile (daha az 
yoğun, ama daha elastik) - eter - 
etkileşimi ile açıklandığını yazdı.  
Kendi zamanında bilinen fenomeni 
eterin titreşimleri olarak açıklamaya 
çalıştı.  

 
Bütüne bakıldığında, 18nci, 19ncu 
yüzyıllarda ve hatta 20nci yüzyılın 
başında deneysel bilimin hızlı 
gelişimi sırasında (modern bilim 
şimdiye kadar onun bilgisinin 
sonuçlarını kullanıyor) eter 
fizikçilerin, matematikçilerin, 
kimyacıların ve diğer disiplinlerden 
araştırmacıların tartışmalarının 
merkezi temalarından biriydi. 
Birçok önde gelen bilim insanı eter 
dünyası hakkında konuştu ve yazdı.  
Örneğin, İngiliz fizikçi, matematikçi 
James Maxwell (1831‒1879) ‒ 
istatistiksel fiziğin kurucularından 
biri ve klasik elektrodinamiğin 
kurucusu. Bu özel dünya ortamı 
hakkında kadim bilginin varlığı ve 
eterin model fikirleri sayesinde, 
elektromanyetik alan teorisine 
gelebildi. Maxwell elektrik alanı 
şiddetinin eterdeki elastik gerilim 
ile bağlantılı olduğuna ve manyetik 
indüksiyonun onun dönme hareketi 
ile bağlantılı olduğuna inanıyordu. 
"Elektrik ve Manyetizm Üzerine 
İlmi Eser"de (1873) aşağıdakini 
yazdı: " Şimdi, zamanda yayılmayı 
(Not: etkileşimleri) ya maddi bir 
tözün uzayda uçuşu ya da uzayda 
zaten var olan bir ortamdaki bir 
hareket ya da gerilim koşulunun 
yayılması dışında tasavvur 
edemiyoruz... Gerçekte, enerji 
zamanda bir cisimden diğerine 
her aktarıldığında, enerjinin bir 
cismi terk ettikten ve  

diğerine erimesinden önce var 
olduğu bir aracı veya madde 
olmalıdır... Bu yüzden tüm bu 
teoriler (Not: dalga etkileşimi ve 
elektromanyetizma teorileri), 
yayılmanın gerçekleştiği bir ortam 
kavramına yol açıyor ve bu ortamı 
bir hipotez olarak kabul edersek, 
araştırmalarımızda önemli bir yer 
tutması gerektiğini ve onun 
eyleminin tüm ayrıntılarının zihinsel 
bir temsilini oluşturmaya 
çalışmamız gerektiğini 
düşünüyorum ve bu incelemedeki 
sürekli amacım bu olmuştur." 

 
Eter kavramı aşağıdaki bilim 
adamları tarafından araştırıldı. 
İngiliz fizikçi ve kimyacı Michael 
Faraday (1791‒1867) ‒ 
elektrodinamiklerde "kuvvet alanı" 
modern kavramının kurucusu, 
elektromanyetik indüksiyon yasası, 
elektroliz yasaları vs dahil bir 
sayıda temel keşiflerin yazarı. 
Alman fizikçi Heinrich Hertz 
(1857‒1894) ‒ elektromanyetik 
dalgaların varlığını deneysel olarak 
kanıtlayan elektromanyetiklerin 
kurucularından biri (onun 
çalışmaları ve diğer bilim 
adamlarının çalışmaları sayesinde 
daha sonra radyo yaratıldı.) 
Hollandalı fizikçi Hendrik Lorentz 
(1853‒1928), çalışmaları 
elektrodinamiklere, istatistiksel 
fiziğe, optiklere, radyasyon 
teorisine, nükleer fiziğe adanmıştır. 
Sürekli elektromanyetik alan 
kavramını maddenin parçası olan 
farklı elektrik yükleri kavramı ile 
birleştirdi. Çalışmalarında eter 
dünyası kavramını kullanan ve 
kadim zamanlarda söz edildiği gibi 
eterin deneysel olarak asla 
bulunamayacağını belirten iyi 
tanınan Fransız matematikçi, fizikçi, 
astronom, filozof Jules Henri 
Poincaré (1854‒1912),  

 
James Maxwell 

(1831‒1879) 
 
 

Michael Faraday 
(1791‒1867) 

 
 

Heinrich Hertz 
(1857‒1894) 

 
 

Hendrik Lorentz 
(1853‒1928) 

 
 

Jules Henri Poincarе 
(1854‒1912) 
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Nikola Tesla 
(1856‒1943) 

 
"Dünyamız uçsuz 
bucaksız bir enerji 
okyanusuna dalmış 
durumda, sonsuz uzayda 
inanılmaz bir hızla 
uçuyoruz. Her şey kendi 
etrafında dönüyor, 
hareket ediyor - her şey 
enerji. 
Göz korkutucu bir 
görevimiz var 
- bu enerjiyi çıkarmanın 
yollarını bulmak. O 
zaman onu bu tükenmez 
kaynaktan alarak insanlık 
büyük bir hızla 
ilerleyecektir." 

 
Nikola Tesla'nın 
günlüklerinden, 
1891 

 
 
 

“Varlığımızın en büyük 
gizemleri hala 
kavranmadı,  ölümün kendisi 
son olmayabilir.” 

 
Nikola Tesla 

 
 

"Minik yaratıkların 
bile eylemi 
Evren'de 
değişimlere yol 
açar."  

 
Nikola Tesla 

Bununla birlikte, kadim 
zamanlarda, bu maddenin insanlar 
tarafından erişilemez olduğu, ancak 
doğasını bilerek, tükenmez bir güç 
kaynağı (enerji) elde etmenin 
mümkün olduğu da kaydedilmiştir. 
Bu bilgi, aslında, zamanının en iyi 
beyinlerini bir şekilde bu 
araştırmaya çeken, gelişmelerini 
finanse eden, tanınmış bilim 
adamlarını araştırmaya teşvik eden 
siyasi ve dini yöneticilerin, farklı 
devirlerin zenginlerinin ilgi odağı 
haline geldi (veya eter ile ilgili 
konuları keşfetmelerini 
engellemedi). 

 
Yeni keşifler çağında, bu her yeri 
kaplayan ortam, fizikte olduğu kadar 
eski zamanlarda da temel prensip 
olarak kabul edildi. Ama o dönemin 
yeni anlayışları ışığında eter aynı 
zamanda ışık ve elektromanyetik 
etkileşimlerin de taşıyıcısı olarak 
kabul edilmiştir. Yayıncılıkla ilgili -
"canlı yayın yapmak" -  popüler bir 
ifade olması sayesinde 
elektromanyetik radyasyonun 
iletilmesini sağlayanın eter olduğuna 
inanılıyordu. (Tercümanın notu: Rus 
dilinde “эфир” (eter) bu bağlamda 
hava sözcüğünün yerine kullanılır.) 
Fizikte büyük keşifler çağıydı. O 
zamanın çağdaşlarının yazdığı gibi: 
"fikirler kelimenin tam anlamıyla 
havada uçtu". Tüm bu temel 
keşifler, belirli bir ana kadar ciddi 
bir deneysel kanıt hızı topladı… 
 
Beklenmedik bir şekilde 20. yüzyılın 
başında eter üzerine yapılan tüm 
araştırma çalışmaları durduruldu. 
Eter teorisini savunan pek çok bilim 
adamı, çalışmalarına kaynak 
ayırmadan bırakılmış, 
laboratuvarların kapatılması, 
bilimsel boşlukların azaltılması, 
sonraki istihdamda zorluklar 
yaratılması gibi çeşitli yapay 
engeller yaratılmıştır. Aynı zamanda 
dünya kitlesel medyası   

teorik fiziğin temel kavramlarından 
biri olan eteri gözden düşürmek için 
büyük ölçekli bir kampanya 
başlattı. 19. yüzyılın ünlü bilim 
adamlarının temel teorilerini 
üzerine inşa ettikleri ve 
elektromanyetizmanın eşsiz doğası 
hakkında gerçekten ilginç deneysel 
veriler elde ettikleri eter hakkında 
konuşan herkes neden birdenbire 
sessizliğe büründü? Ve daha sonra, 
meslektaşlarıyla sohbetlerinde 
basitçe eterden bahseden bu 
fizikçiler, başarılarına rağmen ve 
vardıkları sonuçlarda binlerce kez 
haklı olsalar bile koşulsuz olarak ‒ 
"sözde bilimciler" olarak 
etiketlendiler mi? O zamanda 
gerçekte ne oldu?  
 
“Suçlu” olan ünlü bir Sırp fizikçi, 
yüksek voltajlı elektrik 
araştırmacısı, yetenekli mühendis 
ve mucit Nikola Tesla idi ve 
deneysel olarak eterden tükenmez 
enerji üretmenin bir yolunu buldu. 
Elektrik mühendisliği uzmanlık 
alanıydı, oysa bilimsel ilgi alanının 
ana alanı enerji üretimi ve uzaktan 
kablosuz iletim araştırmalarıydı. 
Fikirlerinin ilk bakışta insanlık için 
fantastik gerçekleri içermesi tesadüf 
değildir. Örneğin, gece, gündüz, 
denizde veya okyanusta yelken 
açan gemiler için deniz yollarının 
atmosferden (veya daha doğrusu 
eterden) alınan serbest enerji 
yardımıyla kablosuz olarak 
aydınlatılması gibi bir fikir. Bu tür 
keşifler, uygulandıkları takdirde, 
antik çağın birçok olayı ve 
bilmecesinin yanı sıra arkeolojik 
keşifler sırasında ortaya çıkan 
gerçekler ve eski insanların tarihi, 
yaşamı ve teknik başarılarının 
geleneksel açıklamasına uymayan 
buluntular hakkında bir anlayış 
sağlayacaktır. Bir çok sorunun 
yanıtını verecektir. Örneğin, kadim 
Mısırlılar modern insanların bildiği 
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aydınlatma yöntemlerine 
başvurmadan, piramitlerin içinde 
inşaat ve dekoratif tasarım yapmayı 
nasıl başardılar? Antik çağların 
insanları hangi güç sayesinde 
yerçekimini etkileyebiliyor ve 
megalitleri hareket ettirebiliyor ve 
onlardan tüm şehirleri inşa 
edebiliyordu? Örneğin, Lübnan'daki 
kadim Baalbek terası gibi "uzay 
limanları" ne için inşa edildi? 
Afrikalı Dogon kabilesinin ataları, 
Sirius yıldızı ve sistemi hakkındaki 
kesin verileri nereden aldı ve bu ve 
diğer yıldızlara bir uzay gemisinde 
(güvenli bir şekilde) ulaşmak için 
ne tür bir enerji kaynağı gerekli? 
 
Tesla, araştırmasında muazzam 
sonuçlar elde etti ve icatlarının ve 
bedava enerjisinin tüm insanlar için 
erişilebilir olduğunu, doğal olarak 
tüm insanlık için hayatı önemli 
ölçüde kolaylaştıracak ve 
basitleştirecek, uygarlığı yeni bir 
teknik gelişme turuna çıkaracağını 
hayal etti. Ancak sorun, fikirlerinin, 
araştırmalarının ve laboratuvar 
bakımlarının finansmanının, dünya 
hakkında başka görüşleri ve başka 
amaçları olan Amerikalı sanayiciler 
pahasına yapılmasıydı. Onlar için 
asıl mesele, ihtiyacı olan herkese 
ücretsiz bir enerji dağıtımı ve dünya 
manevi ve ahlaki toplumunun 
yaratılması değil, kişisel ticari 
fayda, onların ve onların soyundan 
gelenlerin insanlar üzerinde mutlak 
bir güce sahip olacağı tüketim 
toplumunun yaratılmasıydı. 

1895‒1904 yılları döneminin fizikte 
devrimsel değişimler zamanı olarak 
adlandırılması tesadüf değildir. 
1892'ten 1905'e kadar Tesla'nın en 
önemli keşiflerinin zirvesi vardı. 
Ama, onun "hatası" ve "stratejik 
hatası" en önemli keşiflerini ilk 
gösterdiği kişilerin tüketim 
toplumuna hizmet edenler 
olmasıydı. Bu keşifler ve  

(ve bunlarla bağlantılı olası sonuçlar 
ve beklentiler), Amerikalı 
finansörleri ve sanayicileri o kadar 
şok etti ki, gelirlerini ve insanlar 
üzerindeki güçlerini kaybetme 
korkusuyla, Tesla'nın projelerinin 
finansmanını aniden durdurmakla 
kalmadılar, aynı zamanda eter gibi 
bir kavramın "ilk ve son kez" temel 
bilimden - fizikten kaybolması için 
her şeyi üstlendiler. Nikola 
Tesla'nın hikayesi elbette özel bir 
durum. Başka biri de bu tür keşifler 
yapabilirdi, çünkü o zamanlar bilim, 
insan uygarlığı için fantastik 
umutlar açabilecek önemli dönüm 
noktasına gerçekten yaklaşmıştı. 
Ancak bu özel hikaye, ne yazık ki, 
genel olarak tüm bilimi ve en 
önemlisi - bilimin geleceğini 
etkiledi. Böylece, Nikola Tesla, 
farkında olmadan, yüzyıl boyunca 
eterden serbest enerji elde etme 
sorununun araştırılmasını durdurdu, 
çünkü devrim niteliğindeki 
teknolojisini bu tarihi atılım 
nedeniyle çok para 
kaybedebileceklere, insanlar 
üzerinde güç ve "dünya 
hakimiyeti"ni kaybedebilecek 
olanlara göstermek için acele etti. 
1905'den bu yana bilimde eter 
hakkında kasıtlı bir yıkım başladı. 
1905'in tarihte "Mucizeler Yılı" 
(Latincede-Annus mirabilis; bilenler 
için ilginç bir gerçek: İngiliz 
literatüründe "Annus mirabilis" ismi 
genellikle 1666 ile ilişkili olarak 
kullanılır) olarak bilinmesi tesadüf 
değildir.  Yetkili bilimsel bir 
Olympus'ta Dünya sanayicilerinin 
ve kodamanlarının komplolarının 
sonucu olarak, dünya çapında 
popülerleştirmeye başladıkları bir 
dizi "figür"ü acilen getiriyorlar ve 
onlar da eter kavramını 
değiştirmeye ve fiziği farklı bir 
araştırma yönüne yönlendirmeye 
başlıyorlar. Örneğin, 1905'te 
tanınmayan 26 yaşındaki Albert  
Einstein (1879‒1955;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Einstein 
(1879‒1955) 

 
 
 
 

Albert Einstein 
“Hareket Eden 

Gövdelerin 
Elektrodinamiklei 

üzerine " 
(«Zur Elektrodynamik 

bewegter Körper», 
1905) 

 
 
 

A. Einstein's 
çalışmalarının 
yayınlandığı 
dergi "Annals of 
Physics"(«Annal
en der Physik»), 
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o zamanlar o İsviçre vatandaşı idi,  
Patent ofisi çalışanıydı) o yıllarda 
farklı ülkelerin fizikçilerinin ilgi 
odağı olan en güncel yönler 
hakkında dört makale yayınladı. 
Bunların arasında - Einstein'ın özel 
görelilik teorisi hakkında yazdığı 
"Hareket Eden Cisimlerin 
Elektrodinamikleri üzerine" 
çalışması. Bundan başka, çalışmaları 
prestijli Alman bilim dergisinde 
yayınlandı - "Annals of Physics" 
("Annalen der Physik"). O zamanlar, 
elektrodinamikler çok popüler bir 
konuydu ve Nikola Tesla'nın ve 
elektrik ve manyetizm alanlarında 
çalışan o zamanın önde gelen bir 
sayıda bilim adamının teorik ve 
deneysel keşifleri sayesinde bir çok 
insanın dikkatini çekiyordu.  

Einstein'ın özel görelilik kuramı, 
fizikteki zaman ve uzay 
kavramlarının revizyonunu 
içeriyordu. Görüşleri, o zamanın 
eter teorisine dayanan teorilerinden 
büyük ölçüde "bağımsız" olarak 
sunuldu. Örneğin, ünlü Hollandalı 
fizikçi-teorisyen Hendrik Lorentz, 
fizikte Nobel Ödülü sahibi ve yetkili 
Fransız matematikçi, fizikçi Henri 
Poincare tüm yeni etkilerin eterin 
dinamik özellikleri olduğunu 
düşünüyorsa, Einstein'ın "görelilik 
teorisinde" tüm bunlar 
dinamiklerden kinematiklere 
aktarıldı ve eter kavramı hariç 
tutuldu. Genç bilim adamı, eterin 
özellikleri olarak kabul edilenlerin 
"aslında" uzay ve zamanın nesnel 
özelliklerinin bir tezahürü olduğunu 
ve genel olarak sadece onun 
gözleminin imkansızlığını 
kanıtlamak için eter kavramını dahil 
etmenin mantıksız olduğunu iddia 
etmeye başladı. Bu, çalışmalarında 
Einstein'ın eter kavramını, ayrıca 
ona dayanan mutlak hareket ve 
mutlak zaman kavramlarını 
yürürlükten kaldırdığı   
  

anlamına geliyor (Not: mutlak zaman 
ve hareket üzerine daha fazla bilgi 
için lütfen "Ezoosmos" kitabına 
başvurun) Bu yüzden, görelilik 
teorisi bilimde yeni bir şey değildi. 
Einstein'ın bunu yayınlanmasından 
çok önce, Henri Poincare "Zamanın 
Ölçümü" ("La mesure du temps", 
1898) adlı çalışmasında 
elektromanyetik fenomenler için 
genel ve evrensel bir görelilik ilkesi 
formüle etti. Ama sorun, hem 
Lorentz hem de Poincare'in eter 
teorisinin destekçileri olmasıydı; bu, 
büyük finansörlerin emriyle bilimde 
bu kavramın ortadan kaldırılmasıyla 
uğraşanları tatmin etmedi. 
 

 
Bu komplo, çeşitli yollarla bilinçli ve 
sistematik olarak uygulamaya 
konmuştur ve birçok gerçekle 
kanıtlanabilir. Başlangıçta, o 
zamanın önde gelen bilim adamları, 
"yeni teori" sorusundan göreceli 
sessizlikle kaçındılar ya da sadece bu 
konuların daha önce diğer bilim 
adamları tarafından ele alındığı ve 
araştırmalarının sonuçlarının 
yalnızca belirli koşullar için adil 
olduğu konusunda bazı profesyonel 
yorumlarda bulundular. Ama sonra 
fizikçiler giderek yeni teoriyi 
destekleyenler ve eter kavramının 
konumlarında duranlar olarak ikiye 
ayrıldılar. Bilim adamlarını birbirine 
düşürmenin ve aralarındaki yapay 
bölünmenin sonucu, Eylül 1920'de 
yapılan resmi açıklama oldu. Alman 
şehri Bad Nauheim'da (Almanya) 
Alman bilim adamları ve doktorlar 
Birliği'nin 86 ncı Kongresinde, eter 
gibi bir kavramın sonunda 
yürürlükten kaldırıldığı bir gerçek 
olarak resmen ilan edildi. Bu amaç 
için yer ve zaman tesadüfen 
seçilmemiştir (Avrupa tatil beldesi 
Bud Nauheim, Hessen Eyaletinde, 
Frankfurt amkta Main'den 38 km 
uzaklıkta bulunmaktadır). 
 (Not: daha fazla bilgi için 
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“Son bir kaç yılda 
fizikçiler tarafından 
bildirilen en 
şaşırtıcı keşiflerden 
biri maddenin var 
olmadığıdır."    
 
Henri Poincaré'ın 
kitabından "Bilim ve 
Hipotez " 

"Eter'in oluşumuna dair 
tutarlı bir fikir 
oluşturmakta ne tür 
zorluklar yaşarsak 
yaşayalım, gezegenler 
arası ve yıldızlararası 
boşlukların boş 
olmadığı, kesinlikle en 
büyüğü ve muhtemelen 
hakkında bilgi sahibi 
olduğumuz en tek tip 
gövde olan maddi bir 
töz veya cisim 
tarafından işgal 
edildiğine şüphe yoktur.  
 
 James Maxwell'in 
makalesi "Eter"den. 
Encyclopedia 

Britannica, 9th 
edition, 1878. 

Hendrik Lorentz dedi ki  
“Düşünülebilir madde 
kesinlikle geçirgendir, 
yani bir atomun 
bulunduğu yerde aynı 
zamanda eter de vardır; 
bu, atomları eterin 
yerel modifikasyonları 
olarak görmemize izin 
verilseydi anlaşılabilir 
olurdu”. 

 

 "Fiziğin Tarihi" 
kitabından-  P.S. 

Kudryavtsev, 
Volume 3, 1971 
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lütfen "Sensei-IV" kitabına 
başvurun). O zamanın bilim 
adamları, aslında bu ifadenin, 
karşılığında uygun yeni bir kanıt ve 
açıklamalar sunmadan, zaten geçerli 
olan birçok fizik teorisinin 
açıklamalarının üstünü çizerek iptal 
ettiğini anladılar. Pratik olarak o 
zamandan beri bilim camiasında, 
tüketim toplumu kurucuları 
tarafından dayatılan ve bilimi iki 
kampa ayıran şablonlar ortaya çıktı: 
apaçık gerçekleri göremeyen 
"körler" ve bunu bilen ama bunun 
hakkında konuşmaktan korkan 
"sessizler". 
 
Aynı zamanda, kitle iletişim 
araçlarının yardımıyla dünyanın 
dikkati "görelilik teorisinin 
geçerliliği" iddiasına çevrildi ve 
eterin hiç olmadığı fikri empoze 
edildi. Aceleyle, yeni görelilik 
teorisini tek taraflı, açık ve 
tartışılmaz bir gerçek olarak anlatan 
öğretim görevlilerinin kitaplarını ve 
konuşmalarını popüler hale 
getirdiler. Bu da eter bilgisinin yok 
edilmesinde ve ihmal edilmesinde 
rol oynadı. Modern dilde, dünya 
işadamları, kitle iletişim araçları 
aracılığıyla eski etkileme 
yöntemlerini insanlar üzerinde 
uyguladılar ve sonuç, belirli kamu 
görüşlerinin yok edilmesi, onun 
yerine, bu dünyanın güçlü 
çevrelerinin lehine olan sahte, tam 
zıt halk fikrinin getirilmesi oldu. 
Çok daha sonra bu yöntem halk 
tarafından bilinir hale geldi ve 
"Overton Window" olarak 
adlandırıldı. Onun esası, halk 
bilincinin, bir fikrin tamamen “kabul 
edilemez” olarak algılanması 
aşamasından (örneğin, herhangi bir 
kamu temelinin, kadim bilgilerin, 
varsayımların, geleneksel görüşlerin, 
ahlaki ve evrensel normların 
kırılması) halk bilincine sadece 
"kabul edilebilir fikir" aşamasına 
değil, aynı zamanda bu sahte temel 
üzerinde toplum için yeni değişmez 
kural yaratma aşamasına özel bilgi 
işlenmesinden oluşur. ("Overtone 
  

Window"a göre halk bilincinin bilgi 
işlenmesi aşamaları: Düşünülmez 
sahte fikir -  fikir üzerinde radikal 
görüş ‒ minimum kabul edilebilir 
fikir - en duyarlı fikir - en popüler 
fikir - yaşam prensibine getirme).  
 
 
Fizikteki tüm bu karışıklıklar üzücü, 
ama şaşırtıcı değil. Bunlar, dünya 
üstünlüğünü hayal eden bir grup 
finansçının yüksek etkinliğiyle 
bağlantılı olarak, o zamanın halk 
bilincinde küresel olarak olanların 
yalnızca kısmi bir yansımasıdır. 
Maneviyatın, ahlakın dünyada büyük 
ölçüde yok edildiği ve tüketim 
toplumunun yapay olarak kurulduğu 
o dönemdi. Tüketim toplumunun 
oluşumuna ve pekiştirilmesine 
odaklanan dünya işletmeleri, çok 
uluslu şirketler, özel tekeller, dünya 
pazarı artan bir hızla yaratıldı. 
Dünya topluluğunda, çocukluğundan 
beri bilinci materyalist, dünyayı 
bencil algılamaya, tüketicinin hayata 
karşı tutumuna ve kişisel fayda elde 
etmeye ayarlanmış insan-tüketici 
popüler hale geldi. Ve hayatın 
anlamı yanlış bir yola indirgendi 
(gelir ve refah düzeyinin sürekli 
artması, kariyer gelişimi, egoist 
hırsların sürdürülmesi arzusu) ve 
bunun sonucunda insana gerekli içsel 
özgürlük ve mutluluğu vermedi. 
Bilincin bu tür kitlesel işlenmesinden 
sonra, insan-tüketicinin bencil 
düşüncesi, kutsal kabul edilen ve 
insanlık için önemli olarak nesilden 
nesile aktarılanlar da dahil olmak 
üzere, geçmişin bilgisini artık 
ciddiye almıyordu. Maddi bir şeyle 
dolu değilse, mutlak bir boşluğun ne 
olduğunu hayal etmek onun için 
zordu. Bilincinde daha fazlasını 
öğrenmesine ve bir sonraki Tesla,   
 

“Büyük ve ebedi 
hakkında ilgiyi, herkes 
için temel ihtiyaçların 
karşılanması 
olasılığına ulaştığımız 
zamana 
ertelememeliyiz. Aksi 
takdirde çok geç 
olacak - ideali 'ekmek 
ve sirk' olan insanlara 
zenginlik vereceğiz." 

V.I. Vernadsky 
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“Yalnızca yeni 
fenomenler keşfetmekle 
kalmıyoruz, bildiğimizi 
düşündüğümüz 
fenomenlerde, 
öngörülemeyen yönler 
kendilerini gösteriyor. 
Serbest eterde, yasalar 
görkemli basitliklerini 
korur; ama madde, 
gitgide daha karmaşık 
görünüyor; onun 
hakkında söylenenler 
asla yaklaşıktan öte 
değildir ve 
formüllerimiz her an 
yeni terimler 
gerektirir." 

 “Bilim ve 
Hipotez”, 

Henri Poincaré 

“Herhangi bir 
bilimsel görüşün 
zaferi ve onun 
dünya görüşüne 
dahil edilmesi 
onun geçerliliğini 
kanıtlamaz." 

V.I. Vernadsky 
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Planck or Maxwell olmasına izin 
vermemek için kurulmuş bir sınır 
olan maddi dünya görüşünün ötesine  
geçmek onun için zordu. 

 
Sonuç olarak, eterin özelliklerinin 
incelenmesiyle bağlantılı bu 
perspektif yönünde fiziğin gelişimi 
bir yüzyıl boyunca yavaşladı ve 
bilimin öncelikli yönlerinde yalnızca 
yöneticilere askeri avantaj ve 
oligarklara gelir sağlayan şey kaldı. 
Bugün, eski eter bilgisinin kalıntıları, 
geleneksel bilimin yorumunda veya 
felsefi fikirler düzeyinde, "geçmişin 
ilkel bilgisi" olarak, ayrıca özün 
çarpıtılması ve yanlış anlaşılmasıyla 
veya "okült kadim yorumlar" 
etiketinin kısıtlayıcı çerçevesine 
sıkıştırılmış olarak mevcuttur.  
 
Tükenmez enerji kaynağına (eter, 
akaşa, serbest enerji) ilişkin kadim 
bilgilerin kaybının bir sonucu olarak 
modern dünyada ne görebiliriz? 
Gezegenin yenilenemeyen enerji 
kaynakları için şiddetli rekabet, 
askeri çatışmalara, ulusötesi 
şirketlerin genişlemesine, insanların 
uzlaşmaz "biz ve onlar" olarak 
bölünmesine, tüketici pazarı için 
kuralsız savaşa kadar her şey. 
Hidrokarbon kaynakları, tüketim 
toplumunun politik ve ekonomik 
konularında bir pazarlık kozu haline 
geldi. Bugün paranın insanların 
zihinlerini kitlesel olarak yönettiği 
uygarlık, manevi ve ahlaki 
temellerinin kaybolması nedeniyle 
doğal bir gelişme çıkmazı, küresel 
dünya sorunları ile karşı karşıyadır. 
Ve tüm bunlar şu anda, küresel doğal 
afetlerin ivme kazanarak hızlandığı 
ve insanlığın hava olarak hayatta 
kalması için eter bilgisinin gerekli 
olduğu bir zamanda gerçekleşiyor. 
Para yardımı ile bilim adamlarının 
dillerini tutabilirsiniz, ama doğanın 
yükselen öfkesini tutmak imkansızdır! 

Modern toplumda, kitle iletişim 
araçları sayesinde, "enerji krizi" 
ifadesi, uluslararası askeri-politik 
gerilimin tırmanmasını, savaşı, 
"aşırı" nüfusu yok etmeye yönelik 
herhangi bir girişimi haklı çıkarmak 
için kullanılan insanların zihninde 
sağlam bir şekilde kök salmaktadır. 
Ancak çok az insan, "enerji krizi" 
ifadesinin altında gerçekte ne 
olduğunu ve bu kavramın neden bir 
şablon bahane olarak popüler 
kamuoyuna girdiğini düşünüyor? 
Sonuçta, günümüzde hidrokarbon 
malzemeleri kullanmadan elektrik 
enerjisi almanın çeşitli yolları 
mevcuttur. Neden resmi kaynaklar 
onlar hakkında hiçbir şey 
söylemiyor? Bu soruların cevapları 
yine insanın dünya gücüne sahip 
olma sıradan arzusuna ya da en 
azından dünya tüketici pazarındaki 
farklı türden durumlarda bir avantajı 
kaybetmeme arzusuna yol açacaktır. 
Dolayısıyla, her şeyin 
"değiştirilebilir bir insan yüzüyle" iş 
için çalıştığı tüketim toplumu, ruhsal 
ve yaratıcı toplum - genel olarak 
mevcut serbest enerji ve ilksel bilgi - 
kavramları ile bağdaşmaz. 
 
Ama şimdi, İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ bilgisi sayesinde, dünyanın 
tüm duyarlı insanları uygarlığımızın 
gelişiminin vektörünü ruhsal ve 
ahlaki yöne kökten değiştirme ve 
dünya toplumunun en önemli 
problemini çözme eşsiz fırsatına 
sahiptir (Not: lütfen "AllatRa" 
kitabına başvurun) ‒ maliyetsiz 
serbest enerji elde etme problemi. 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 
tarafından sunulan fırsatlar ve 
beklentiler, insanları maddi 
bağımlılıktan kurtarır, yani herhangi 
bir tüketici sisteminin kaldırılmasını 
teşvik eder. İnsanlığı tamamen yeni 
bir tutum, dünya görüşü, bilimsel 
çalışma ve uzay ve insan 
araştırmalarına getirirler. 
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"Her insanın 
toplumun ruhsal ve 
ahlaki dönüşümü 
ortak amacına katkısı 
çok önemlidir. 
Hakikati yayma 
amacıyla yapılan her, 
görünüşte en basit ve 
"önemsiz" işin, 
sonunda, o veya bu 
şekilde toplumda 
küresel durumu 
etkilediğini ve onun 
geleceğini 
oluşturduğunu 
söyleyebiliriz."   

 
"AllatRa" kitabından 

 

"Toplum değişmezse, 
insanlık hayatta 
kalmaz... Sadece eğer 
bütün insanlık 
birleşirse ve toplumun 
ruhsal anlamda 
niteliksel dönüşümü 
gerçekleşirse, gelen 
felaketlerde hayatta 
kalmak mümkündür."   
 
 
"AllatRa" kitabından 

Paranın yardımıyla 
bilimadamlarının 
dilini tutabilirsiniz, 
ama doğanın 
yükselen öfkesini 
tutmak imkansızdır!    
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TEMEL 
PARÇACIKLAR 
 
19ncu yüzyıldan bu yana, modern 
uygarlığımızın bilimi, kimyasal bir 
elementin en küçük parçası olarak 
atomun değiştirilmiş kavramını 
kullanmaya başladı. 1897'de, katot 
ışınlarının en küçük parçacıkların 
akışıyla oluştuğunu saptayan İngiliz 
fizikçi Joseph John Thomson 
(1856‒1940),sayesinde ELEKTRON 
keşfedildi ‒ atomlarda negatif temel 
elektrik yükünün taşıyıcısı. 1919'da 
İngiliz fizikçi Ernest Rutherford 
(1871‒1937) nükleer parçalanma 
araştırmasının sonucu olarak 
PROTON keşfedildi - pozitif yüke 
sahip temel parçacık. 1932'de İngiliz 
fizikçi James Chadwick 
(1891‒1974) alfa parçacıklarının 
berilyum ile etkileşimini araştırması 
sırasında NÖTRONu keşfetti ‒ 
protona yakın ağırlığa sahip, ama 
elektrik yükü olmayan, atom 
çekirdeğinin parçası olan temel bir 
parçacık. Ama, modern bilimde 
atom çekirdeğinin içsel yapısının 
tanımı ile ilgili hala çözülmemiş 
sorular var.  

 
Elektromanyetik alanın içinde 
FOTON bulunduğu varsayımı 
1900'de Alman fizikçi-teorist, 
kuantum fiziğinin kurucusu Max 
Planck tarafından tanımlandı.  
1905'te Albert Einstein, Planck'ın 
fikrini geliştirerek idea, postulated 
that elektromanyetik radyasyonun 
(ışık) ayrı kuantların (fotonlar) 
akışından başka bir şey olmadığını 
varsaydı. Ve fotonun doğrudan 
deneysel kanıtı 1912-1915'te 
Amerikalı fizikçi Robert Millikan 
(1868‒1953) ve 1922'de Arthur 
Compton (1892‒1962) tarafından 
elde edildi.   1930'da 

İsveçli fizikçi Wolfgang Pauli 
(1900‒1958) neredeyse madde ile 
etkileşmeyen temel bir parçacığın 
varlığını önerdi ve sonra 1950'lerin 
ortasında Amerikalı fizikçiler 
Frederick Reines (1918‒1998) ve 
Clyde Cowen (1919‒1974) nötr 
stabil bir parçacığın varlığını 
deneysel olarak doğruladılar - 
NÖTRİNO.  

 
1930'dan beri ve neredeyse 
1950'lerin başında, temel 
parçacıkların araştırılması uzay 
ışınlarının araştırılması ile yakından 
bağlantılıydı. 1950'lerden bu yana ve 
bugüne kadar, temel parçacıkların 
araştırılması için fizikte 
hızlandırıcılar ana alet oldu, oysa 
hızlandırılmış protonların ve 
elektronların bir madde ile 
çarpışması sırasında ortaya çıkan 
yeni temel parçacıklar çalışmaların 
hedefi oldu.  O zamandan beri, çok 
sayıda farklı parçacık keşfedildi, 
buna stabil olmayan temel 
parçacıklar ve "rezonanslar" adını 
alan son derece stabil olmayan 
parçacıklar (örneğin, 1953'te 
bunların ilki keşfedildi - D1 (1232)), 
ağır antiparçacıklar (antiproton 
(1955), anti-nötrino (1956), anti-
Sigma-hiperonlar (1960)) vs 
dahildir.  
 
Keşfedilen parçacıkların 
özelliklerinin çeşitliliği bilim 
adamları için beklenmedik idi. Bu 
konunun araştırılmasında, elektrik 
yükü, momentumun momenti (açısal 
momentum) vs gibi böyle 
karakteristikler ile birlikte, ayrıca 
"gariplik", "cazibe" gibi 
karakteristikler eklemek zorunda 
kaldılar. Kendi yasalarında, 
özelliklerinde, davranışında temel 
parçacıkların dünyasının, klasik 
fiziğin fikirlerine dayanan onunla 
ilgili geleneksel görüşlerden çok 
farklı olduğu açık hale geldi.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph John 
Thomson 

(1856‒1940) 
 
 

Ernest Rutherford 
(1871‒1937) 

 
 
 

James Chadwick 
(1891‒1974) 

 
 
 
 

Peter Higgs 
(1929) 
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Bugün parçacık fiziği ve yüksek 
enerji fiziği alanında önemli bir 
keşif, Avrupa Nükleer Araştırmalar 
Merkezi'nde (CERN) özel kurulum 
yardımıyla alınan sonuçlardan biri 
olarak kabul ediliyor.‒ çarpışan ışın 
demetlerinde yüklü parçacıkların 
hızlandırıcısı (Büyük Hadron Çar- 
pıştırıcısı). Bilim insanları tahminen 
Higgs bozonuna benzer bir parçacık 
keşfetti (bozon İngiliz fizikçi Peter 
Higgs (1929); tarafından öngörüldü, 
teoriye göre son kütle olmalı ve 
dönüşe sahip olmamalıydı). Aslında, 
bilim insanlarının bulduğu şey 
Higgs bozonu değildir. Ama bu 
insanlar, bunu henüz kavramayarak, 
gerçekten önemli bir keşif yaptılar 
ve çok daha fazlasını buldular. 
"AllatRa" kitabında ayrıntılı olarak 
tanımlanan fenomeni deneysel 
olarak keşfettiler (Not: lütfen 
"AllatRa" kitabına bakın, sf 36 son 
paragraf) 

 
Günümüzde fizikçiler sadece dış 
gözlem koşullarını 
karmaşıklaştırıyorlar, ama şimdiye 
kadar mikrokozmos sistemi içinde 
meydana gelen ince süreçleri 
gözlemleme ve düzenlilikleri 
anlama fırsatları yok. Tüketim 
toplumu için çalıların etrafında bu 
tür gezintiler doğal bir süreçtir. 
Sonuçta bilim adamları, 
yeteneklerini insanlığın yararına 
değil, birinin hırslarını tatmin etmek 
için uygulayarak, yalnızca sınırlı 
izin verilen kavramlar çerçevesinde 
fiziği çalışarak böyle egoist bir 
toplulukta kelimenin tam anlamıyla 
hayatta kalmaya mecburdurlar. Bu 
nedenle, tüketici toplumda modern 
"yüksek enerji fiziği" gerçekte 
mecazi olarak büyük taşları (temel 
parçacıklar denilen) parçalara ayıran 
bilgisiz izleyici için etkileyici bir 
kuruluş ile karşılaştırılabilir.  
 

Ama, böyle bir yığılmayı 
parçalayarak, kum tanelerinin 
yaratılmasının özünü anlamak 
imkansızdır.   

 

Bugün toplumun sorunlarına 
kayıtsız kalmayan birçok fizikçi, 
deneysel olarak başlangıç anına, 
seleflerinin bıraktığı doğrudan yola 
geri dönmeye çalışıyor. Küresel 
doğal değişimlerle bağlantılı olarak 
Dünya'daki iklim durumu nedeniyle, 
insan uygarlığının hayatta kalması 
için fizikte niteliksel olarak yeni bir 
temel atılıma, dış koşullara ve doğal 
kaynakların varlığına bakılmaksızın 
serbest enerji üretme yöntemlerine 
ihtiyacımız olduğunu anlıyorlar. 

 
Yukarıdaki sonucu özetlersek, yeni 
modern keşifler çağıyla birlikte, tüm 
Evrenin makrokozmosunun temelini 
oluşturan mikrokozmosa açılan 
kapının anahtar deliğinin birazcık 
aralandığını söyleyebiliriz. Ama tüm 
bunların, mikrokozmosta 
gözlemlenen az miktarda fenomen 
ile sınırlı olduğu ortaya çıkıyor. 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ'nin 
evrensel anahtarlarına sahip olarak, 
görünmeyen dünyanın kapısını 
sonuna kadar açmakla kalmayıp, ona 
girmek, onun kaynağıyla temasa 
geçmek de mümkündür. 
Mikrokozmosun etkileşim yasalarını 
anlamak için, birçok geleneksel 
kavram ve görüşün radikal bir 
revizyonuna, fizik üzerine niteliksel 
olarak yeni bir görüşe ihtiyacımız 
var. İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ, 
yalnızca mikrokozmosta tamamen 
farklı bir fiziksel fenomen vizyonu 
olasılığını açmakla kalmaz, aynı 
zamanda esas temellerini ve 
etkileşim yasalarını da verir. 
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"Sonra kendine 
dönerek, tüm var olan 
ile karşılaştırarak 
bırak insan 
kendininkini düşünsün; 
kendini Evrenin bu 
uzak ilinde dolaşan 
biri olarak görsün; ve 
kendini içinde bulduğu 
küçük zindandan, yani 
tüm görünen dünyayı 
kastediyorum, 
yeryüzünde, onun 
krallıklarında, 
şehirlerinde ve kendisi 
üzerinde gerçek bir 
değer belirlemeyi 
öğrensin. 
Sonsuzluktaki adam – 
o kim?” 

Blaise Pascal'ın 
kitabından 

" Düşünceler", 
1657-1658 

Jagadish Chandra 
Bose (1858 -1937), 
Bengalli fizikçi,  
biyofizikçi, arkeolog, 
radyo araştırma ve 
mikrodalga optiklerinin 
kurucularından biri, 
1917'de Bose 
Enstitüsünün açılış 
konuşmasında dedi ki:  
"...Bizi bu sürekli 
evrimleşen yaradılışın 
gizemiyle, "toz 
parçacığının" 
mikrokozmosunda gizli 
yatan tanımlanamaz 
harikalarla çevreleyen, 
atomik formunun 
karışıklıklarında 
kozmosun tüm gizemi 
ile kuşatan O'nun aynı 
zamanda bize sorma ve 
anlama arzusu ektiği 
unutuluyor..." 
 
 

A
L

L
A

T
R

A
 

SC
IE

N
C

E
 



İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ 

İNSAN ALGISI 
 

Doğada, maddenin 
organizasyonunun farklı 
seviyelerinde, farklı hızlarda, farklı 
faz durumları, fiziksel ve diğer 
koşullar vb. ile sürekli bir hareket ve 
dönüşüm süreci vardır. Bilim, insan 
gözünün bu dönüşümleri 
göremediğini kanıtladı, bu 
süreçlerin var olmadığı anlamına 
gelmiyor. Ama, doğadaki her 
değişikliğin yeterli bir zemini 
olmalıdır. Modern fiziğin temel 
görevi, değişmez yasaya göre 
işleyen ve fenomenleri ve olayların 
gidişatını değiştiren ardıl nedenlerin 
tüm çeşitliliğini belirleyen ilk 
nedeni bulmaktır. 
 
Fizik, antik çağda olduğu gibi 
günümüzde de felsefe ile ayrılmaz 
bir şekilde bağlantılıdır ve daha 
kadim zamanlarda manevi bilgi ile 
bağlantılıydı; daha doğrusu, fizik, 
insanın göremediği makro ve mikro 
kozmosun yaşamıyla ilgili sorulara 
cevaplar veren, ona bir bütünleyici 
olarak var oldu. Bu, Evrenin 
doğuşu, yapısı ve evrimi, ölüm ve 
yeniden doğuş döngüleri, görünen 
ve görünmeyen dünyaların yapısı, 
insan hakkında, görünmez 
dünyadaki çok boyutlu yapısı, 
gerçek yetenekleri ve ana kuvveti ve 
en önemli kısım - ruhsal doğa 
hakkında bilgi idi. İlksel fiziğin 
temelleri, insanın bu yanıltıcı 
dünyadaki geçici varoluşunun 
gerçek ruhsal anlamını anlamasında 
bir tamamlayıcı olarak hizmet etti.  

 
Dünyanın ruhsal görüşlerinin ve 
gerçek insan doğasının neden 
uzaklaştırıldığını ve yerine modern 
fizikteki felsefi materyalistik 
görüşlerin getirildiğini  

hiç düşündünüz mü? Ve neden 
bilimsel dünya görüşü şimdiye kadar 
modern felsefi görüşler biçiminde 
(dünya yapısının genel ilkeleri ve 
yasaları hakkında materyalist 
fikirler) açıklanmıştır? Bu, Evrenin 
doğuşu ve evrimi, zaman ve uzayın 
kökeni, temel parçacıklar, 
mikrokozmos, yaşamın kökeni ve 
evrimi gibi konuların mevcut 
bilimsel bilgi ve hipotezler 
seviyesinde teorik olarak çalışılması 
anlamına gelir. Aynı sorunlar, dünya 
milletlerinin kadim ruhsal 
metinlerinde de dile getirildi, ama 
insan hakkındaki bilgilere, onun 
varoluşunun anlamı ve ruhsal 
dönüşümünün önemine ek olarak. 

 
Burada, görünmez mikro ve makro 
kozmosun bu eşsiz bilgisini yüksek 
antik çağdaki insanlara nasıl ve 
kimin verdiği sorusunu bir kenara 
bırakıyoruz. Biyolojik bir yaratık 
olarak, üç boyutlu dünyanın bir 
sakini olarak insanın, çevreleyen 
gerçekliği algılamasında (ve sonuç 
olarak, bilişinde) önemli ölçüde 
sınırlı olması ilginçtir. Başka bir 
deyişle, biri ona görünür dünyanın 
dışında var olan bazı fenomenleri 
anlatmazsa ve bunları kullanmayı 
öğretmezse, bunu kendisinin 
yapması imkansız olacaktır. Bir 
örnek, yabani insan denilenlerdir 
(insan toplumundan izole, vahşi 
hayvanlar arasında büyümüş), 
herhangi bir nedenle erken 
çocukluklarından beri sosyal olarak 
izole edilmiş, insanlarla hiçbir teması 
olmayan ve bilgi ve sosyal deneyim 
edinme fırsatı olmayan çocuklar. 
Psikologlar ve sosyologlar bu tür 
örnekleri uzun zaman önce 
biliyorlardı. 
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Frekans, Hz 
 

   

 

 

 

 

 

 

1023 

1022 

 
1021 

 
1020 

 
1019 

 
1018 

1017 

 
1016 

 
1015 

1014 

 
1013 

 
1012 

1011 

1010 

109 

108 

107 

106 

105 
 

  

 

 

İnsanın dünyaya, kendine ve 
yaşamına bakışını oluşturan nedir? 
Algıları nasıl oluşuyor? Dünya 
görüşünün temeli olarak hangi 
bilgileri alıyor (Neye inanıyor)? 
Neye “gerçeklik” diyor ve gerçek 
dünya nedir? Bu soruları fizik bakış 
açısıyla ele alırsak, insanın 
çevreleyen dünya, fiziksel alanların 
bu geniş okyanusu, farklı 
frekanslardaki elektromanyetik 
dalgaların spektrumu ve maddi 
dünyada var olan yaşam formlarının 
ve doğal fenomenlerin tüm bu 
çeşitliliği ve farklılığı hakkında 
oldukça sınırlı bir algıya sahip 
olduğu açıktır. Maddi dünyada var 
olan yaşam formları ve doğal 
fenomenler. Bir gözlemci olarak, üç 
boyutlu dünyanın sistemine kilitlenir 
ve bedeninin, yani duyu organlarının 
yardımıyla onun sadece küçük 
kısmını algılayabilir. Ama duyu 
organlarının sınırı nedir? Basit bir 
örnek – gözler. İnsan, çevredeki 
dünya hakkında temel bilgileri 
görme yardımı ile alır. İnsan gözü 
400 ila 760 nanometre 
uzunluğundaki elektromanyetik 
dalgaları görebilir. İnsan bu 
spektrumun dışındaki hiçbir şeyi 
görmez, bundan dolayı beyninde bu 
dalga boyu aralığının dışında hiçbir 
gerçeklik yoktur. Aynısı, insan 
tarafından yalnızca 16 ila 20 kHz 
aralığında algılanan ses için de 
geçerlidir (karşılaştırma için, bazı 
hayvanların işitme aralıkları 200 
kHz'e kadar, böcekler - 500 kHz'e 
kadar). Duyu organlarımız dış dünya 
hakkında oldukça yetersiz bilgi 
sağlar ve sonuç olarak sadece dış 
gerçekliğin uzamsal düzenlenişinin 
değil, aynı zamanda birçok görünür 
nesnenin statik doğasının da yanlış 
bir resmini elde ederiz, insanın 
algısında bir tür yanılsama vardır. 
Bununla birlikte, gerçekte mutlak 
bir dinlenme durumunda olabilecek 
hiçbir maddi nesne yoktur, çünkü 
her şey hem mikro hem de makro 
kozmosta hareket halindedir.  
 

İnsan bedeni, enerji üreten ve 
tüketen ve sadece belirli koşullar 
seti altında var olabilen bütün bir 
kimya tesisidir, örneğin, belirli 
yerçekimi alanı, atmosfer, su, 
organizmanın hayatta kalması için 
besleyici elementler vs. Bu, çeşitli 
doğadaki girdi bilgilerini merkezi 
sinir sistemi tarafından okunan ve 
işlenen elektrik sinyallerine (sinir 
impalsları) dönüştürebilen karmaşık 
biyofiziksel bir nesnedir. Ortalama 
bir yetişkinin organizmasındaki 
biyokimyasal süreçler trilyonlarca 
minik canlı mikro-nesneleri kapsar, 
daha tam olarak, canlı sistemler - 
bu kompleks sistemin hayatını 
sürdüren ve sürekli olarak değişen 
koşullarla etkileşen ve adapte olan 
hücreler.  Ve tüm bu hücreler, 
oldukça farklı yasalara göre (klasik 
fizik yasalarına benzemeyen) her 
şeyin - enerjinin ve bilginin - 
çekirdeği olan  kuantum fiziği 
seviyesinde, var olan temel 
parçacıklardan oluşur. Başka 
deyişle, görünür dünyanın kimyası 
görünmez dünyanın fiziğine 
dayanır.    

 
Bütüne bakıldığında, insanın 
gerçeklik algısı özneldir. İnsan 
beyni, çok karmaşık olsa da, 
oldukça sınırlı yeteneklere sahiptir 
ve sadece belirli spesifik koşullarda 
işleyebilir. Çevreleyen gerçeklik 
hakkında bilgi birey tarafından 
gecikmeli olarak algılanır ve 
uzamsal olarak çarpıtılır. Örneğin, 
algının uzamsal çarpıklığına ses 
(mekanik) ve ışık (elektromanyetik) 
dalgaların farklı ortamdan ve 
materyallerden geçtiği farklı hız, 
ayrıca dalga saçılması, yansıması ve 
girişimi neden olabilir. Bu, insanın 
tam olmayan, ama kopuk, parçalı 
bilgi aldığı anlamına gelir. 
Çevreleyen gerçekliğin algısının 
modelleri oldukça özneldir. İnsan 
çevreleyen gerçekliği üç boyutlu 
dünya ile ilgili ilişkilendirmeler 
edinen bilinç yardımıyla algılar.    
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Başka deyişle, tüm süreçleri ve 
olguları üç boyutluluk ile "ölçüyor" 
ve aynısını arıyor.. Bu nedenle, 
günlük hayatta dünyanın kalıplaşmış 
algısına uyumlu bilinç, bilinmeyen 
süreçlerin ve olguların anlayışının 
yokluğu nedeniyle birçok şeyi 
gözden kaçırır. Düşünmenin 
materyalistik şekline sahip tüketici 
toplumunun insanının basmakalıp 
algısı İncil karakterinin - şüpheci 
Thomas - sözlerinde ifade edilebilir:  
“Kendi gözlerimle görünceye kadar 
ona inanmam". Ama, ruhsal 
topluluğun temsilcisi (İsa) ünlü bir 
yanıt verdi: “Görmeyip de iman 
edenlere ne mutlu!" İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİ perspektifinden, 
son ifade doğru olmaktan fazlasıdır;  
sadece insanın ruhsal hayatını değil, 
aynı zamanda ezoozmik ızgara 
seviyesinde mikrokozmosta 
gerçekleşen küresel süreçleri de 
ilgilendirir. (Not: daha fazla bilgi için 
lütfen “Ezoozmik ızgara” bölümüne 
bakın) 

 
Bu soruya kuantum fiziği açısından 
bakarsak, insan yanılsamalar 
sisteminde yaşar. Ve bu soruya ruhsal 
bilgi perspektifinden bakarsak, o 
zaman insanı bu dünyanın aldatıcı 
doğasını anlamaktan ve 
gerçekleştirmekten alıkoyan her şey, 
insanı sadece arzularının kölesi 
yapmayan, aynı zamanda onu sistem 
için "sağmal ineğe", canlıyken ölü bir 
insana çeviren materyal zihin 
sisteminin havuç ve çubuğu olan, 
gurur olan bilincinin olumsuz 
niteliğidir. Kadim bilgelerin, önceki 
nesillerin bilgilerini aktarırken, 
insanın görünen dünyada algıladığı 
her şeyin aslında gerçek dışı 
olduğuna ve maddi sistem tarafından 
empoze edilen gerçekliğin sahte 
yanılsamalı algısından nitelik olarak 
farklı olan başka türde algı geliştirme 
fırsatına sahip olduğu gerçeğine 
dikkat göstermeleri tesadüf değildir. 

Bütün bu ve benzeri nedenlerin bir 
sonucu olarak, insanın üç boyutlu 
dünyanın bir sakini olarak sınırlı 
algısının ötesinde, Evrenin maddi 
dünyasının karmaşık işleyiş 
süreçlerinden doğru bir şekilde 
bahsetmek imkansızdır. Bununla 
birlikte, bunların insan algısına 
uyarlanmış bilgileri kadim 
zamanlardan beri var olmuştur. 
Kadim eserlere göre bu bilgi kutsal 
sayıldı, nesilden nesile özenle 
aktarıldı. İnsanların dünyayı 
öğrenirken kendileri, gerçek 
doğaları, hayatın manevi anlamı 
hakkında daha fazla şey 
anlamalarına ve maddi dünyanın 
görünmez süreçlerine ilişkin bu ek 
bilgiyi sadece ruhsal dönüşüm için 
kullanabilmelerine yardımcı olmayı 
amaçladığı açıktır.  
 
Kadim bilgilerin çoğu, dünyanın 
belirli bölgelerinde yaşayan belirli 
bir zamanda yaşayan çoğu insan 
tarafından anlaşılabilen 
ilişkilendirmeler şeklinde nesilden 
nesile aktarıldı. Ve bu bir sürpriz 
değil. Bugün kuantum fiziğinde 
bilim adamları, insan gözünün 
algılayamadığı görünmez dünyanın 
süreçlerini ilişkisel karşılaştırmalar 
yardımıyla ve insanlar için anlaşılır 
formda açıklamaya yönelik soyut 
teoriler ve çeşitli modeller 
oluşturdukları analoji yöntemini 
başarıyla kullanıyorlar. Bundan 
başka, bilim adamlarının kendi 
ilişkilendirme seti ne kadar genişse, 
modern uygarlığın insanları için 
açıklanan teoriler o kadar anlaşılır 
olur. 

 
Kadim zamanlarda bilgi o zamanın 
insanları için anlaşılabilir ve açık 
olan benzetmeler yardımıyla 
aktarılıyordu. Örneğin, Okyanusta 
meydana gelen fenomenler, su ve su 
altı sakinlerinin alışkanlıkları 
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ile bağlantılı mecazi örnekler gibi 
yerel nüfusun iyi bildiği süreçlerin 
benzetmeleri yardımıyla, deniz 
kenarında yaşayan insanlara 
Evrenin ve görünmez dünyanın 
bilgisi açıklanabiliyordu. Çayır ve 
ormanlık bölgelerde yaşayanlar, 
tarım, bitkilerin gelişimi ve 
büyümesi, ağaçlar, hayvanların 
özellikleri ve alışkanlıkları ile ilgili 
ilişkilendirmeleri daha iyi anladılar. 
Ancak çoğu insan için en anlaşılır 
ilişkilendirmeler, toplum yaşamı, 
insan ilişkileri ile bağlantılı günlük 
yaşamdan örneklerdi. İlksel bilgilere 
sahip olduğunuzda, farklı ulusların 
kültürlerini analiz ederken tüm bu 
paralellikleri takip etmek kolaydır.  
 
Eldeki verilerden hareketle, antik 
çağda makro ve mikrokozmos 
bilgisinin manevi bilginin 
tamamlayıcısı olarak verilmesinin 
iki ana nedenini ayırt edebiliriz. 
Birinci neden: İnsanın ruhsal 
dönüşüm olan kısa süreli yaşamının 
asıl anlamını kavraması. İkinci 
neden: insanın, yaşamındaki maddi 
veya manevi değerlerin hakimiyeti 
arasında bilinçli olgun seçimini 
yapması için (baskın kişisel dünya 
görüşü ve hayatın ana amacı 
anlamında) Ve insanın seçimini 
yeterince yapabilmesi için, Şahsiyet 
olarak kendisinin ve bedeninin 
geçici olarak var olduğu maddi 
“akıllı sistem”in görünmeyen 
dünyasının risklerinin, özelliklerinin 
ve basmakalıp eylemlerinin farkında 
olmalıdır.  (Not: daha fazla bilgi 
için lütfen ”AllatRa” kitabına 
bakın). 

 
Daha sonra, ne yazık ki, kadim 
bilginin anlayışının yokluğu ve 
zamanla bu tür bilgilerin şifre çözme 
ana anahtarlarının kaybolması 
nedeniyle, makro- ve 
mikrokozmosun süreçlerinin bilgisi  

başka şekilde yorumlandı, ilkel 
düşünmeyi kullanarak, tanımlanan 
örneklerin tam kelime anlamlarıyla. 
Bugün, bu konuyu tarafsızca 
araştıran modern bilim insanları 
sayesinde, tüm dünyadan zengin 
kültürel materyal toplandı. Bu, 
özünde tek ve aynı olan kutsal 
bilginin farklı zamanlarda farklı 
kıtalardaki insanlar tarafından 
bilindiği gerçeğini kanıtlıyor. Bu 
nedenle, bugün, insan uygarlığının zengin 
kültürel, ruhsal mirasını hesaba katarak ve 
onun anahtarlarına - İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNİN temelleri - sahip 
olarak, insanlık sadece ezeli geçmişini 
anlama değil, ayrıca geleceğini değiştirme 
şansına sahiptir.  

 
Şunu belirtmekte fayda var ki, 
tüketim toplumu tarafından yaygın 
olarak kabul edilen “çerçeve 
otoriteler”in klişeleriyle göz 
kırpmayan, sorgulayıcı bir zihne ve 
özgür düşünceye sahip bir insan, 
kendini keşfetmeye ve her şeyi ilksel 
fizik bilgisi ve onun perspektifinden 
etraflıca incelemeye başlarsa, 
kendisini manevi olarak daha iyi 
anlamaya ve öğrenmeye başlar. 
Bundan başka, günümüzün küresel 
manevi-ahlaki krizinin gerçek 
nedenlerini, insanın ve modern 
toplumun durumunun 
istikrarsızlaşmasına yol açan yapay 
koşullar yaratmanın nedenlerini 
görmeye başlar. Ama asıl mesele şu 
ki, böylesine derin bir öğrenme 
sürecinde insan sadece durumu nasıl 
kökten değiştireceğini değil, aynı 
zamanda hem Şahsiyetin hem de bir 
bütün olarak toplumun gelişiminin 
tamamen yeni bir evrimsel 
aşamasına nasıl ulaşılacağını 
anlayabilecektir. Ve bu hem 
uygarlığın ilksel olarak manevi bir 
şekilde gelişmesi hem de bilimdeki 
atılımlar ve teknik ilerlemenin 
inanılmaz sonuçları için geçerlidir. 
Dedikleri gibi, yeni olan her şey 
unutulmuş eskidir. 
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MADDİ OLMAYAN DOĞA HAKKINDA  
Doğu'nun kadim öğretilerinde ve 
Yunan atomizminin en eski tarihsel 
biçiminde olduğu gibi, uzay ve 
zamanın dışında var olan maddi 
olmayan bir doğa kavramı vardı. 
Büyük ölçüde, maddi dünyanın 
davranışını ve özelliklerini 
açıklıyordu, maddenin etkileşim 
yasalarını ve onu kontrol etme 
prensiplerini anlamayı sağlıyordu. 
19. yüzyıldan bu yana, maddi 
olmayan doğayla ilgili birçok kadim 
referans kasıtlı olarak kaldırıldı ve 
halka açık bilgilerden tamamen 
çıkarıldı. Sonuç olarak, sonraki 
nesiller, egoist tüketici düşüncesi, 
sınırlı gerçeklik algısı tarafından 
belirlenen baskın materyalist dünya 
görüşü ile yetişti. 

Sonuç olarak, bugün insanlığın, 
bilimsel sorunlar da dahil olmak 
üzere, kaçınılabilecek pek çok 
sorunu vardır. Örneğin, fizikte bu 
sözde "temel parçacık fiziğinin 
krizi" meselesidir. Bu, günümüzde 
yüksek enerjiler fiziği sayesinde 
insanlığın mikrokozmosta 
olağandışı gerçeklerle, 
mikrokozmosta ortaya çıkan ve 
kaybolan parçacıkların çeşitliliği, 
kütlenin enerjiye dönüşümü ile 
karşı karşıya kaldığı, ama maddi-
olmayan doğanın ilksel bilgisini 
kaybettiği için, bu küresel 
süreçlerin yanlış anlaşılmasının ve 
sistemin dışındaki Gözlemcinin 
perspektifinden bunları kavramanın 
eşiğinde durduğu anlamına geliyor.  

 

İLKSEL ALLATRA   
FİZİĞİ TANIMLAMALARI 
Öyleyse maddi dünya birliğinin 
temelini oluşturan ve değişimlerinin 
çeşitliliğini belirleyen nedir? Antik 
çağlardan beri kayıp olan ve gerçek 
mikrokozmos fiziğinin sırlarını 
ortaya çıkaran anahtarlar, 
EZOOZMOS ve EZOOZMİK 
IZGARA kavramlarıdır. Evrende 
meydana gelen süreçlerin, madde 
yapısının ayrıklığının, 
bölünmezliğin işlevleri ve 
bölünebilir parçacıkların 
yaratılmasının, etkileşimlerinin 
temel prensiplerinin anlaşılmasının 
ve tükenmez bir kaynaktan serbest 
enerji elde etme fırsatlarının bütün 
resmini verirler. Bu, zamanla 
kaybolan ve çeşitli kozmolojik 
mitlerin, dini dogmaların, felsefi 
okulların vb. temeli haline gelen 
bilgidir. Binyılımız sadece 
görünmez süreçlerin eski bilgisinin 
yankısını işitti (örneğin, kadim Hint 
metinlerinde - "akaşa" kavramı)  
(“elimine edilmiş uzay”, “sonsuz 
ışıldama (yayma)”), kadim Yunan 
literatüründe – “eter” (“şeffaf, saf 
hava katmanı, tanrıların 

evi”), ki bunlar bu süreçlerin gerçek 
özünün anlayış yokluğun nedeniyle 
kat kat daha karmaşık hale getirildi.  

 
Ezoozmos ve ezoozmik ızgara 
nedir? Fransız fizikçi Henri 
Poincaré (daha kadim kaynaklara 
dayanan) hareketsiz eter hakkında, 
deneysel olarak asla bulunamayacak 
doğru bir açıklama yaptı. Ama bu 
eterin var olmadığı anlamına 
gelmez. Sadece üç boyutlu dünyanın 
bir gözlemcisi olarak insanın 
algısına erişilemez olduğu anlamına 
gelir. Kadim zamanlarda, aslında 
maddi dünyanın bu temelinin 
durağan olduğundan ve insanlar için 
erişilmez olduğundan, bu maddenin 
dokunmayla hissedilemeyeceği için, 
gözün görüşüyle 
görülemeyeceğinden ve hiç 
kimsenin onun işitilmez Sesini 
işitemeyeceğinden söz edildi. Ama 
ayrıca, onun yapısını bildiğinizde, 
büyük fayda, sınırsız güç almanın 
ve insan gözüne erişilmez görünmez 
fenomeni yönetmenin mümkün 
olduğundan söz ediliyordu. 
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Altta yatan fenomenin özündeki 
sürecin esasını göreli olarak daha iyi 
anlamak için, İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİnden birçok açıklama 
sunacağız. Bu açıklamaların, geniş 
bir yelpazedeki ilgili ilerici insanlar 
tarafından bilginin daha iyi 
anlaşılması için basitleştirilmiş ve 
uyarlanmış olduğu dikkate 
alınmalıdır. Bu bakımdan, bu 
bilginin daha iyi algılanabilmesi 
için birçok fiziksel-matematiksel ve 
teknik detay, yapılan deneylerin 
sonuçları, sadece fizikte uzmanların 
kapalı grubunun anlayabileceği 
bilimsel tanımlar bu raporda 
atlanmıştır. Aynısı araştırma 
yöntembilimi ve aletlerinin 
geliştirilmesi alanlarında ulaşılan 
sonuçların tanımlarına, 
mikrokozmos 

EZOOZMİK IZGARA  
Maddi Evrenin çekirdeğinde, 
spesifik "uzamsal çerçeve", maddi-
olmayan bir yapı vardır –  
EZOOZMİK IZGARA. Üç boyutlu 
dünyanın her sakini bu enerji 
"yapısını" görünüşte düz bir tuğlaya 
benzeyen,  taban boyutunun 1/72'si 
kadar bir kenar yüksekliğine sahip 
çok yassı bir nesne olarak 
algılayacaktır. Başka bir deyişle, 
ezoozmik ızgara düz bir geometriye 
sahiptir. Maddi evrenin genişleme 
yeteneği ezoozmik ızgaranın 
büyüklüğü ile sınırlıdır.    

 
Ezoozmik ızgaranın içinde 72 boyut 
vardır (Not: daha fazla bilgi için 
lütfen ”AllatRa” kitabına bakın). 
Modern bilim tarafından "maddi 
Evren" olarak adlandırılan her şey 
sadece ilk 6 boyutta var olur ve son 
66, aslına bakılırsa "maddi dünyayı" 
belirli kısıtlayıcı çerçevede - altı 
boyutta - sınırlayan kontrol edici  

cisimlerinin karakteristiklerinin 
yapısı ve öngörülmesine, fiziğin 
bazı dallarının-başlıca kuantum 
mekanikler, kuantum istatistik ve 
kuantum alan teorisi-yeniden 
değerlendirmesi ile bağlantılı 
bilimsel açıklamalara uygulanır. 
Bununla birlikte, İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNDEN alınan 
temel prensipler ve kavramların 
açıklamaları ile birlikte,  dünyanın 
farklı kültürlerinin ve uluslarının 
kadim metinlerinde kullanılan bu 
kavramların ve süreçlerin kaba 
benzetmeleri vardır. Bundan başka, 
burada ilgili insanların geniş 
yelpazesi tarafından matematik ve 
fizik hesaplamaları, verileri kendi 
kendine kontrol için niyet edilen 
erişilebilir formda sunulan gerçek 
hesaplamaları, açıklayıcı 
diyagramları, bilgi grafiklerini, 
tabloları ve formülleri bulabilirsiniz.   

 
süper yapılardır. Kadim bilgiye göre,  
66 boyut (7nci den, 72nci dahil) da 
maddi dünyaya aittir, ama kendi 
özlerinde maddi değillerdir.  

 
Ezoozmik ızgaranın dışında, 
dünyanın çeşitli uluslarının kadim 
kutsal efsanelerinde belirtildiği gibi, 
ruhsal dünya vardır - maddi dünya 
ile, onun yasaları ve problemleri ile 
ortak hiç bir şeyi olmayan nitelik 
olarak farklı bir dünya.  

 
EZOOZMİK IZGARA sabit ve 
hareketsizdir. Üç boyutlu uzayda 
küp şekline sahip belirli sayıda 
özdeş EZOOZMİK 
HÜCRELERDEN oluşur (üçüncü 
boyuttan daha yüksek boyutlar için 
yapı daha karmaşık olmasına 
rağmen). Her ezoozmik hücre, 
göreli olarak konuşursak, 
EZOOZMİK ZAR şeklinde  6 
“duvar"dan oluşur. 

 

 

 Eski Slavca sözcük “Вселенная”ın (Evren) "yerleşilmiş," "iskan edilmiş 
kısım" anlamına gelen Yunanca sözcük «oikoumenh»in tercümesi olması 
ilginçtir.  
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İçinde, her ezoozmik hücrenin 
kübünün merkezinde  

DURAĞAN PO  PARÇACIĞI 
vardır. 

 
 
 
 
 

Ezoozmik 
zar 
(kübün yanı) 

 
 

Gerçek 
(durağan) 
Po parçacığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trypillian fincanı, 
5000-4000 MÖ 

 
 
 

Şekil 1. Üçüncü boyutta ezoozmik ızgaranın bölümü.  
 

Bugün, farklı kıtalarda yaşayan dünyanın farklı ulusları tarafından eski 
zamanlardan beri korunan ezoozmik ızgaraya birçok referans 
bulabilirsiniz. Bunlar etimolojik ve kozmogonik mitlerde, dünya yapısını 
tasvir eden kutsal çizimlerde, çeşitli felsefi, dini öğretilerin metinlerinde, 
Evrenin ve dünyanın yaratılışını alegorik olarak anlatan efsanelerde 
bulunabilirler. Ne yazık ki, zamanımıza yaklaştıkça, onun özünün 
bilgisinin kaybolduğunu ve yanlış anlaşıldığını, kutsal metaforik 
anlamların dünyevi anlamlarla yer değiştirdiğini görüyoruz. İlgili eserler 
hakkında bulduğumuz bilgilerin yalnızca bazı örneklerini sağlayacağız. 

 

 Paleolitik Çağ. İşaretlerin görüntüleri (kafesler, ızgaralar, kareler, içinde 
nokta olan eşkenar dörtgenler, satranç benzeri süslemeler) eski günlerden beri, 
bazıları - Paleolitik Çağ'da bile var olmuştur. Bu işaretlerin tarımın ortaya 
çıkmasından çok önce ortaya çıktığı için “ekilen tarla” anlamına geldiğini 
düşünmek yanlıştır. Geçmişte insanların sonraki nesiller için önemli olan 
kutsal bilgileri belirli yerlerde, çoğunlukla, belirli işaretler şeklinde olanlar da 
dahil olmak üzere, kaya oymalarında bıraktıkları bilinmektedir. Farklı 
kıtalarda bulunan mağara işaretleri ve sembolleri, bu bilginin ortak kaynağına 
işaret eden bazı özel işaretler nedeniyle oldukça özdeştir. (Not: Daha fazla 
bilgi için lütfen "AllatRa" kitabına bakınız) Günümüzde tüm bu kafeslerin, 
ızgaraların, noktalı eşkenar dörtgenlerin, dairelerin, karelerin, spirallerin, 
ritüel çanak çömlek, giysiler, kutsal nesneler üzerinde, çeşitli ulusların kutsal 
metinlerinin dekorasyonunda yaygın olarak kullanılan desen ve süs unsurları 
olduğunu gösteren farklı dönemlere ait birçok eser bulunmaktadır. İnsanlar 
genellikle bu tür işaretlerle birlikte Cennet tanrıçasının ve Dünya tanrısının 
sembollerini çizdiler. 

 
 Afrika. Blombos kalkerli mağara, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güney 
kıyısında yer alan Orta Paleolitik'in en ünlü arkeolojik alanlarından biridir. 
Yaklaşık 68 bin yıllık tortullarının üst katmanlarında deniz kabuğu kolyeler, 
kemik aletler ve geometrik işlemeli hardal rengi parçalar bulunuyordu. 
 

 Çin. Günümüz Çin topraklarında, MÖ 5000-MÖ 1000 civarından var olan 
Yangshao Neolitik kültürünün seramik küpü.  

 
 

Geç Trypillian amfora, 
4ncü binyılın sonu MÖ 

 

Çin. Yangshao 
kültürünün çömlek 
küpü 

5000-2000 MÖ 
 

Çin. Yangshao 
kültürünün çömlek 
küpü 

5000-2000 MÖ 
 

Afrika. 
Blombos mağarası 
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Kadim Avrupa. Çömlek küp 
(Trypillian kültürü,

6000-3000 MÖ)

 Tayland. Çömlek küp 
(4420-3400 MÖ)

Yangshao kültürünün seramik küpü (MÖ 5000-2000) Çin'in Shanxi İlinde
bulundu. 

&&  Tayland. Ban Chiang Arkeolojik Sitesinin seramik küpü (Bronz Çağı 
yerleşimi (MÖ 4420-3400) günümüz Tayland'ının kuzey-doğusunda yerleşik. 

&&  Kadim Avrupa. MÖ 6000-3000'de Danube ve Dnepr ara havzası bölgesinde yayılan 
Trypillian kültürünün (Cucuteni-Trypillian kültürü) seramik küpü (günümüz Ukrayna, 
Moldova, Romanya toprakları).

&&  Kadim Mısır 

Eski Mısırlılar, Nut adlı tanrıçanın 
“Yıldızların Anası”, “Tanrıları 
doğuran” olduğuna inanıyorlardı. 
Çocukları, kontrol ettiği yıldızlardı. 
Kozmik uzayla özdeşleştirildi. Önce 
Göksel İnek, daha sonra bir kadın Nut, 
bir okyanus ve hatta bir kubbe/çatı 
olarak, görünen görüntünün altına 
gizlenmiş, insanın anlayamadığı bir 
şeyin sembolü olarak tasvir edildi. 
Dünyanın görünmez ve anlaşılmaz 
kısmını görünen, kısa süreli ve 
zamansal kısımdan, ebedi dünyayı 
zamansal ve dünyevi dünyadan ayırdı. 
Bazen bir mumyaya bakan lahidin iç 
kapağına resmedildi. Nut, piramitlerin 
veya kutsal metinlerin içini süslemek 
için kullanılan çizimlerde bulunabilir. 
Bunlar, tüm ufuk boyunca uzanan bir 
kare, dikdörtgen veya kubbe şeklinde 
bükülmüş uzay tanrıçası bir kadının 
görüntüleriydi. Bedeninde veya 
kıyafetlerinde, çoğunlukla, bir ızgara 
süsü veya eşkenar dörtgen benzeri 
bir resim (bazen her karenin içinde 
noktalar olan) vardı.

References: Гладкий В.Д. Древний мир. 
Энциклопедический словарь. В 2-х томах. 
[Gladky, V. D. Ancient World. Encyclopedic 
Dictionary in 2 volumes] ‒ Moscow, 1998 [In 
Russian].

Z Hathor ve Ra–Harahuti . 
Thebes'te kraliçe Nefertit i'nin 
mezarının içinde resimler. 19 ncu 
hanedan. Yklşk. MÖ 1250.

Mısırbilimci Heinrich Karl Brugsch 
tarafından Thebes'te 1857'de bulunan Mısır 
lahitinin kapağının içinde tanrıça Nut'un 
imgesi. 
References: Brugsch, Heinrich. Geographische In-

schriften altägyptischer Denkmäler. Leipzig: Hinrichs, 
1857-1860.

References: Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедиче-
ский словарь в 2-х томах. Том 2. ‒ М., 1998.

“Trypillian kültürü 
Ansiklopedisi” 

(«Енциклопедія Трипільскої 
культури; 2004)

“Çin'in Tarihinde Pre-
Qin Periyodu” kitabı

, 2002)(

Referenslar: Мойсеєнко В.С. Хрест із півмісяцем - вічнії символи. Ілюстрована історія символів 
України.[Moeyseenko, V.S., Cross and half-moon – eternal symbols. Illustrated history of Ukrainian 
symbols] Kiev: Oranta, 2006 [In Russian].
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Dendera'da (Mısır) tanrıça Hathor tapınağının tavanında "dört köşeli 
(dikdörtgen) Dendera zodyağı" adı verilen şey vardır. Yarı-kabartma 
tanrıça Nut'un (üst kısım) ve tanrı Geb'in (alt kısım) benzer figürleri olan 
iki bölümden oluşur. Tanrıça Nut dörtgen şeklinde Evrenin üzerinde 
resmedilir, bu yüzden tuğlaya benzeyen kapalı bir figür oluşturur. 
Bedeninin ortasında tekrarlanan bir eşkenar dörtgen süsleme vardır.
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Kadim Mısır'daki mezarlara 

bakılırsa, boncuklardan yapılmış 
ızgaralar geleneksel gömü 
takılarıydı. Bu tür ızgara örgüler ve 
desenler, mezar lahitleri ve 
heykeller üzerine boyandı ve kadim 
Mısırlıların görünmez dünya ve 
insanların sonradan gittiği yerler 
hakkındaki inançlarını 
gösteriyordu. İlginçtir ki, lahitler 
için bu tür ızgara örtülerin 
neredeyse tamamı mavi ve yeşil 
renklerde yapılmış ve turkuaz 
boncuklarla süslenmiştir. Bu, belirli 
kutsal bilgileri gösteren bir anlama 
sahiptir. (Not: dünyanın farklı 
uluslarının mitolojisinde mavi ve 
yeşil renklerin anlamı üzerine daha 
fazla bilgi için, lütfen "AllatRa" 
kitabına başvurun). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tigrane Pasha Mezarında duvar 
resimleri (MS 1000) - İskenderiye'de 
bulunan Kom el Shoqafa yeraltı 
mezarları (Mısır). 

Geleneksel serpme ağını taklit eden 
modeli olan Mısır lahidinin parçası 
(MÖ 600). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güneşe doğum veren gök tanrıçası Nut. 
Tanrıça Hathor tapınağında "araf" 
şapelinin tavanı  (Dendera, Mısır), MÖ 1000  
– MS 1000. 
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� Luxor Müzesinde 
sergilenen Mısır 
mumyası Nespaka-
shuti'nin lahidinde 
ızgara dekorasyonu 
parçası (MÖ 760-656) 

  
 
 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Hekaemsaef'in lahidi, 
Sakkara'da bir mezarda 
bulundu (MÖ 664-525). 
Kahire'deki Mısır 
müzesinde sergilendi.  
2) En iyi korunmuş 
mumya için "kıyafet" 
günümüz Kahire'sinden 
çok uzak olmayan Giza'da 
bir mezarda bulundu.  
3) Faiyum mumya 
portreleri olarak da bilinen 
Fayum mumyaları – defin 
maskeleri yerine portreleri 
olan defin mumyaları,  

Faiyum mezarlığında bulundu. (Roma Mısır'ı MS 1-3 yüzyıllar). 
Mumyalar örgü formunda söğüt dalından yapılmış. 

Referanslars: Калашников В.В., Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Астрономический анализ хронологии. 
Альма- гест. Зодиаки. [Kalashnikov, V.V., Nosovsky, G.V., Fomenko, A.T. Astronomical Analysis of Chronology. 
Almagest. Zodiacs] Moscow: Delovoy ekspress, 2000 [In Russian]; Gifts of the Nile: ancient Egyptian faience / 
edited by Florence Dunn Friedman. London: Thames and Hudson in association with the Museum of Art, 
Rhode Island School of Design, 1998. 

 

 Kadim Çin 
Çin felsefesinde, evrenin nitelikleri olarak dayanıklılık ve yapısal düzen, uzay ve 
zamanın birliğini ifade eden Yi Zhou gibi eski bir kavram vardır. Bu "uzay ve 
zaman", Evren anlamına gelir ve modern dünyada "yidzou" sözcüğü "kozmos" 
anlamında kullanılır. Bu kelimenin etimolojik olarak bir çatının tabanındaki 
birbirine dik iki çubuğu ifade eden kelimeden türemiş olması ilginçtir. Bu bilgi, eski 
zamanlarda (yine de bugün aynı) görünmeyen dünyadaki süreçlerin bilgisinin, 
insanların görünen dünyadaki günlük yaşamlarından tanıdıkları çağrışımsal 
örneklerle açıklandığı düşünüldüğünde daha da ilginç hale geliyor. 
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Çin felsefi Taoizm metni “Zhuāngzǐ”de (MÖ 400-300) “yi” ve “zhou” kavramları 
“tao” kavramıyla bağlantılıydı. Yani, “yi” kelimesi, “gerçekliği/tözselliği olan, 
ancak [belirli] bir yerde olmayan” uzamsal sınırsızlığı ifade ederken, “zhou” 
kavramı ise sonsuz zaman anlamına gelir (“[yani] kapsamı vardır, ama kök ve 
tepesi” yoktur, yani (son ve başlangıç). Yizhou'nun eşanlamlısının, tam olarak 
“gök ve yer” anlamına gelen tan di olduğuna dikkat edin. Yan Zhu'nun 
“Zhuangzi”nin eserinden: 
 
 “O içeri giriyor ama kökü yok; dışarı çıkıyor, ama açıklığı yok. Gerçek bir özü var 
ama onun [onun için] mekan ile hiçbir ilgisi yoktur; süresi var, ama başlangıç 
veya sonla ilgisi yoktur. Hiçbir açıklığı olmadan içeri girenin gerçek bir varoluşu 
vardır; gerçek bir özü var, ama [onun için] mekan yoktur - o uzaydır. Devamlılığı 
vardır, ama başlangıcı veya bitişi - zamanı yoktur. Yaşamı vardır [ve] ölümü 
vardır; içeri girer; dışarı çıkar. Girip çıktığı zaman şekli olmayan şeye doğanın 
kapısı denir. Doğanın kapıları Yokluktur. [Bütün] şeyler yokluktan gelir. Varoluş, 
kendisini varoluş aracılığıyla varoluşa getiremez, yoktan var olmalıdır. Ve 
yokluğun sadece yokluğu vardır. Bilgelerin sırrı buradadır. Kadim insanlar 
arasında bilgisi uç noktaya ulaşanlar vardı. Yokluk baş, hayat beden, ölüm ise 
kuyruk olarak görülüyordu. Varlıkta ve yoklukta, ölümde ve hayatta birliğin 
korunmasını algılayanlara dost olacağım. Dünyanın yapısı hakkında bilgi içeren, 
insanın kendini algılamasıyla ilgili bu kadim metin bugün hala günceldir: 
 
“İçsel anlaşma yapan isimsiz kalır. Dış anlaşma yapan, mal mülk için çabalar. 
İsimsiz davranan, normalde bile ışık yayar. Mal mülk peşinde koşan, sadece 
bir tüccardır. Parmak uçlarında nasıl esnediğini izleyenler onu seçkin bir 
[kişi] olarak düşünürler. [İnsanın] hayatı, [bir kazanın altındaki] kurum 
gibidir. [Anlamı] ortaya çıkarmak için şunu söyleyebiliriz: özün hareketi.” 

 
“Zhuangzi” adlı eserde, “insan öldükten sonra bir ayak bileği veya bir fare 
karaciğeri olabilir” şeklinde ilginç sözler vardır ve bu tür şeyler, "bütünde her 
şey ve herşeyde bütün"de “parçalanmamış gerçeklik” (yani bölünmemiş) gibi 
“metafizik” bir kavram kullanılarak açıklanır. (Not: Lütfen durağan ve hayalet 
Po parçacıkları hakkında daha fazla bilgi için bakınız). Bu konuya bir yaşam 
formunun parçalanması ve aynı temel parçacıklardan oluşan (bir halden başka 
bir hâle dönüşen) bir başka yaşam formunun yaratılması perspektifinden 
bakarsak, bu alegorik örneğin felsefi kaynaklı olmaktan çok daha farklı bir 
yanı olduğu anlaşılır.  
 
"Yizhou" terimi ise, MS 200'de bilim adamları tarafından yazılan eski Çin 
metni "Zhuangzi"den yola çıkarak, "yi"nin "dünyanın dört tarafı, yukarısı ve 
aşağısı" olarak tanımlandığı felsefi bağlamda kullanılmıştır. (Not: çoğunlukla, 
Doğu'nun eski metinlerinde böyle bir tanım, bir küpü, kübik alanı belirtmek 
için kullanılmıştır) ve “zhou”, “geçmiş antik çağ ve bugün gelen” olarak 
kullanılmıştır (XI,12). Aynı metinde “yizhou” kavramı Evrenin tek bedenliliği 
fikriyle bağlantılı olarak kullanılmaktadır: “Gökyüzü (Tan) ve Yer (Di) ve 
“yizhou” tek bir insanın bedeniyle karşılaştırılır” (VII). ,155). 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, “yi” ve “zhou” kavramları, Çin felsefesinin 
temel kavramlarından biri olan “dao”(tao) anlayışıyla bağlantılıdır. Farklı 
felsefi okullarda kullanılır ve ilahi boşluk olarak nitelendirilir; her şeyi 
kapsayan birlik; kaynağın ilk nedeni; her şeyin kaynağı ve onun varoluşunun 
prensibi. O ebedidir ve adı yoktur, boştur ve tükenmezdir; birçok şeyi doğurur. 
Geçirilebilir, ama alınamayabilir.  
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Algılanabilir ama görülemez. Kökü ve zemini kendi içindedir. Başlangıcı ve sonu 
yoktur. Her yerdedir ve her şeydedir vs. Örneğin Lao Tzu'nun felsefesine göre 
dao, her şeyi kapsayan birlik anlamına gelir. Adı ve biçimi yoktur; işitilemez, 
görülemez, değiştirilemez, aktarılamaz, algılanamaz, tanımlanamaz, ama mutlaktır. 
Sakindir ama aynı zamanda her şeyin içinde hareket eder. Kendisi değişmez ama tüm 
değişimlerin sebebidir. Ebediyen birdir. Her şeyin kökü ve anasıdır. "İnsan yeryüzüne, 
yeryüzü gökyüzüne (uzaya), gökyüzü dao'ya ve dao da kendisine bağlıdır". Tao aynı 
zamanda "yin-yang" değişiminin düzenliliği olarak da tanımlanır.

M.Ö. 6.-5. yüzyılların ünlü Çin felsefe metni "Tao TeChing"den: "Tao boştur, 
kullanıldığında tükenmezdir. Görünmez olanın dönüşümleri sonsuzdur. [Tao] - 
doğumun en derin kapıları. [Sonsuz bir iplik olarak [ebediyen] vardır ve asla 
tükenmez. Tao'nun formu yoktur. Tao belirsiz ve muğlak görünür. Fakat onun 
belirsizliğinde ve muğlaklığında imgeler vardır. Belirsiz ve muğlaktır. Fakat 
belirsizliği ve muğlaklığı içinde şeyler vardır. Karanlık ve derindir. Karanlığı ve 
derinliği içinde en küçük parçacıklar vardır. Bu en küçük parçacıklar en yüksek 
gerçekliğe ve hakikate sahiptir. Büyük olan sonsuz hareket halindedir. Sonsuz 
hareket halinde olan şey hiçbir sınıra ulaşmaz. Hiçbir sınıra ulaşmadığı için 
[kökenine] geri döner. Onun sayesinde her şey doğar ve [büyümesini] sürdürür. 
Tao [bizden] gizlidir .... Tao biri doğurur, bir ikiyi doğurur, iki üçü doğurur ve 
üç de tüm yaratıkları doğurur. Tüm yaratıkların içinde yin ve yang vardır, Qi 
ile doludurlar ve hepsi uyum içindedir... Parıltıyı [Tao'yu] takip etmek, onun 
en derin anlamını algılamak... " (Not: Yin Yang işareti Evrendeki zıt güçlerin 
yaratıcı birliğini sembolize eder). S şeklindeki bir çizgiyle bir karanlık ve bir 
aydınlık bölüme ayrılmış, her biri birbirine simetrik bir nokta içeren (aydınlık 
olan - karanlık tarafta ve karanlık olan - aydınlık tarafta) bir daire olarak tasvir 
edilmiştir. Eski Çin görüşlerine göre yin "değişkenlik", yang ise "değişmezlik, 
açıklık, dokunulmazlık" anlamına gelir. İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ'nde 
değişkenliğin hayali Po parçacıklarının, açıklık ve dokunulmazlığın ise gerçek 
(durağan) Po parçacıklarının bir özelliği olduğu açıklanmaktadır.

"Zhuangzi "den: "Dao.... formu olmayan bir şeyle bağlantılıdır. Bir kaynak olarak 
akar, tüm hızıyla devam eder.... Gökyüzü ve yeryüzü arasında durur ve tüm uzayı 
doldurur... Dört ipi gerer, ağzında Yin-Yang vardır" (Not: "ağzında Yin-Yang vardır" 
için "AllatRa" kitabına, 72. ve 1. boyutların kesişme noktası hakkındaki bilgilere, 
Evrenin eski sembolü - kendi kuyruğunu ısıran yılan, Tanrı'nın dünyayı bir yılanın 
ağzından yarattığı Dahomey mitolojisi hakkındaki bilgilere bakın).

Referanslar: Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии 
РАН. Научно-ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г. Ю.[New Philosophical 
Encyclopedia in 4 volumes./ The Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Research 
and editorial board: V.S. Stepin, A.A. Guseinov, G.U. Semigin] Moscow: Mysl, 2010, vol. IV 
[In Russian]; Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Губ- ский Е.Ф. [и др.]. 
[Philosophical Encyclopedic Dictionary/ editors – E.F. Gubsky and colleagues] Moscow: 
Infra-M, 2006 [In Russian]; Китайская философия. Энциклопеди- ческий словарь/глав. ред. 
Титаренко М.Л. [Chinese Philosophy. Encyclopedic Dictionary/ head editor – M.L. Titarenko] 
Moscow: Mysl, 1994 [In Russian]; Ян Чжу. Лецзы, Чжу- анцзы. Перевод Позднеевой Л.Д., 
Гл. ред. восточной лит. [Yang Zhu. Liezi, Zhuangzi. Translated by L.D. Pozdneva, head 
editor of Eastern literature] Moscow: Nauka, 1967 [In Russian]; Ян Хин-шун. Дао дэ цзин 
(пер. Ян Хиншуна). Древнекитайская филосо- фия в 2-х т.[Yan Hin Shun. Tao Te Ching 
(translated by Yan Hin Shun). Ancient Chinese Philosophy in 2 volumes] Moscow: Mysl, 1972 
[In Russian]; A Dictionary of Philosophy of Religion. Edited by Charles C. Taliaferro and Elsa 
J. Marty. London: The Continuum International Publishing Group, 2010; The Oxford Handbook 
of Religion and   Science, edited by Philip Clayton and Zachary Simpson.    Oxford University 
Press, 2006; Sherrill W.A. Heritage of Change: A Background to Chinese Culture. Taipei. 1972; 
Wilhelm R. Geschichte der chinesischen Kultur. München. 1928.

Yin Yang işareti

Çin folk literatüründe 
Zhuangzi” kitabı

(                  , 2003)

"Huainanzi" 
(                , 2004)

"Tao Te Ching" 
(                , 2008)
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 Eğirme ve dokumanın kozmik sembolü  
Dokuma ve eğirme sembollerinin birçok ulus için kutsal bir anlamı vardı. 
Günümüze kadar korunmuş oldukça ilginç bir antik bilgi bulabiliriz. Örneğin, 
modern bir kelime vardır ki Arapça'da (nul) olarak seslendirilir ve 'eski bir el 
örgü tezgahı' anlamına gelir (bir kafes oluşturan iki gergin ipliğe sahip düz 
dikdörtgen bir çerçeve). Eski insanlar için dokuma (ve eğirme) sembolünün 
kutsal anlamı bilindiğinde, bu sembolün onların kozmolojik anlayışlarıyla olan 
çağrışımsal bağlantısı anlaşılabilir. Yani, bir el örgü tezgahı, iplikleri ören, 
onlardan bir deseni (işaretleri) dünyanın kumaşında iç içe geçiren ve böylece 
her insan dahil her şeyin yaşamını ve kaderini belirleyen yaratıcı tanrı 
tarafından işletilen Evreni yaratma aracını açıklamak için bir örnek olarak 
kullanılmıştır. Ve eğirme süreçleri (tek bir katı iplik oluşturmak için bir iğ 
yardımıyla farklı liflerin doğrusal katlanması ve spiral bükülmesi süreci) 
Evrendeki tüm şeylerin ve yaşamın yaratılış sürecini açıklamak için 
kullanılmıştır. İğin spiral dönüşü, dünyanın bir illüzyon olarak görüldüğü bir 
perde olan Evrenin hareketini sembolize etmiştir (Not: Ezoozmik ızgara 
seviyesi). "İğ" kelimesi eski Hintçe bir kelime olan "vártanam" - "dönmek, 
yuvarlanmak, geriye ve öne doğru hareket etmek" ile ilgilidir.  

 
Eğirme, dünyanın birçok ulusunun kozmik mitolojisinde Büyük Ana ve "ay" 
tanrıçalarının (çoğunlukla, karakteristik özellikleri Allat işaretiydi - boynuzları 
yukarıda yarım ay) ve kader dokumacılarının bir özelliğiydi. Örneğin, Doğu-
Slav mitolojisinde dişi prensibin, kaderin, bereketin, suyun, eğirme ve 
dokumanın koruyucusu (dünyanın görünmez Büyük Eğiricisi olarak da 
adlandırılır) tanrıça Makosh (Mokosh) idi; özelliklerinden biri boynuzları 
yukarıda yarım ay idi, bereket sembolü. Genel olarak, Doğu Slavların 
Hıristiyanlık öncesi dönemlerde evren ve insan, işaretler ve semboller hakkında 
eşsiz bir kadim bilgiye sahip olduklarını belirtmek gerekir. Tüm bunlar 
kültürlerinde, inançlarında ve Slav tapınaklarının ve şapellerinin mimari 
yapılarında bulunabilir (Not: daha fazla bilgi için lütfen "AllatRa" kitabına bakın). 
Dünyanın yaratılışını bir iplik ya da kumaş yaratma sürecine benzer bir süreç 
olarak biliyorlardı: dünya bir iplik gibi "eğirilir", bir çözgü ipliği gibi "sarılır" 
ve bir kumaş gibi "dokunur". Bu kadim bilginin nasıl yok edildiği ve rahiplerin 
yeni dünya görüşünü nasıl dayattığı ve siyasileştirildiği, 12-14 yüzyıllarda 
paganizme karşı verilen neredeyse tüm konuşmaların kadim Makosh'un adını 
içermesinden anlaşılabilir. 
 
Makosh, yedi ana tanrıdan biri olan Proto-Slav panteonunun önemli bir 
tanrıçasıydı. "Makosh", daha doğrusu "Ma-kosh" isminin anlamı çok ilginçtir. 
Bu kelimenin etimolojisinin "eğirme, iplik" anlamına gelen kökle bağlantılı 
olduğu söylenir. Sanskritçe'de "kurtuluş" anlamına gelen ve halen Hint felsefesi 
ve dininde ruhsal kurtuluş kavramı olarak kullanılan "moksha" (moksa) 
kelimesi vardır. Ma- kosh isminde, Ma kelimesinin eski Hint-Avrupa çağı göz 
önüne alındığında, ilk kelime "Anne" (dünyayı doğuran Büyük Anne, Kader 
Tanrıçası) anlamına gelir. Ve eski Slav dilinde "kosh" kelimesi "örgülü sepet", 
demetler için örgülü araba (Eneolitik dönemden beri bilinmektedir - MÖ 4000-
3000), tahıl deposu anlamına gelir. Ayrıca "benim kaderim" ("benim yazgım", 
"benim kaderim" anlamına gelir) ifadesi "benim demet arabam", "benim tahıl 
sepetim" anlamına geliyordu. Yaratılış sürecinin açıklanmasıyla bağlantılı bu 
nesnelerin ve bitkilerin eski çağrışımsal sembolizmi göz önüne alındığında, 
maddi olmayan bir anlamı olduğu açıktır, örneğin "tahıl sepetim" ifadesi 
"manevi malım", "manevi değerim" anlamına geliyordu. Dünya uluslarının 
mitolojisinde tahıllar, doğumun, dirilişin ve dünyanın yenilenmesinin eski bir 
sembolünü 



temsil eder; ve insanın manevi gelişimi açısından bakıldığında ise tahılın 
sembolü, insanda manevi yaşamın oluşması ve yerleşmesidir; burada en 
yüksek değerler maddi olmayan şeylerin elde edilmesi, yaşamı boyunca 
ruhsal olgunlaşma ve gelişmedir; yani bir örtü-bedenin kısa süreli 
varlığında ebedi ruhsal hayat kavramı. Bu nedenle, dolu sepetlerin koruyucusu, 
gerçek Mutluluğun (kurtuluşun) Annesi olarak tanrıçanın ilk imajı, insanın 
maddi olmayan değerleriyle bağlantılı tamamen farklı bir anlama sahipti.

Referanslar: Аничков, Е.В. Языче- 
ство и Древняя Русь. [Anichkov, 
E.V. Paganism and Ancient Rus] 
– St.Petersburg.: Print.-h. of М.М. 
Stasulevich, 1914 [In Russian]; 
Бегунов Ю.К. История Руси в 
пяти томах: С древнейших вре-
мен до Олега Вещего (Том 1) 
[Begunov, U.K. History of Rus in 
five volumes: from ancient times to 
Oleg the Prophet (Vol.1)] Moscow: 
Politechnika, 2006 [In Russian]; 
Рыбаков Б.А. Языче- ство Древ-
ней Руси. [Rybakov, B.A. Paganism 
and Ancient Rus] Moscow: Sophia, 
Gelios, 2001 [In Russian]; Рыба-
ков Б.А. Язычество древних сла-
вян. [Rybakov, B.A. Paganism of 
Ancient Slavs]– Мoscow: Nauka, 
1981 [In Russian]; Фоминцин 
А.С. Боже- ства древних славян. 
[Fomintsin, A.S. Gods of Ancient 
Slavs] St.Petersburg, 1995 [In 
Russian]; Britannica Encyclopedia 
of World Religions. Encyclopedia 
Britannica, Inc., 2008; Niederle, 
Lubor. Slovanské starožitnosti. 
Praha: Bursík & Kohout, 1916; 

Gieysztor A. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

Dünya uluslarının pek çok eski kozmolojik mitinde, kozmik yaratılış eylemi olarak 
dokumayı yapanların tanrıçalar (Not: Allat kuvveti) olduğu, sürekli bir süreç 
olduğu, gelen tüm olayların - ipliklerin - değişmeyen bir çözgü üzerinde sürekli 
değişen bir modelde iç içe geçtiği belirtilmektedir. Dahası, çözgü (bir çerçeve 
üzerindeki uzunlamasına iplikler) Evrenin tüm seviyelerini birbirine bağlayan 
kalıcı ve sabit olanın sembolüydü. (Not: ezoozmik ızgaraya, gerçek (durağan) Po 
parçacıklarına bakın). Atkı (çözgü ipliklerine dik olarak yerleştirilen ve onlarla 
iç içe geçen enine iplikler) ise değişken ve değiştirilebilir olanı, nicel olanı, 
zaman ve uzayda doğanın kendisini sembolize ediyordu (Not: lütfen hayali Po 
parçacıklarına bakın). Çözgü ve atkı bir haç oluşturur.     

Tanrıça Makosh'u tasvir eden Slav işleme 
modelinin taslağı 

Şekil 2. Antik el dokuması (bir örgü oluşturan iki 
gerilmiş iplik olan dikdörtgen sade çerçeve) Şekil 3. Çözgü (1) and örgü (2)

1

2

B.A. Rybakov “Kadim 
Slav Paganizmi”, 1981

Marija Gimbutas. 
“Tanrıçanın Uygarlığı: 
Eski Avrupa Dünyası”, 

1991

“Tanrıçalar ve 
Kadın Kahramanlar 
Encyclopedisi”, 2014
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&&  Kuzey Amerika ve Mezoamerica. 
Benzer bir tabloyu bu yerlerden binlerce kilometre uzaktaki diğer kıtalarda da 

görebiliriz. Örneğin Kuzey Amerika'da Alaska'nın yerli halkı (Kuzey Athabaskan 
etnolinguistik grubunun Kızılderilileri) tanrıça Atsentma (Atsintma) hakkında bir 
efsaneye sahiptir. Atsentma'nın gözlerini boş bir dünyada açtığını anlatır. Sonra 

D ü n y a  u l u s l a r ı n ı n 
mitolojilerindek i Kader 
ve Zaman tanrıçalarının 
neredeyse tamamı iplikçi ve 
dokumacıdır. Günümüzde bile 
bununla bağlantılı çeşitli sözler, 
ritüeller, gelenekler ve efsaneler 
bulunabilir; örneğin, Gündüz 
ve Gece kardeşler zaman ağını, 
kozmolojik yaratılışın uzay-zaman 
örtüsünü oluştururlar. Bununla 
birlikte, daha da eski olan sözler 
vardır. Örneğin, Eski Mısır'da 
tanrıça Niet'e gökyüzünün, bilgeliğin 
ve dokumacılığın ilk tanrıçası olarak 
tapınılırdı ve güneş tanrısı ondan 
çıkıp parlardı. Efsanelere göre, 
zamanın başlangıcında gökyüzünü 
dokuma tezgahında germiş ve 
dünyayı ilksel sulardan dokumuş, 
erkekler ve kadınlar da dahil olmak 
üzere tüm canlıları dokumuştur. 
Genellikle Neit (Net, Nit) aşağıdaki 
hiyeroglif lerin yardımıyla tasvir 
edilirdi:

İlk hiyeroglif onun adı ("nt" kökü), ikinci hiyeroglif başının üzerine yerleştirilmiş 
sembolü, üçüncü hiyeroglif ise "tanrıça" anlamına gelmektedir. Köküne bakılırsa Neit 
isminin "dokumak" anlamına gelen kelimenin köküyle (ntt)               bağlantılı olması 
ilginçtir. Neit ismi de kök olarak "su" (nt) kelimesi ile bağlantılıdır -                    -bu 
nedenle Neit'in ilksel suların tanrıçası ile bağlantısını belirtir. Mitlerden birinde Neit'in 
"ilk yüzü aydınlatan" veya "ilk yüz yüzeyini aydınlatan" kişi olduğu söylenir. Plutarch 
ve Platon tanrıça Neit hakkında aşağıdaki metni aktardılar: "Ben olan, olacak olan ve 
olmuş olan her şeyim ve hiçbir ölümlü benim örtümü açmadı." Eski Mısır'daki tarihi 
kaynaklara göre Neit'e bir dua vardı: "Ey doğumu algılanamaz olan büyük Anne. Ey 
örtüsü açılamayan genç ve büyük tanrıça! Ey değerli örtünü aç, çünkü sana ulaşacak 
bir yolum yok. Gel ve ruhumu al ve onu ellerinle koru".

Referenslar: Budge, Wallis E.A. The Gods of the Egyptians: Volume 1. New York: Dover Publications, 
Inc., 1969; Hart, G. The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge & 
Kegan, 2012; Byrnes, A. The goddess Neith in the Early Dynastic period. Egyptological, 2013; Mallet 
D. Le culte de Neit à Sais. Paris, 1888.

Figura 4. Mujer tejedora trabajando en un 
antiguo telar.

( )

/

Vinča kültürü. 6000-
5000MÖ,

Terracotta dişil heykelcik

Tanrıça Neit'in rahibesi 
Dendera Tapınağı

(Mısır), 1000 MÖ – 1000 MS

Yunanistan.Kil dişil 
heykelcik. 700 MÖ
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Chamerion (ateş otu) (Slav uluslarında söğüt otu ailesinden bir bitki - иван-
чай) çiçeklerinden bir kumaş dokudu ve köşelerini kutsal dağlara sabitleyerek 
gerdi. Sonra şarkı söylemeye başladı. Bu, evrenin başlangıcına neden oldu. 
Ateş otunun Alaska'da da oldukça yaygın olması ilginçtir, çiçekleri dörtlü 
şemaya göre düzenlenmiştir. Alt yumurtalığı dört kenarlıdır; zamanla dört 
kenarlı uzun bir kutuya dönüşerek 4 yaprağa ayrılır ve uzun tüyleri sayesinde 
uzak mesafelere uçabilen çok sayıda tane salar. Bu tür detayları bildiğimizde, 
kozmolojik kavramları açıklarken bu bitkinin neden kullanıldığı anlaşılır. (Not: 
Dünyanın diğer ulusları Evreni dört kenarlı düz bir tuğla ve ses ile 
ilişkilendirmiştir, İlk kelime olan sesli ses İlksel Ses ile ilişkilendirilmiştir). 

Orta Amerika yerlilerinin kozmik mitolojisinde, kökeni itibariyle en eski olanı, 
dünyayı yaratan tanrıça-ana, bereket ve ruhsal saflık tanrıçasıdır. (Bu arada, çoğu 
kabilede, örneğin Güney Amerika'da, Avrupa istilasından önce anasoylu akrabalık 
hakimdi). Sosyal teknolojilerin yayılması ve gelişmesiyle birlikte bu tanrıça 
panteonun atası haline gelmiştir. Daha sonra ay, yağmur, mısır ve benzeri tanrıçalar 
ortaya çıkar. Bazılarının hala dünyayı yaratan tanrıçanın eski unsurlarına ve 
niteliklerine sahip olması ilginçtir: ızgara desenli giysiler, çıkrık ve daire, eşit kenarlı 
haç, AllatRa ve Allat işaretleri gibi bazı işaretler. (Not: daha fazla bilgi için lütfen 
"AllatRa" kitabına bakınız) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
 

Aztek tanrıçaları: 
(1) - Chalchiuhtlicue, su, göller, nehirler, 
denizler, akıntılar tanrıçası,  
Centzonmimixcoa'nın anası (gökyüzünün 
kuzey kısmının yıldızları). (2) - Tonantzin 
(“Annemiz”) – tanrıça-ana, dünyanın ve ay 
tanrıçalarının kişiselleşmesi. (3) Toci 
- ("Büyükannemiz"), nitelikleri dokuma  
ve eğirme ile bağlantılıydı. (4, 5) 

4 5 - Tlazolteotl, bereket tanrıçası – one of the 
Mezoamerika'nın tanrıçalarından biri, "örgülü 

tanrıçaya" yükseldi. Aztek muhtemelen kendi kültünü Huaztec'ten ödünç aldı. 
Tanrıçanın ayırt edici özellikleri – yarım ay şeklinde bir burun eklentisi, bir parça 
pamuk yünü ve iki iğ ile bıldırcın tüyünden yapılmış başlık. 
 
Bulunan arkeolojik eserler, eski tanrıçaların yerini nasıl erkek tanrıların aldığını 
göstermektedir. Ayrıca rahipliğin yükselişini, eski tanrılara saygısızlık edildiğini ve 
yaratıcı işlevlerinin ortadan kaldırıldığını, yerlerine işaretlerin konulduğunu  
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EZOOZMİK HÜCRE 1 

- ezoozmik ızgara yapısında temel 
minimal element. Üçüncü boyutta 
ezoozmik zarları temsil eden  yanları 
olan bir küp şekline sahiptir. 
Hücrenin ortasında tek bir gerçek, 
değiştirilemez, durağan Po parçacığı 
vardır. Maddi dünyada tüm temel 
parçacıkları oluşturan, spiral şeklinde 
hareket eden hayalet Po parçacıkları 
ezoozmik hücreden geçebilirler.  
Ezoozmik hücrede, enerji ve bilginin 
kısmi yeniden dağıtılması önemli 
süreci (gerçek Po parçacığı tarafından 
enerjinin bir kısmının çıkarılması ve 
hareketli hayalet Po parçacığından 
gelen bilginin okunması) ve ayrıca bu 
süreçte gerçek (durağan) Po 
parçacığının etkisi altında iki hayalet 
Po parçacığının çeşitli çarpışmaları 
vardır. Tüm bunlar hayalet Po 
parçacıklarından oluşan maddenin 
gelecekteki gelişimini, dönüşümünü 
veya eliminasyonunun belirler. 
 
Ezoozmik hücrede iki hayalet Po 
parçacığının çarpışması süreci de çok 
ilginçtir. Örneğin, görünür dünyada, 
iki temel parçacığın çarpışma 
sürecini görebiliriz. Ama, bu süreç 
ezoozmik ızgara seviyesinde nasıl 
başlıyor?  
 

 

Şekil 5. Ezoozmik hücrenin yapısı 
(1 – ezoozmik zar (kübün yanları); 

2 – gerçek Po parçacığı) 
 

Bu iki temel parçacığın her birinden 
ilk (baş) hayalet Po parçacığının 
çarpışma süreci gerçekleşir. İki baş 
hayalet Po parçacığının çarpışması 
her zaman gerçek (durağan) Po 
parçacığının etkisi ve kontrolü altında 
gerçekleşir. Bu sürece önemli 
miktarda enerji emisyonu eşlik eder 
ve bunun bir kısmı gerçek Po 
parçacığı tarafından alınır ve gerçek 
Po parçacıkları sisteminde (septon 
alanı) yeniden dağıtılır. Belirli temel 
parçacığı oluşturan tüm ardışık Po 
parçacıklarının değişmez bir şekilde 
ilk baş hayalet Po parçacıklarının 
geçtiği aynı ezoozmik zarlardan ve 
hücrelerden geçtiğine dikkat edin.  

   

göstermektedir. Siyasi gücün gelişmesiyle iktidarın, yöneticilerin ve hanedanların 
çeşitli tanrıları ortaya çıktı, tanrılara insan kurban etme getirildi, kadim manevi temel 
ve bilgi yok edildi,  

 
Referanslar: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. [Encyclopedic Dictionary 
of F.A. Brokgauz and I.A. Efron] St.Petersburg.: Brokgauz-Efron, 1890-1907 [In Russian]; Фасмер М.Р. Эти- 
мологический словарь русского языка.[Fasmer, M.R. Etymological Dictionary of the Russian 
Language] Moscow: Progress, 1964-1973 [In Russian]; Всемирная история. Энциклопедия/ ред. 
Белявский А., Ла- заревич Л., Монгайт А., Лурье И.. Полтавский М. [World History. Encyclopedia/ 
editors – A.Belyavsky, L.Lazarevich, A.Montgait, I.Lurie, M.Poltavsky] Moscow,1956-1965[In Russian]; 
Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник/ ред. Штомпель О. М. [Man and Society: 
Culture studies. Dictionary and reference book/editor – O.M. Shtompel] Rostov-on-Don: Fenix, 1996 [In 
Russian]; Мифы народов мира. 2-х т. Гл. редактор С.А. Токарев. [Myths of Nations of the World in Two 
Volumes. Head editor – S.A.Tokarev] Мoscow, 1988 [In Russian]; Tresidder, Jack. The Complete Dictionary 
of Symbols. San Francisco: Chronicle Books, 2005; Teit, James A. Tahltan Tales. Journal of American 
Folklore. London: Forgotten Books, 1919; Monaghan Patricia. Encyclopedia of Goddesses and Heroines. 
New World Library, 2014; Cano, Jesús Arango. Mitología en América precolombina: México-aztecas, Bogota: 
Colombia-chibchas, Perú-incas, Plaza y Janes Editores Colombia,1989; Coulter C. R., Turner P. 
Encyclopedia of Ancient Deities. London: Routledge, 2013; 
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İki temel parçacık çarpıştığında, 
görünmez dünyada ne olduğu 
bilinince, tek ve aynı tepkilerin (aynı 
dış koşullarda)  

gerçekte neden asla tam olarak özdeş 
olmadığı ve bunlarda küçük 
dalgalanmalar olduğu anlaşılır.   

 
 

EZOOZMİK ZAR 
 

- eşsiz maddi olmayan bir yapı. 
Ezoozmik ızgaranın uzamsal 
kübünün "yanlarını" temsil eder. Tüm 
faaliyet - EZOOZMOZ süreci - 
ezoozmik zarda (ortasında) 
gerçekleşir. Bu "boyutların 
paradoksu" denen şey ile karakterize 
edilir:   

üçüncü boyut dünyasında ezoozmik 
zarın pratik olarak kalınlığı yoktur, 
ama aynı zamanda gerçekten vardır 
ve iç uzayında sınırsızdır. Bir düz 
çizgi üzerinde olan yakındaki 
ezoozmik zarlar arasında her zaman 
mutlak mesafe vardır (boyuta göre). 

 
 

 Eski metinlerde ve efsanelerde, bir yandan üç boyutlu dünyada kalınlığı 
olmayan, ama aynı zamanda gerçek alanı sonsuz olan ezoozmik zarın 
açıklanamayan (materyalist dünya görüşüne sahip bir insanın bakış açısından) 
iç alanı hakkında farklı bilgiler vardı. Yaratıcı gücün (enerji: "AllatRa" 
kitabında eski "Allat'ın gücü" terimi kullanılır) ve ilk planın (bilgi: "AllatRa" 
kitabında eski "İlk Lotus Planı" terimi kullanılır) geldiği bu sınırsız, ebedi alan 
"ruhsal dünya", "tanrıların doğduğu dünya", "ilksel", "ebedi", "dünyanın 
yaratılmasından önce her zaman olan şey" olarak adlandırılmıştır. Bundan 
başka, ruhsal dünya adı başlangıçta çoğuldu (örneğin, tanrıların dünyası), 
birçoklarını birleştiren bir şey olarak ("birçokta bir") ve maddi sistem tek 
olarak kullanıldı, alegorik olarak "kozmik beden", "ölümlü ben" (Ego, 
Latince "ego" kelimesinden - "Ben") ile karşılaştırıldı. 

 
Daha sonra, toplumda dini ve siyasi kurumların gelişmesi ve ataerkilliğin 
yükselmesiyle, ruhsal dünya adı tek (Tanrı'nın dünyası) olurken, maddi dünya 
adı çoğul oldu, yaratıcı dişi ilahi doğa kötü olarak belirlendi ve saldırgan 
erkek doğası iyi olarak adlandırıldı. Bu, işaretlerin rahipler ve iktidardakiler 
tarafından kasıtlı olarak "+" dan "-" ye değiştirildiği ve maddi zihin sisteminin 
yararına olacak şekilde her şeyin tamamen tersine çevrildiği anlamına gelir. 
Açık bir örnek verelim. 

 
Dünyanın yaratılışına katılan "Po" isimli (veya isimlerinde Po ön eki bulunan) 
tanrılardan bahsetmek, birbirlerinden önemli ölçüde uzakta olmalarına rağmen 
Hawaii, Haiti, Paskalya Adası, Yeni Zelanda halkları arasında yaygındı. Örneğin, 
Polinezya'nın (Pasifik'in orta ve güneybatı kesimindeki birçok küçük adadan oluşan 
Okyanusya alt bölgesi) çeşitli adalarının yerli halkının eski kozmolojik görüşlerine 
göre, kozmolojik sürecin sonucunda "Kore" (boşluk) ve "Po" ("gece", "karanlık", 
yani görünmez olarak tercüme edilir) vardı. Che (Ses), Ao (Işık), Kune (İlerleme) ve 
diğerleri gibi tanrıların, tanrı kökleri de dahil olmak üzere dünyanın yaratılışında yer 
aldığından bahsedilmektedir. Diğer Polinezya teo-kozmogonilerinde kozmik sürecin 
başlangıcıyla bağlantılı olan ataların rolünü Atea (uzay) veya Te-tumu (kaynak) 
üstlenmiştir. 
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Dünyanın yaratılışı hakkında (daha popüler ve halka açık olan) antik Yunan 
edebiyatını incelerseniz, aşağıdakileri bulabilirsiniz. Yapılandırılmış Evren (kozmos) 
ortaya çıkmadan önce dünyanın ilk halinin kişileştirilmesi "kaos" idi. Gerçi dünyanın 
ilk halindeki "kaos"un modern anlamından farklı bir anlamı vardı. "Kaos" kelimesi 
eski Yunanca "χάος" ("χαίνω") kelimesinden türemiştir - "dışarı açmak, ağzını 
açmak, ağzı açık kalmak; dışarı atmak" (Yunanca "chainein" - "ağzını açmak") ve 
açık uzayın, ilksel boşluğun esnemesi anlamına geliyordu.  
 
Eski Yunanlılar kaos adı altında ölçülemeyen sonsuz dünya boşluğunu, Evrenin ilk 
kaynağını, her şeyin kendisinden kaynaklandığı dünyadaki tüm yaşamın ilk 
kaynağını, "ne olmadan başka bir şey olmaz ve diğeri olmadan ne var olmaz"ı 
kastettiler. Bu, Tanrı'nın dünyayı düzenli, uyumlu bir kozmos olarak yarattığı o ilk 
"prekozmik durum"dur. Dahası, her şeyin kendisinden kaynaklandığı o "boşluğa" 
girmenin alegorik olarak sis ve karanlıktan geçmekle bağlantılı olduğuna dair bazı 
sözler vardır. (not: ezoozmik zar benzetimi)  
  

 

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin dünyasının kökeni hakkındaki efsanenin  
daha eski bir varyantı Rangi (Gökyüzü) ve Papa (Yeryüzü) çiftini anlatır.  
Efsaneye göre Rangi ve Papa'nın çocukları (yetmiş oğlu ve kızı) vardı - Maorilerin 
gelecekteki tanrıları. Uzun bir süre boyunca karanlıkta kaldılar. Sıkı sıkıya sarılmış 
olan ebeveynlerinin bedenleri arasında daracık bir boşluk vardı. Sonunda beşi Rangi 
ve Papa'yı birbirinden ayırmaya çalıştıysa da çabaları boşa gitti. Sonra altıncı çocuk 
(Tane) güçlü sırtını dikleştirdi ve ellerini Rangi'ye (Gökyüzü) çarptı ve Papa'yı 
(Dünya) itti. Gökyüzü yukarı fırlatıldı ve dört direğe (toko) sabitlendi. Yeni 
Zelanda'da bu olay tanrı-kardeşlerin ebeveynleri Rangi ve Papa'ya karşı isyanı ve 
ardından kardeşler arasında çıkan kavga olarak tanımlanmıştır. (Not: anlatılan 
kozmolojik anlayışta çağrışımsal imgeler verilmiştir: boşluk, görünmez Po parçacığı, 
72 boyutun yaratılmasından da bahsedilmiştir (70 çocuk ve 2 ebeveyn), maddi dünyayı 
oluşturan 6 boyutun 66 boyuttan ayrılması; altıncı boyut - görünen dünyadaki her 
olayın oluştuğu maddi dünya sisteminin yönetici kısmı). 
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Polinezya kozmolojisinde Yeryüzü hem birçok katmandan oluşan Gökyüzüne hem de 
Po'nun karanlığıyla ilişkili yeraltı dünyasına karşıdır. Dahası, üst ve alt dünyaların 
işlevleri genellikle birbirine karıştırılır. Bu, dünyanın farklı uluslarının birçok 
kozmolojik anlayışındaki en tipik bölünmedir; burada Dünya bütün maddi dünyayı, 
Gökyüzü boyutlara (katmanlara) bölünmüş görünmez makrokozmosu ve yeraltı 
dünyası da mikrokozmos seviyesinde (en küçük parçalara bölünebilen "ruhlar" 
durumu) devam eden görünmez süreçlerin dünyasını ifade eder. 

 
Ama mitlerde saklanan geçmiş bilgi, "yeni çağın" modasına göre önemli ölçüde 
değiştirilmiştir. Bu durum aşağıdaki gerçeklerle kanıtlanabilir: "Dünyayı yaratan 
tek Tanrı inancı Okyanusya adaları sakinleri arasında çok daha sonra ortaya çıktı: 
sınıfların oluşturulması ve Hıristiyanlığın tanıtılması sonucunda Polinezya'nın eski 
mitleri ve efsaneleri yeni görüşlere uygun olarak dönüştürüldü ve değiştirildi". 

Referanslar: Мифы, предания и легенды острова Пасхи. Перевод с рапануйского и западноевро- 
пейских языков. И.К.Федорова. [Myths and legends of Easter Island. Translated from Rapa Nui and 
western European languages. I.K. Fedorova] Moscow, Nauka, 1978. - p.12 [In Russian]; Мифы народов 
мира. 2-х т. Гл. редактор С.А. Токарев. [Myths of Nations of the World in Two Volumes. Head editor 
– S.A.Tokarev] Vol. II, p 319, 320, Мoscow, 1988 [In Russian]; Те Ранги Хироа (П. Бак), Морепла- 
ватели солнечного восхода [Te Rangi Hiroa (P.Buck), The Vikings of the Sunrise] Moscow, 1959 [In 
Russian]; Best, Elsdon. The Maori as he was: a brief account of Maori life as it was in pre-European 
days. Wellington Dominion Museum, 1924; Monberg, Torben. Ta'aroa in the Creation Myths. Journal of 
the Polynesian Society, 1956. 
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Birçok eski el yazmasında Sıfır (Null) gibi bir kavramdan bahsedilmektedir. Bu 
kavram eski çağlardan beri dünyanın birçok ulusunun dilinde mevcuttur. Örneğin 
Sanskritçe - (śūnya), Yunanca - μηδεν ([miːðɛn]), "hiçbir şey, sıfır" anlamına gelir, 
Latince - nullis, "bir değil" anlamına gelir. Afrika'nın batı kesiminde yaygın olan 
Yoruba dilinde sıfır, òdo veya òfo olarak seslendirilir ve "boşluk, hiçbir şey" vb. 
anlamına gelir. İngilizce "zero" kelimesinin yanı sıra Fransızca "zéro", İspanyolca 
"cero" ve diğer dillerdeki benzer sıfır isimleri Arapça "sifr" ( ) kökünden türemiştir 
ve "boşluk, hiçbir şey, hiçbir şeyin yokluğu" anlamına gelir. Arapçada "sıfır" 
kelimesi hala aynı köke sahiptir. 

 
Sanskritçe'de "sıfır" için iki kelime vardı - shunia ( ) ve bindu ( ). Shunia kelimesi 
Hintçe'de hala kullanılmaktadır ve "sıfır" anlamına gelmektedir. İlginçtir ki shunia 
kavramının kendisi Hint düşüncesinin önemli bir felsefi kategorisidir ve derin bir 
boşluk, vakum anlamı taşır. Mahayana Budizminde, yani "Prajñāpāramitā 
Sutralarında" (En yüksek bilgelik üzerine Sutralar) "shunia" kelimesi, "kurtuluş" 
veya nirvana durumunun başlangıcının temel özelliği olan psikolojik boşluk hissetme 
durumu anlamına gelir. Ayrıca shunia boşluk ve özgürlüğü de ifade edebilir. 

 
Sıfır, değişime yol açan neden olarak yorumlanmıştır: maddeyi oluşturan ve sürekli 
dönüşüm içinde yapılabilen şey (Not: ezoozmos sürecinde). İçinde her şeyi yaratma 
ilkesini barındıran ilksel boşlukla ilişkilendirilmiştir. Sıfır, mutlak bir gizem, 
anlaşılmaz Mutlak, "ilk dürtü", tüm olasılıkların toplamı, "hiçbir şey", "tüm 
materyalin yokluğu durumu: boyut, etki, kütle, hacim vb. olarak açıklanmıştır. 
Örneğin Hinduizm'de sıfır, tezahür etmemiş bir şey, sonsuzluk, ebedi, var olmayan 
anlamına gelir. Eski zamanlarda Doğu'da "varoluş" anlayışı, varlığın geçiciliği ve 
insan bedeninin kısa süreli yaşamı ile ilişkilendirilirken, "gerçek yaşam" anlayışı 
ruhsal dünya ile, Şahsiyetin Ruh ile kaynaşması ve ruhsal dünyaya geçiş ile 
bağlantılıydı. Sıfırın boş bir daire olarak tasvir edilmesi tesadüfi değildir, böylece 
dairenin içinde ölümün değil mutlak hayatın olduğu belirtilmiştir. Gerçi sıfırın tek 
tasviri bu değildir. 

 
Örneğin, Mezoamerika'da Maya uygarlığının insanları sıfırı daha çok boş bir kabuk 
olarak çizmişlerdir (her ne kadar sıfır kavramını ifade eden 25 hiyeroglif daha olsa 
da, bunlardan biri Rusça З harfine (veya 3 rakamına) benzer iki spiraldir). Mayalar 
sıfırı "tulakal", Aztekler ise "sintli" (hepsi) olarak adlandırmıştır. Asya'da sıfırın en 
popüler imgesi (daire dışında) bir noktaydı. Örneğin, Arapça 
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Dahası, stoacılar Kaos-boşluğun aksine kaos-madde'nin boş olmadığından söz 
ettiler. Stoacılara göre kaos-madde, girdabın etkisi altında yoğunlaşan ve Evreni 
yaratan çok etkisizleştirilmiş bir maddedir (Not: daha fazla bilgi için lütfen hayalet 
Po parçacıklarına ve onların spiral hareketlerine bakınız). 

 
Eski Yunanlıların değindiği tüm bu fenomenler ve süreçler hakkındaki ilk bilgiler, 
eski Yunanlılar tarafından ödünç alınan ve bu süreçleri kendi anlayışlarına göre 
dönüştüren eski Doğu'nun kutsal bilgilerinde bulunabilir. Örneğin dünyanın 
yaratılışıyla ilgili eski Mısır, Japon, Çin ve Polinezya mitolojilerinde Büyük 
Boşluk'tan (modern çevirmenler tarafından maalesef "sırasız kaos" olarak 
çevrilmiştir) bahsedilmektedir. Bu bilgilere İskandinav, Amerikan (Kolomb öncesi) 
ve diğer dünya uluslarının mitolojilerinde de rastlamak mümkündür. 
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proto-yazıda küçük bir sıfıra benzeyen sukūn ("sessizlik", "sakinlik") aksan işareti 
bulunabilir. Eski Hindistan'ın dini ve felsefi öğretisinde - Tantrizm (Sanskritçe 
"tantra "dan - sistem, örgü, iplik, çıkrık, kumaş, metin, vb.) bindu işareti vardır 
(kelimenin tam anlamıyla "nokta", bu kavram "nokta", "tane", "kaynak", "temel" 
olarak yorumlanır). Sufizm'de nokta (Arapça'da "nusk"), "içsel bilgi" olarak 
öğretinin aktarılmasında önemli bir rol oynar. 

 
Referenslar: Этимологический словарь русского языка/ред. Крылов Г. А.[Etymological Dictionary 
of Russian Language/editor- G.A. Krylov] St.Petersburg: Viktoria plus, 2004 [In Russian]; 
Философский энциклопедический словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. 
М., Панов В. Г. [Philosophical Encyclopedic Dictionary/ editors - L.F. Ilichev, P.N. Fedoseev, S.M. 
Kovalev, V.G. Panov] Moscow: Soviet Encyclopedia, 1983 [In Russian]; Философия: 
Энциклопедический словарь/ глав. ред. Ивин А.А. [Philosophy: Encyclopedic Dictionary/ head editor 
– A.A. Ivin] Moscow, Gardariki, 2004 [In Russian]; Новая философская энциклопедия: в 4 
т./глав.ред. Степин В.С.[New Philosophical Encyclopedia in 4 volumes/head editor – V.S. Stepin] 
Moscow:Mysl, 2000-2001 [In Russian]; Grammotological dictionary [Electronic source]: www. 
rbardalzo. narod. ru/text_gram_slovar1. html; Παναγιώτης Ε. Γιαννακόπουλος. Λεξικό Ρημάτων της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Athens: Pelekanos Books, 2014; 1980, Maḥmūd ʻAbbās 
Ḥammūdah. 

 
SEPTON ALANI 

 

Ezoozmik ızgara seviyesinde tüm 
gerçek Po parçacıkları, onların her 
biri kendi ezoozmik hücrelerinde var 
olmalarına rağmen, ortak septon 
alanı vasıtası ile birbirleri ile 
bağlantılıdır. (Not: bu alan hakkında 
daha fazla bilgi için "AllatRa" 
kitabına başvurun, "Hayvansal 
zihin" terimi altında söz ediliyor). 
Septon alanı tüm durağan Po 
parçacıklarını tek bir katı sistemde, 
yalnızca 6(!) boyut içinde tek bir 
"kontrol merkezi" olarak işlev yapan, 
maddi dünyanın "yönetim 
bölümü"nde birleştirir. (Not: 
“AllatRa” kitabına başvurun – 
“Hayvan zihninin gücü 6 boyut ile 
sınırlıdır”). Septon alanında, gerçek 
(durağan) Po parçacıkları arasında 
anında bilgisel temas vardır. Bu, 
ezoozmik ızgarada birbirlerinden ne 
kadar uzakta olduklarına 
bakmaksızın, bu alanda bilginin bir 
gerçek Po parçacığından bir diğer Po 
parçacığına anında aktarıldığı 
anlamına gelir. Bu alanda zaman 
yoktur. 

 
Septon alanı, maddi dünyada tüm 
temel etkileşimlerin onun sayesinde 
gerçekleştiği ortak evrensel alandır. 
O her fenomenin, sürecin, nesnenin 
ve onların bileşenlerinin 
çekirdeğindedir. Hem 

makrokozmosun nesneleri hem de 
mikrokozmosun nesneleri kendi 
septon alanlarına sahiptir. Bu, onları 
özlerinde birleştiren ortak bir alandır, 
çünkü gerçek Po parçacığı ve hayalet 
Po parçacığı bu alanın 
elementlerinden - septonlardan - 
oluşur. Bu evrensel alan karmaşık 
sistemlerin davranışını belirler. 
Septon alanı  bilgisi varoluşunun tüm 
seviyelerinde maddi dünyanın 
anlaşılmasının anahtar bilgisidir.  
Şöyle sorulara yanıtlar verebilir: 
zaman, uzay, yerçekimi, 
elektromanyetizma, elektrik akımının 
doğası nedir, parçacıkların ve 
nesnelerin hareket etmelerini ve 
hayatta kalmalarına çabalamalarını, 
birbirleri ile etkileşmelerini sağlayan 
nedir. Eğer septon alanının nasıl işlev 
yaptığını bilirseniz, bilgi aktarımının, 
onun kodlanmasının ve çeşitli 
sistemler tarafından şifresinin 
çözülmesinin sürecinin nasıl 
gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. 
Bundan başka, insan dahil çeşitli 
nesnelerin septon alanının nasıl işlev 
yaptığını bilerek, düşünce oluşumu 
sürecinin nasıl gerçekleştiği 
anlaşılabilir.  

 
Septon alanının eşsiz yapısı, en 
küçük bileşeni septondur. (İLKSEL 
ALLATRA 

http://www/
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FİZİĞİNDE kullanılan modern terim). 
Septon sözcüğü "yedi" anlamına gelen 
Latince "septem" sözcüğünden 
türemiştir. Bu isim bu yapıdaki 
elementlerin sayısından dolayı verildi. 
Bundan başka, felsefi bağlamı hesaba 
katarak, (Hayvan zihninin parçası 
olarak) septon kavramı anlamında 
hem Latince "septum" sözcüğü hem 
de Yunanca “σήψιζ" (yedinci) 
sözcüğü  ile ilişkilidir. Latince 
“septum” sözcüğü "çit", bir mekanı, 
odayı bölümlere ayıran yumuşak 
duvar, iç çevreleme yapısı, ana 
çerçeve anlamına gelir. Kadim 
zamanlarda yazıldığı gibi, Hayvan 
zihninin ana faaliyetlerinden biri 
bölmek ve parçalara ayırmaktır (böl 
ve yönet). Yunanca «σήψιζ» (yedinci) 
sözcüğü "çürük", "kokmuş"   

çabuk bozulma, yıkım, ölünün 
ayrışması, (elementlerin döngüsünde 
önemli rol oynayan) bazı koşulların 
etkisi altında ölünün dönüşmesi  
anlamına gelir. Septon, Po 
parçacığının kendisini yaratan en 
küçük bölünmez Po parçacığına bile 
(hem gerçek hem de hayalet Po) 
atfedilemez, ama o kendi temel 
özünde Po parçacığı değildir. 
Septonun yapısı Allat'ın kuvvetinin 
katılmasından ve çevreleyen altı 
"antipod-yansımalar" - antiallatlar - 
dan oluşur, toplam 7 element. Mecazi 
bir örnek olarak, üç boyutlu dünyanın 
bir çok çağrışımlarını hesaba katarak, 
bunu bir tür mini-makine, Allat 
kuvvetini, maddi dünyanın var 
olmasını sağlayan antiallat'a 
dönüştüren bir mekanizma olduğunu 
söyleyebiliriz.  

 

 “AllatRa” kitabından: Ve işte Evrenin yaratılışının, Evrenin şu anda neyi 
temsil ettiğinin anlaşılmasını sağlayan çok önemli bir başka yönü. Allat'ın 
gücünün birleşik düzenli form için itici gücü, Evren'in hareketini "içeriden 
dışarıya doğru" ayarladı ve onu doğru spiralde, yani genişleme yönünde 
döndürmeye başladı. Böylece yaratma işlevi belirlenmiş oldu. (Üst Paleolitik 
dönemden insanlar bu "içten dışa" hareketi sembolik olarak sağ gamalı haç 
("düz", "sağ" gamalı haç), başka bir deyişle kenarları sola doğru bükülmüş bir 
haç olarak tasvir etmişlerdir. Böyle bir gamalı haç saat yönünde - doğru yönde 
- hareketi sembolize eder. Bu arada, Sanskritçe'den çevrilen Eski Hintçe 
"swastika" kelimesi "su" kelimesinden "iyi ile ilişkili" anlamına gelir, yani "su-
asti" "güzel var olan", "iyi varoluş" anlamına gelir. 

 
Eş zamanlı olarak, Evren doğru spiralde dönerken, Allat'ın kuvveti karşıt kuvveti 
doğurdu ve bu kuvvet Evren'in içinde ters bir spiralde, Allat'ın ana yönüne zıt 
yönde - "dıştan içe" dönmeye başladı ve maddeyi birleşik bir maddi Zihin (Hayvan 
zihni) halinde bir araya getirdi. Böylece, Allat'ın güçlerine karşı bir muhalefet olan 
yok etme işlevi belirlenmiş oldu. (Halklar bu "dışarıdan içeriye" hareketini sembolik 
olarak yanlış, saldırgan, ters gamalı haç, yani kenarları sağa doğru bükülmüş bir 
haç olarak tasvir etmişlerdir. Böyle bir gamalı haç saat yönünün tersine - sola doğru 
- hareketi sembolize eder. Mitolojide, karşıt gücün ortaya çıkışı, ateşin sudan çıkması 
imgesinde yansıtılır). 

 
Böylece, Evren'de birbirine doğrudan zıt iki kuvvet ortaya çıktı: Evren'i dışa doğru 
döndüren daha büyük kuvvet ve Evren'in kendi içinde buna karşı çıkan daha 
küçük kuvvet. Bu iki güç kendilerini tezahür ettirdikten sonra, Evren küresel 
şeklini kaybetti ve onların etkisi altında düzleşti, yani sıkıştı, daha düz hale geldi. 
Bu nokta, dünya uluslarının kozmik efsanelerinde dünya yumurtasının çatlaması, 
ikiye bölünmesi, bunlardan gök ve yerin yaratılması ve aralarına bölmeler 
(boşluklar) ve suların yerleştirilmesi olarak kaydedilmiştir. Diğer efsaneler, yumurta 
çatladıktan sonra kalan bileşenlerin genişlediğini ve Evren'e dönüştüğünü söyler. 
Yine başka bölümler, dünyanın iki unsura veya doğrudan zıt işlevlere sahip iki 
tanrıya bölünmesinden, görünmez bir çiftin yaratılmasından bahseder. 
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Spirallerin kendileri efsanelerde, örneğin, daha sonra diğer tanrıların kendilerinden 
türediği, zıt işlevlere sahip ilk tanrı çifti (biri ilahi öze sahipken, diğeri şeytani öze 
sahip) olarak temsil edilir. Efsanelerin bir başka versiyonunda, yarı insan yarı yılan 
olarak tasvir edilmişlerdir (o zamanlar, yaratıcı olanlar su tanrılarıdır ve ayırt edici 
yeşil renkte bedenleri vardır). Üçüncü bir versiyonda ise düzeni, yaşam sularını, 
bereketi ve ışığı temsil eden karakterler vardı; karşıtları ise düzensizliği, ölümü, 
karanlığı, eşleşmemiş bir yaratığı (örneğin Afrika mitlerine göre Evrenin efendisi 
olmak isteyen çakal) temsil ediyordu. İşte Evrenin yaratılışı mitlere bu şekilde 
yansımıştır. Sadece modern insanlar konunun manevi yönünü anlamayı kaybetmiş ve 
her şey eski hikayelerin maddi algısı seviyesine indirgenmiştir. (Not: Allat'ın gücü 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen "AllatRa" kitabına bakınız). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septonun yapısı: 6 antiallat (“antipod-yansıma”, “tüten aynalar”) ve Allat'ın gücünün  
dahil edilmesi 

 
 

Kadim zamanlarda septon alanının 
ana birimi olan bu yapı, ayrıca 
ışıldayan kaynağı (yaşayan ışık 
kandili; gerçek kaynak)  çevreleyen 6 
"tüten ayna" (yıkıcı orijinler) ile 
ilişkilendirici olarak 
karşılaştırılıyordu. Bu aynalar, 
dönerken, sadece yansıtılan ışığı 
saptırır ve kendi doğalarıyla ışık 
değildirler. Kadim efsanelerde gerçek 
doğa (Allat'ın kuvvetinin dahil 
edilmesi) yanan bir kandil ile 
karşılaştırılıyordu. Yanan kandil yok 
olduğunda, tüm görünenlerin yok 
olacağından ve hiçliğe döneceğinden 
söz ediliyordu. Kandil sürekli yanar, 
aynalar sürekli yansımadır. Bu 
şekilde kadim insanlar bu yapının - 
septonun - sürekli hareketini ve 
faaliyetini açıkladılar. Çok daha fazla 
yansıma var, insanın gözünü çekiyor, 
dikkatini ölü olana odaklıyor. İnsan 
için yaşamın kaynağı sadece tektir ve 
dış dünyada veya insan bedeninde   

 
saklı değildir, ama Ruhtadır. Bütüne 
bakıldığında, bunun görünen ve 
görünmeyen dünyalar, gerçeklik ve 
yanılsama arasındaki eşik olarak, 
yalnızca gerçeklik kılığına giren birin 
(tek) çoğul ayna yansıması 
olduğundan söz ediliyordu. Ruhsal 
metinlerde, sadece görünür olana 
bağlı olmayanın Ruh ile 
ilgileneceğinin yazılmasının nedeni 
budur.  

 
Modern çağrışımsal karşılaştırmaları 
kullanarak, 6 "antipod-yansımaya - 
antiallatlar - bu dünyada yalnızca 
Allat'ın kuvvetinin varlığı sayesinde 
var olan ve yanılsamalı dünyanın - 
bir çok sahte kopyaların dünyasının - 
özünü oluşturan bir tür 
mikroholografik nesneler adı 
verilebilir. Kadim metinler bu geçici 
dünyanın, insanın dikkatini 
gölgelerin sahte gerçekçiliği, onların 
karşılıklı temaşa oyunlarıyla çeken 
ayna kesişmelerin bir yanılsaması      
 



olduğundan söz eder. Her şey bir 
şeyin yansımasıdır, neden ve sonuç. 
İnsanın dikkatini daha çok çeken 
nedir: maddi dünyanın bir çok 
yansımalarının gölge oyunu mu yoksa 
gerçek ruhsal kaynak mı - sonunda  
parçası olduğu kaynak. 

 
Her Po parçacığı (hem gerçek hem de 
hayalet olan) - özünde etrafında kendi  
orta derecede yayılmış septon alanı 
olan, septonların yoğunlaşmış bir 
kümesidir. Bu, Po parçacığının  

 

 
 
 
 

küçük bir alanda septonun yüksek 
konsantrasyonunu temsil ettiği 
anlamına gelir - ezoozmik hücre. 
Mecazen, süreci anlamak için, Po 
parçacığı septonların havanın 
molekülleri olduğu atmosferik 
vorteks (tornado) ile karşılaştırılabilir.  

Ayrıca Po parçacığı çağrışımsal 
olarak, bir çok kar tanelerinden 
(septonlar) oluşan kar  parçası ile 
karşılaştırılabilir. Bu yoğunlaşmış 
parçada (Po parçacığı) bu parçayı 
çevreleyen kendi septon alanında -
septonların %20sine kadar- 
septonların %80'i vardır. Bütün olarak 
bakıldığında, (tüm temel parçacıkların 
ondan oluştuğu) Po parçacığı 
çağrışımsal olarak başlıca içsel 
potansiyelin (enerji ve bilgi) 
depolanması ve nakledilmesi için 
niyet edilen uygun bir mekanizma ile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
karşılaştırılabilir.Ve daha yüksek 
konsantrasyonda septonlara sahip 
olan gerçek Po parçacığı (ezoozmik 
hücrenin ana elementlerinden biri), 
hayalet Po parçacığının içsel 
potansiyelinin kısmi yeniden dağıtımı 
için niyet edilen uygun bir 
mekanizma ile karşılaştırılabilir.  
   

 

 

 Erken dönem Vedik mitolojisinde, daha sonra Hinduizm ve Hindistan'ın 
diğer dinlerine de girmiş olan "maya" (Sanskritçe'de kelimenin tam anlamıyla 
"yanılsama") kavramı vardı. Bu kavram, Tanrı'nın yanı sıra kendi başına var 
olan bir şeyin imgesini ifade ediyordu. Şöyle düşünülüyordu: Eğer Tanrı 
görünür değilse, hiçbir şey gerçek formunda görülemez çünkü bu durumda 
insan mayanın etkisi altındadır. Birçok yanılsamanın bir araya gelmesinden 
oluşan maddi dünya - maya - insanın her şeyi yanlış bir şekilde, Gerçeklikte 
(ruhsal dünyada) olmayan sahte bir biçimde algılamasına ve görmesine neden 
olur. Maya Gerçekliği gizler. İnsan bu dünyada arzuların cazibesine kapıldığı 
ve hakiki Gerçekliğe girmek istemediği için bir yanılsama ortaya çıkar. Veda'da 
maya terimi maddi dünyadan kaynaklanan gücü ifade eder. 
 
Referanslar: Религия: Энциклопедия / сост. и общ. ред. Грицанов А.А., Синило Г. В. 
[Religion: Encyclopedia/ editors – A.A. Gritsanov, G.V. Sinilo] Minsk: Knizhny Dom, 2007 [In 
Russian]. 
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Şekil 6. Yoğunlaştırılmış septonlar demetinden oluşan Po parçacığının şematik 
temsili: 1– gerçek (durağan) Po parçacığı; 2 – hayalet Po parçacığı. 

 



Septon alanı maddi Evrenin 
temelidir. Bu alan her yerdedir. Tüm 
(resmi bilim için) bilinen ve 
bilinmeyen alanların ve 
etkileşimlerin, maddi nesnelerin, 
organik ve organik olmayan 
kombinasyonların temelini oluşturur. 
Septon alanı tüm canlı ve canlı 
olmayan nesnelerde ve olgularda 
bulunabilir. Örneğin, Yerküre de 
kendi septon alanına sahiptir.  Ve 
başka nesneler ile durumlarda olduğu 
gibi, belirli olgular gerçekleşmeden 
önce aktive olur.  Bir tornadodan 
neredeyse 7-8 saat önce onun 
kaynaklandığı yerdeki ve yolundaki 
yerlerde septon alanı yoğunluğunun 
şiddetli artışının olduğu not 
edilmiştir. ALLATRA Uluslararası 
Halk Hareketinin bilim insanları 
tarafından yapılan sismoloji ve 
volkanoloji alanındaki en son 
araştırmaya göre, gezegenimizin 
"odak" bölgelerinde septon alanı 
yoğunluğunda ve depremlerden ve 
yanardağ patlamalarından önce 
değişimlerinde artış vardır. 
Deneyimimiz, bu süreçleri 
inceleyebileceğimizi, bunları kontrol 
edebileceğimizi ve doğal olayların 
doğru tahminini yapabileceğimizi 
kanıtladı. (Not: daha fazla bilgi için 
lütfen "Dünyada Küresel İklim 
Değişiminin Problemleri ve 
Sonuçları Üzerine. Bu Problemleri 
Çözmenin Etkili Yolları" raporuna 
başvurun‒http://allatra.org/ru/report
s-o-problemah-iposledstvijah global 
nogo-izmenenija-klimata-na-zemle). 
Bugün, fizikçiler (ayrıca Antik 
çağların filozofları) arasındaki ana 
tartışma konusu, maddi dünyanın tüm 
olguları ve temel etkileşimlerinin 
temeli olan birleşik alanın varlığının 
"hipotezi"dir. Ama bu birleşik alanın 
daha kadim bilgisini kullanan antik 
bilim insanlarının aksine, sistemin 
kontrolü altında olan bugünün bilim 
insanlarının çoğu "materyalizmin" 
karanlığında dolaşıyor. Belki, 
dünyanın ilerici   

bilim insanları kendilerini var olan 
problemin üzerinde Gözlemci 
konumuna koymalılar ve neden bu 
kadar çok insan enerjisinin, dikkatin, 
sinirlerin ve kaynakların bu 
kısıtlayıcı çerçeveye odaklandığı 
sorusunu düşünmeliler. Böyle bir 
düşünce programı, herhangi bir 
"Büyük Birleşme Teorisi"nde her 
şekilde maddeye merkezi bir rol 
atamak ve böylece materyalizmin 
yeni "kabulünü" şimdiki ve gelecek 
nesillerin bilincinde güçlendirmeye 
yönelik böylesine ateşli bir istek, 
orijinal olarak nereden ortaya çıktı? 
İnsanlığı maddi doğanın önceliğine 
çok fazla dikkati odaklama ve 
düşünme, her şeyden önce bu 
programı insan bilincinde 
kuvvetlendirme yönünde 
yönlendirmekten kim fayda 
sağlıyor? Neden, çok kadim 
zamanlarda birleşik kolektif maddi 
Zihin, Dünya Zihni, Bilincin birleşik 
alanı, "kozmik Düşünce temeli", "bu 
dünyanın Prensi" vs ruhsal dünyanın 
antipodu olarak sunuldu? Neden, her 
nasılsa, insan bilincinin 
(düşüncelerin ortaya çıktığı kendi 
septon alanı) hayvan doğasına ait 
olduğundan ve Evrenin birleşik 
Hayvan Zihninin parçası olduğundan 
söz ediliyordu Neden en derin 
hislerin, Şahsiyeti ruh ile (manevi 
doğa), özel bir yaratıcı gücün ruhsal 
dünyası ile birleştiren, Şahsiyete 
Hayvan doğasının gücünden mutlak 
özgürlük sunan eşsiz insan algısı 
(bilincin septon alanının katılımı 
olmadan süreç!) olduğunu 
düşünülüyordu.  

 
Günümüzde birçok fizikçi, 
yaşamlarını yeni materyalist teoriler 
yaratmak için muazzam çabalar 
harcayarak, günümüzde bilinen 
sadece dört temel etkileşimi 
birleştirecek bir Birleşik alan 
denklemi arayışıyla "her şeyin 
teorisi"ni yaratmanın çözümsüz 
ikilemiyle mücadele ederek 
geçiriyor:  
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yerçekimsel, elektromanyetik, zayıf 
ve kuvvetli. Ama bu alanların 
temelinde yatan nedir ve neden kadim 
"koşulları değiştir ve her şey değişir" 
kuralı bunlara da uygulanabilirdir?  
Günümüzde bilinen söz konusu 
kuvvet alanları doğada var olan 
etkileşimlerin sınırı değildir. 
İnsanların kendileri, dünya ve onun 
yapısı hakkında ne kadar az şey 
bildiğini anlamak için modern bilimin 
çözülmemiş sorunlarının her bir temel 
yönüne bakmak yeterlidir. Kozmik 
süreçlerin karmaşıklığının derinlerine 
girmeye bile gerek yok, ama sadece 
basit soruları yanıtlamaya çalışın, 
insan düşüncesi nedir? Nasıl oluşuyor 
ve neyden oluşuyor? Onunla ilişkili 
fenomenin temelinde ne yatıyor? 
Bilinç ve bilinçaltı alanlar neyden 
oluşuyor? İnsan dikkatinde hangi güç 
gizlidir ve o neden hareketin 
tetikleyicisidir? Dünyada insan 
gözünün göremediği bilgi aktarım 
süreci aslında nasıl gerçekleşiyor? 

Sonuçta, tüm bu süreçlerin temeli 
teorik fiziktir. İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ sadece bu soruların yanıtları 
değildir, aynı zamanda insanın kim 
olduğunun ve insan varoluşunun 
ilksel duygusunun neyi içerdiğinin 
mutlak anlayışını verir.   

 
Septon alanı (Hayvan Zihni)  
kendisini "gerçek dünyada  yaşayan" 
olarak algılayan maddenin kendinin-
bilincinde zeki yapısının en yüksek 
organizasyonudur. Kadim 
zamanlardan beri, maddi dünyadan 
kaynaklanan her yeri kaplayan güç 
olarak, onun Yüksek zekası olarak, bu 
maddi dünyaya hakim olan bir tür 
nüfuz edici olarak işlevlerinde ruhsal 
dünyaya karşıt olan bu maddi dünyada 
hakim olan bir tür istilacı Prensip 
(Hayvan zihni) olarak söz ediliyordu. 
Ve insan bilincinden, kişinin maddi 
olmayan parçasına - ruhsal doğaya 
(ruha) - karşıt olan bu zeki yapının 
maddi parçası olarak söz ediliyordu.  
 

 

 

esasen kötülük getiren ve ilk bakışta iyi görünen her şeye nüfuz eden ruhu 
"mana"yı ‒ doğaüstü kuvvet (gizli veya potansiyel) biliyorlardı. Bir güç olarak 
mana, bazı ruhlara, ölülere ve ayrıca insanlara (genellikle büyücülere, rahiplere, 
liderlere), hayvanlara, nesnelere özgü olabilir. Melanezyalılar için mana, fiziksel 
güçlerden niteliksel olarak farklı olan ve rastgele hareket eden gizemli ve aktif bir 
güçtür. Örneğin, klan başkanının manaya sahip olduğuna; topraklarına gelen 
beyazların (misyonerlerin) büyü ritüellerinin yerel ritüellerin manasından daha 
güçlü manaya sahip olduğuna; İngilizlerin Maori halkını manaları daha güçlü 
olduğu için fethettiğine inanıyorlardı; umumi tuvaletlerde bile, insan bedenlerinin 
ve dışkılarının sahip olduğu "güç alıcıları olan" 

 

Örneğin,Melanezya ve Polinesia'nın insanları duyusal olarak algılanmayan, insana 
     

 Eski çağlardan beri insan toplumunda, zeki ve maddi dünyadaki insan 
yeteneklerini büyük ölçüde aşan, ancak manevi dünyanın güçleriyle 
karşılaştırıldığında önemsiz olan bir gücün (şeytani öz) varlığına dair bir bilgi 
vardı. Aşırı antik çağlarda insanlar doğanın ölü bir nesne olmadığını 
biliyorlardı. İnsan varoluşunun ana duygusu olan ruhsal yaşam, ruh, onun 
bedenden bağımsızlığı, ruhun yeniden doğuşu kavramlarının yanı sıra, insanlar 
yaşam ve maddi dünya düzeni hakkında da bilgi sahibiydiler, her doğal 
fenomenin tüm maddenin doğasında var olan güç tarafından üretildiğini 
biliyorlardı (Not: septon alanı tarafından). Bazı tezahürlerini "ruhlar" 
(dünyanın görünmez güçleri) olarak adlandırdılar ve çevrelerindeki tüm doğa 
nesnelerinin doğaüstü çiftlere sahip olduğu anlayışına sahiptiler (Not: maddi 
bir dünyadaki herhangi bir nesnenin kendi septon alanı vardır). 
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olan mana vardır. Dahası, bu güç, ister başka bir kişiye geçsin ister bir toteme 
dönüşsün, taşıyıcısının ölümüyle yok olmaya mahkum olan ruhun "gölgesi" (Not: 
altşahsiyet) ile ilişkilendirilmiştir. İlginçtir ki dünyanın diğer bölgelerinde de bu 
bilginin yankıları devam etmiştir. Kadim zamanlardan beri böyle bir gücün 
varlığından haberdar olan diğer uluslar vardı. Örneğin, Amerikan Kızılderililerinin 
bazı kabilelerinde bu güç Wakan (Dakota Sioux kabilelerinde Wakanda), Orenda 
(Iroquois'de; örneğin, fırtınada Orenda olduğuna inanırlardı, Orenda öfkelendiğinde 
insanı ele geçirir), pokunt (Shoshone kabilelerinde), mannitou (Algonquian 
kabilelerinde), eki (Afrika'daki Pongwe'de), megbe (Afrika Pigmelerinde - Bambuti) 
vb. olarak bilinir. Tüm bu kavramlar Melanezyalıların mana'sı ile aynı şeyi ifade 
eder. 
 
 
 
Bugüne kadar modern dünyada herhangi bir eylem, olgu vb. ile saplantıya işaret 
eden "-man" bileşik sözcük bileşeni kullanılmıştır. Yunanca'da bir kelime vardır 
"manía" - "delilik, yüceltme, tutku". Slav dillerinde "manna" kelimesi "ayartma, 
aldatma, cezbetme, yanıltıcı bir şey, büyücülük" anlamına gelir. Rusça "маять , 
"маю", "намаять" ("çürümek" gibi anlamları olan Rusça kelimelerle) ilişkilidir: 
"işkence; bir işaretle bildirmek; aldatmak; serap, dolambaçlı yol) ve eski Hindu 
kelimesi "māуā́" - "dönüşüm, sihirli güç, aldatma, yanılsama" ("dur-māyú ṣ" - 
"kötü büyüler uygulamak"). Slavlar eski zamanlardan beri mitolojik bir karakter 
olan Mara'yı da korumuşlardır - insanlara zarar veren kötü niyetli ruh. 
Sanskritçe'de "mâra" kelimenin tam anlamıyla - "öldürmek", "yok etmek" anlamına 
gelir. Budist mitolojisinde Mara - kötülüğü ve canlı varlıkların ölümüne yol açan 
her şeyi kişileştiren bir ruhtur. Bir insanın olumsuz duygularını (arzu, nefret, şüphe 
ve benzeri) temsil eden çok sayıda kötü ruh ona tabidir. Ana işlevi, manevi yolu 
izleyen, aydınlanmayı arayan insanlara engeller yaratmak, dış dünyevi dış yanıltıcı 
cazibe ile iç manevi yaşamdan uzaklaşmalarını sağlamak, yalanı gerçek, olumsuzu 
olumlu olarak vermek olarak kabul edilir. Görevi - ruhsal yaşamlarını ölüme 
götürmek. Budizm mitolojisinde Mara - Gautama Buddha'yı farklı dünyevi 
vizyonlar ve arzularla baştan çıkarmaya çalışan bir iblis-ayartıcıdır. Çin 
mitolojisinde, en büyük yılan, yılanların kralı olarak kabul edilen korkunç bir yılan 
(ejderha) olan Man karakteri vardır. 

Farklı eski uluslar, dünyadaki her şeyin, bu şeylere ait olmayan bir güçle 
donatılmış olduğu anlayışına sahipti. Örneğin rüzgar, yağmur ya da nehirler, 
ağaçlar, taşlar gibi nesneler gibi doğal fenomenlerin "kendi ruhları" olduğu 
söylenirdi. Her şeyi kapsayan gücün Kozmos'un her yerinde mevcut olduğu, ancak 
yalnızca olağanüstü olaylarda, örneğin Güneş ve Ay'ın faaliyetlerinde, güçlü 
depremler, kasırgalar, gök gürültüsü vb. zamanlarda, yaratıklarda ve ayrıca bu 
güce takıntılı insanlarda (büyücüler vb.) ortaya çıktığı düşünülüyordu. Sonuncular 
kudret helvasını maddi faydalar (dikkat, ruhsal olandan farklı!), örneğin 
hastalıktan iyileşme, iyi hava, savaşta başarı, zenginlik ve güç elde etme gibi anlık 
arzular elde etmek için manipüle ederlerdi. Bu güç, büyülü eylemlerin temelini 
oluşturuyordu. Böyle bir adamın (büyücü) kehanet, büyü, büyücülük sürecinde 
doğanın ruhları ve ölü insanlarla (hayaletler) iletişim kurabileceği düşünülüyordu. 
Bununla birlikte, hiç kimsenin bu güce kendisinin sahip olmadığı da anlaşılmıştır: 
bu gücü kullanarak yaptığı her şeyi, sonunda onu bir köle olarak kontrol etmeye 
başlayan bu güce ait ruhlar aracılığıyla yapmıştır. Hayvan zihninin bu geçici, 
yanıltıcı cazibelerine kapılan böyle bir insan, yanılsamalarının ve oyunlarının 
bedelini onun gücüyle - gerçek yaşamsal gücü ve gerçek özgürlüğüyle - orantısız 
bir şekilde daha fazla ödüyordu. Bu, ölüme mahkum olmanın yolu olarak 
görülüyordu. (Not: daha fazlası için "AllatRa" kitabına bakınız). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kişinin bu değişim ve dönüşümlerinin temelinde saf fizik vardır. Kadim ilksel 
bilgilere göre, dikkatin gücü - Allat'ın yaratma gücünün yoğunlaştığı muazzam bir 
yaşamsal güçtür. Dikkatin gücü sayesinde Şahsiyet seçim özgürlüğünü kullanır ve 
hayatının her anında öbür dünyadaki kaderini şekillendirir. Kişi dikkatini nereye 
çekerse (içsel potansiyel), bu onun gerçekliği haline gelir. Dikkati maddi dünyaya, 
onun arzularına ve yanılsamalarına çekme girişimleri, daha sonra daima zaman 
içinde uzayan ıstırap gerçeğini oluşturur. Bu nedenle manevi eserlerde insanın 
dikkatini daimi olarak manevi iç dünyasına odaklamasının önemli olduğu söylenir. 
Sadece bu durumda kişi değerli içsel potansiyelini ölümden sonraki yaşamın 
oluşumuna yatıracak ve yaşam sırasında ölümün oluşumuna (altşahsiyetler) 
harcamayacaktır. İLKSEL ALLATRA FİZİĞİNİN dilinde 
 

 
Aslında eski Yunanlılar Med ve Pers rahiplerini ("magush, mugh") "sihirbaz" 
(Latince - "magi", Yunanca - "magos") kelimesiyle adlandırmışlardır. Bu kelimenin 
Proto-Hint-Avrupa kökü olan "mugh"a dayandığı varsayılmaktadır - "yapabilme 
gücüne sahip olmak", ben kavramını ifade eden birçok Avrupa kelimesi 
"yapabilirim", "fırsatım var" bu kökten oluşmuştur. Eski zamanlarda bir güce sahip 
olan yetenekli insanlar "fırsat sahibi olanlar" olarak adlandırılırdı (Not: "AllatRa" 
kitabına bakınız). Bazıları bu güce doğuştan sahipti, bazıları ise özel teknikler 
geliştirirken edindi. Özünde, Allat'ın gücüdür. Ancak  insanın içinde ne kadar çok 
kuvvet varsa, septon alanı da o kadar aktif hale gelirdi. Kuvvet kuvvettir, burada her 
şey kişinin neyi seçtiğine, dikkatini nereye verdiğine bağlıydı, eski zamanlarda 
söyledikleri gibi - ya yaşayan alevi (Ruhu, en derin hisleri) ya da hayali dünyanın 
kıvrılan dumanı (Hayvan doğasından gelen düşünceler, duygular). 
 
Eğer insan dikkatinin büyük bir kısmını septon alanına, yani maddi yaşamın 
arzularına (düşüncelerine) odaklarsa, bunun sonucunda Şahsiyeti için büyülü ve yıkıcı 
sonuçlar elde eder. Eğer insan bu gücü ruhsal benlik gelişimine yönlendirirse, 
yaşamının ana hedefine ulaşır - ruhsal dönüşümü ve maddi dünyadan, septon alanının 
baskın etkisinden içsel özgürlüğe. 
 

55 

Ancak maddi dünya, insana düşmanlık ve bu geçici dünyanın sahip olduğu güç 
hakkındaki tüm bu bilgiler, ruhsal dünyanın temel kavramının ve kişinin bu yüksek 
dünya ile olan bağlantısının arka planında ikincil bir öneme sahipti. İnsan yaşamının 
anlamının ne olduğu ve insanın bu maddi dünyada geçici olarak var olmasının ve acı 
çekmesinin nedenlerinin ne olduğunun açıklanmasına bir ek olarak var olmuştur. Bu, 
bu bilginin genel ruhsal bilgiye ek olarak verildiği, insandaki ruhsal doğanın - ruhun 
- anlamının ve öneminin geniş bir şekilde ifşa edildiği anlamına gelir. Çok eski 
çağlardan beri insanlar ruhun bedenin dışında var olduğunu (yaşam süresince ve 
bedenin ölümünden sonra), yeni bedenlere geçme yeteneğine sahip olduğunu ve 
insanın özel mülkü olmadığını ve yalnızca insanı maddi dünyanın sınırlarının ötesine 
taşıyarak ebedi ve ilk ruhsal dünya ile yeniden bir araya getirebilecek bir güç 
olduğunu biliyorlardı. İnsanlar, Şahsiyetin (beden değil, kişinin içinde hissettiği şey 
olarak) yaşam boyunca, ruhla birleşme sayesinde manevi dünyaya gidebileceği ve 
böylece maddi dünyanın Hayvani doğasının gücünden mutlak bir özgürlük elde 
edebileceği anlayışına sahipti. İnsan yaşamının ana anlamı budur. Gerisi, kadim 
insanların da işaret ettiği gibi, kişi yaşamı boyunca maddi dünyada neye ulaşırsa 
ulaşsın, her şey geçici, yanıltıcı, ölümlüdür ve tüm eylemlerin sorumluluğunu bedenin 
ölümünden sonra Şahsiyet taşıyacaktır. 
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Eğer insan dikkatinin %10'undan fazlasını maddi yaşama harcamaz ve dikkatinin 
%90'ını iç dünyasındaki ruhsal yaşamın hakimiyet durumuna odaklanırsa, bu o 
insanın ruhsal dönüşümüne yol açar. Aksi takdirde, dikkatin %90'ı maddi yaşama, 
hayvani doğanın arzu ve düşüncelerine, %10'u ise ruhsal durumla ilgilenmeye 
verildiğinde, kişi yaşamı boyunca kendisi için bir altşahsiyet oluşturur. Bu felsefe ya 
da din değil, fiziğin temel yasalarıdır. 
 

 

 

Tüm bu ruhsal bilgiler şu ya da bu biçimde insan toplumunda başlangıçta mevcuttu 
ve dünyanın farklı uluslarında yapılan etnografik araştırmalarla da 
doğrulanmaktadır. Günümüzde bazı tüketim toplumu bilimcilerinin "ilkel 
topluluklar" olarak adlandırdığı uluslar arasında, ruhsal yaşamın aksine büyü 
uygulamalarının, din ve siyaset kurumunu kurmuş olan uluslara kıyasla daha az 
gelişmiş olması (daha az ilgi görmesi) ilginçtir. Bu sonuncularda büyü, rahiplerin ve 
iktidar sahiplerinin (liderlerin) gizli bilgisi olarak en önde yer alır. Dolayısıyla büyü 
her yerde bulunmasına rağmen "gelişmiş toplumlarda" baskın bir etkiye sahiptir. Şu 
açık bir gerçektir: büyü ve okültizm bugüne kadar modern dünyanın en gelişmiş 
rahiplik ve siyasi sistemlerinin çoğunun özünü oluşturmuştur ve dünya siyasetinin 
mutfağında tasarlanan her türlü küresel dünya yeniden yapılanmasının merkezinde 
yer almaktadır. Farklı dini sistemlere mensup rahiplerin her türlü aracı kullanarak 
milyonlarca inananı neden içsel potansiyellerini "tüten aynalara" harcamaya, bir 
insan için geçici ve hayali olan şeyleri "yüce güçlerden" istemeye zorladıklarını 
merak etmek yeterlidir, Örneğin her türlü maddi sorunun çözümü, sağlık, iyi hasat, 
savaşlarda kazanılan zaferler vb. Bunun arkasında ne var? Kalabalıkları dünyevi 
kaygılar hakkında soru sormaya teşvik ettiklerinde rahiplerin bilincini kim kontrol 
ediyor? Her şeyden önce, ideal olarak insanlara ruh ve bu geçici dünyadaki ruhsal 
nöbet hakkında vaaz vermeleri gerekir. Çeşitli dini ayinlerin çoğunun anlamı nedir 
ve bunun mana gücünü kullanan aborjinlerin büyülü ayinlerinden farkı nedir? 
 

 

 

Manevi yaşam tek bir talep anlamına gelir - Şahsiyetin manevi kurtuluşu, ruhu 
sayesinde kurtuluşu. Bu talep kişi tarafından dış aracılar olmaksızın kendi iç 
dünyasında yapılır. Farklı zamanlardaki dinlerin tarihinde, ruhsal olarak uyanan ve 
sistemin tüm sahteliğini ve aldatmacasını, ilk Hakikatin tüm bu ayna çarpıtmasını 
anlayan yeterince insan olmuştur. Bu tür insanlar, genellikle, dindeki konumları ne 
olursa olsun, bunu fark ettikten sonra, güç sisteminden uzaklaşmış ve gerçek ruhsal 
gelişime daha fazla zaman ayırmışlardır. 

 

 

 

Eski Hindistan'da büyünün temelinde dünya yanılsamasının (maya) gücüyle 
bağlantılı olan doğaüstü güçler olduğu kabul edilirdi. Eski zamanlardan beri 
Hindular, maddi dünyanın varlığını belirleyen dünya yanılsamasının, "altüst edici", 
dönüştürücü ilkenin bir tanımı olarak "maya" kavramına sahipti. "Büyü" kelimesiyle 
bağlantılı olan "maya" hakkında bütün bir doktrin vardı (Sanskritçe "maya" kelimesi 
- büyücülük, aldatma, mistifikasyon, yanılsama). Benzerlik Yasası'na (benzer benzeri 
yaratır), kişinin çevresindeki dünyanın unsurları üzerindeki bilinçli etkisinin 
olasılığına dayanıyordu. Maya tanrısını kullanmanın, gerçek bir bilgiye sahip 
olmayan bir insanın "gerçeklik" statüsü atfetmeye meyilli olduğu tüm nesneler 
dünyasını hayali, yanıltıcı hayata (sadece bilinç tarafından algılanan) getirdiğine 
inanılıyordu. 
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Eski manevi efsaneler, ilksel manevi bilginin insanları gerçekten özgür kıldığını, 
maddi dünyanın yanılsamalarından bağımsız kıldığını, içsel ruhsal gücü ortaya 
çıkardığını söylüyordu. Ancak, insan toplumunda rahiplik gücünün kurumları olarak 
dinler oluşmaya başladığında, ilksel manevi bilgiyi insanları manipüle etmeye uygun 
bir biçimde yeniden inşa etmeye başladılar. İnsan toplumunda çeşitli zamanlarda var 
olan farklı dinlerin tarihini izlersek, manevi bilginin tohumları temelinde kitlesel 
popülerlik kazanan her dinin daha sonra dini topluluktaki hakimiyet ve güç sorunu 
nedeniyle farklı hareketlere bölündüğünü görürüz. Rahiplerin soyundan gelen aile 
içinde, dini hareket içinde farklı türden dogmatik ayrılıklar yaratan bir güç kırılması 
vardı. Gücün doğasının yorumlanmasındaki farklılıklar, birilerinin hakikat olduğunu 
iddia ettiği manevi bilginin "kendi" anlayışında, çeşitli yüce güç doktrinleri biçimini 
aldı. Bu, septon alanı tarafından kontrol edilen maddi kalıplaşmış düşüncenin nasıl 
hareket ettiğinin bir göstergesidir. 

Farklı zamanların ve ulusların din ve siyaset kurumlarını karşılaştırdığımızda, her 
karmaşık madde organizasyonu sisteminin doğasında var olan güç ve nüfuz 
mücadelesinin aynı stereotiplerini tespit etmek mümkündür. Bugün, sabit Po 
parçacıklarının birleşik septon alanının çalışmasının sonucunu ve bu alanın bir 
parçası olarak insanların bilinci üzerindeki etkilerini bütünüyle gözlemlemek 
mümkündür. Bu, bir insan toplumunun herhangi bir işaret temelinde küçük parçalara 
ayrılmasıdır: milliyet, din, insanın sosyal statüsü, bölgesel sınırların varlığı ile 
başlayıp her türlü iktidar kurumu, hiyerarşi vb. ile sona erer. "Böl ve yönet" - bu, 
insanların zihinlerinde neler olup bittiğinin ve onları aslında kimin ve hangi 
amaçlarla manipüle ettiğinin bir yansımasıdır. 

İLKSEL ALLATRA FİZİĞİNİN temellerini bilerek, çoklu düşünceleriyle bilincin, 
insanı kolayca manipüle eden ve yaşamı için potansiyelini alan Hayvan doğasının 
septon alanı olduğunu anlamak mümkündür. Bununla birlikte, insanın ruhsal gelişimi 
sayesinde, septon alanından bağımsız, tamamen farklı bir algı açılır ve bu da insanın 
septon alanının hakimiyetinden kurtulup gerçek güç kaynağı olan ruhuna ulaşmasını 
sağlar. Kadim insanların yazdığı gibi, zaman içinde ilksel bilgiyi kaybeden, tükenmez 
ruhsal kaynaklarına erişimin anahtarlarını kaybeden insanlar, yanılsamalarının 
oyunuyla baştan çıkarak aynalara hizmet etmeye başladılar. 
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Büyünün temelinde her zaman güç arzusu yatar. Antik çağın ünlü filozofu Proclus, 
büyünün temeli olan doğaüstü güçlerin antik çağ rahipleri tarafından kullanımı 
hakkında şunları yazmıştır: "Eski rahipler, doğal şeylerin bir diğerine ve tezahür eden 
şeylerle gizli güçler arasında bazı yakınlık ve sempati olduğunu göz önünde 
bulundurarak ve her şeyin her şeyde bulunduğunu keşfederek, bu karşılıklı sempati ve 
benzerlik temelinde kutsal bir bilim yarattılar. ... ve hem göksel hem de dünyevi özleri 
okült amaçlar için kullandılar; bu sayede, belirli bir benzerlik yoluyla, ilahi güçleri 
bu en alt meskene indirdiler". 
 

Hayvan zihninin "böl ve yönet" ilkesi insan tüketim toplumunda fraktal olarak 
tekrarlanmıştır. Tarihte, birleşik septon alanının insan toplumu üzerindeki aktif 
etkisinin dönemlerini, onun tarafından kontrol edilen insan bilinci aracılığıyla farklı 
zaman dilimlerinde açıkça izlemek mümkündür. Tam da bu dönemlerde, insan 
toplumundaki güçle (büyü, okültizm) bağlantılı, önceki nesillerin ruhsal bilgilerini 
çarpıtan ve insanlığın genç nesillerine korku, nefret ve köleliğe dayalı Hayvan zihni 
sistemine uygun tutumları tanıtan insanların (iletkenlerinin) faaliyetlerinde bir 
sıçrama gözlemleyebiliriz. 
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GERÇEK (DURAĞAN) PO PARÇACIĞI 
 

ezoozmik hücrenin boyutsal küpünün 
merkezinde bulunan temel bir 
"bölünmez parçacıktır" (ya da daha 
çok maddi olmayan alan yapısıdır). 
Gerçek Po parçacığı, uzayın en küçük 
alanında - ezoozmik hücrenin 
merkezinde - yüksek bir septon 
konsantrasyonunu temsil eder. 
Evrendeki tüm temel parçacıkları 
oluşturan HAYALİ PO 
PARÇACIKLARININ aksine 
konumunun, işlevlerinin ve 
özelliklerinin benzersizliği nedeniyle 
"gerçek" veya "durağan" olarak 
adlandırılır). Gerçek Po parçacığı, 
ezoozmik hücresinde sürekli ve kalıcı 
olarak durağan (nispeten hareketsiz) 
bir durumda olan maddi dünyanın tek 
temel "parçacığıdır". Her bir 
ezoozmik hücrede bir adet gerçek Po 
parçacığı bulunmaktadır. Bu 
parçacığa sahip olmayan hiçbir 
ezoozmik hücre yoktur. Kendi 
ezoozmik hücresi içindeki her gerçek 
Po parçacığı, bu hücreden geçen 
hayali Po parçacıklarının hareketinin 
"düzeltilmesinde" ve iç potansiyelin 
kısmi olarak yeniden dağıtılmasında 

öncü rol oynar. Bu bilgiyi okur ve 
geçen hayalet Po parçacığından iç 
potansiyelin genellikle %10'unu 
çeker. Bundan başka, gerçek Po 
parçacığı, temel parçacık ve hareketi 
hakkındaki tüm bilgiyi, bu hücreden 
geçen ve temel parçacığın bir parçası 
olan ilk (baş) hayali Po parçacığından 
okuyarak alır. 
 
Bu Po parçacığı "gerçek" olarak 
adlandırılır, çünkü hayali Po 
parçacıklarından oluşan tüm geçici 
nesne ve fenomenlerinin aksine, tam 
olarak bu durağan "parçacık" (maddi 
olmayan bir alan yapısı anlamında) 
maddi dünyada istikrarlı bir şekilde 
mevcuttur. O "bilginin yeniden 
dağıtıcısı" ve enerjinin "emicisi"dir 
(tüm maddi dünyanın onun sayesinde 
var olduğu Allat'ın gücü). Hiçbir 
koşul ve durum altında gerçek Po 
parçacığının hayali Po parçacığı ile 
çarpışamayacağını belirtmek 
önemlidir. Ezoozmik hücrede iki 
hayali Po parçacığının çarpışması  
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olsa bile, o zaman gerçek Po 
parçacığı sadece iki parçacığın 
çarpışmasından kaynaklanan enerji 
yayılımını emer ve bilgilerini 
yeniden dağıtır, ancak kendisi sabit 
kalır - yani ezoozmik hücrenin 
merkezinde nispeten hareketsiz kalır. 
Bu dünyadaki hiçbir şey, hiçbir 
yıkıcı güç, ezoozmik ızgarada kesin 
olarak önceden belirlenmiş bir 
konumda bulunan gerçek 
(durağan) Po parçacıkları 
sistemini sarsamaz ve kıramaz. 
 
Basit bir örnek. Termonükleer 
patlamanın yıkıcı gücü, muazzam 
miktarda enerjinin açığa çıktığı 
nükleer füzyon reaksiyonunun 
(örneğin, bir helyum atom çekirdeği 
ile iki döteryum atom çekirdeğinin 
sentezi) enerjisinin kullanılmasına 
dayanır. Ama bu sentezin bir sonucu 
olarak üç boyutlu görünür dünyada 
muazzam bir gücün patlamasını 
gözlemlemek mümkünse, ileri 
kuantum fiziğinde ezoozmik ızgarada  

meydana gelen birincil süreçler 
seviyesinde, özellikle de ilgili her bir 
ezoozmik hücrede, yalnızca iki 
hayali Po parçacığının çarpışma 
sürecini, iç potansiyellerinin daha 
aktif bir şekilde yeniden dağılımını, 
yani gerçek Po parçacığına daha 
fazla enerji ve bilgi aktarımı ve 
alınan enerji ve bilginin ezoozmik 
ızgaradaki gerçek Po parçacıkları 
sistemine daha fazla yeniden 
dağıtımını gözlemleyebiliriz. 

 
Çağrışımsal olarak böyle bir süreç, 
gözlemcinin bilgisayar ekranında 
yıkıcı sonuçları olan çok gerçekçi bir 
patlama görmesine benzetilebilir. 
Ama monitör matrisinin pikselleri 
seviyesinde aynı anda sadece resim 
hakkındaki bilginin sistematik, 
programlanmış bir aktarımı ve bu 
resmin gözlemci için ekranda 
görünür olmasını sağlayan enerjinin 
yeniden dağıtımı olacaktır. 
 (Not: piksellerin ayrıntılı örneği için 
bakınız "AllatRa" kitabı, sf.220). 
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Şekil 7. Bir ezoozmik hücreden geçen hayalet Po parçacığının şeması ve Gerçek 
bir Po parçacığı tarafından iç potansiyelin kısmen geri çekilmesi süreci. 
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 Bu çağrışımsal örnek, aynı fenomenin özünü oluşturan görünür ve görünmez 
süreçler arasındaki farkı açıkça göstermektedir.  
 
Yani ezoozmik ızgaradaki mikrokozmos gerçek Po parçacıkları ve hayalet Po 
parçacıkları seviyesinde yalnızca enerji ve bilgi aktarımı gerçekleşirken, hayalet 
Po parçacıklarından oluşan makrokozmos nesneleri seviyesinde hem görünür 
hem de görünmez değişiklikler meydana gelir. Hayalet ve sabit Po 
parçacıklarının işlevlerini ve işleyişlerini bilerek, enerjinin nereden gelip nereye 
gittiğini ve maddi dünya içinde nasıl yeniden dağıtıldığını anlamak mümkündür. 
 
Gerçek (durağan) Po parçacığı ile ilgili belirli düzenlilikler vardır: 
 
- Gerçek Po parçacığı sabittir, maddi dünya var olana kadar hiçbir yerde 
kaybolmaz. 
 
- Evrendeki gerçek Po parçacıklarının miktarı her zaman sabittir, çünkü gerçek 
Po parçacıkları ezoozmik ızgaranın ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
- Gerçek Po parçacığı maddi dünya sisteminden gelen herhangi bir güç 
tarafından bölünemez veya yok edilemez. 

 Bilardo topu ile basit bir örnek. İnsan bilardo oynarken neyi gözlemler? Dikkati 
topa, topun hareketine, bilardo masasının kumaşı üzerinde yavaşlamasına ve 
durmasına odaklanmıştır. Peki topu hareket etmeye zorlayan ve sonraki eylemlere 
katılan enerji nereden geliyor ve sonra nerede kaybolup topu durmaya zorluyor? 
Oyuncunun mantıksal olarak "izleyebileceği" tüm aşamalar şunlardır: düşüncenin 
ortaya çıkması - itkinin el kasına iletilmesi - enerjinin ıstakaya iletilmesi - enerjinin 
ıstakadan topa iletilmesi - topun hareketi - kumaşla sürtünme ve iletilen itkinin 
zayıflaması nedeniyle yavaşlaması, durması. Ve eğer oyuncu aynı zamanda klasik 
fiziğe bağlıysa, o zaman mekanik enerjinin korunumu yasasını, momentumun 
korunumu yasasını, moleküler etkileşimleri, yerçekimi kuvvetlerinin etkisini ve 
benzerlerini dikkate alacaktır. Ama kuantum fiziği açısından gerçekte neler oluyor? 
Görünmez dünyada bir düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan şey nedir ve 
görünür dünyanın nesnesinin (top) bir impalsının zayıflamasından sonra kuantum 
dünyasında enerji ve bilginin emilmesi ve yeniden dağıtılması nasıl gerçekleşir? 
Tam olarak bu sorular, ezoozmik ızgara, septon alanı, gerçek ve hayali Po 
parçacıklarının işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİ tarafından yanıtlanmaktadır. 
 

 

 

 Farklı yazarların metinlerinden oluşan en büyük Antik Çin felsefi 
incelemelerinden biri olan "Guanzi "de (MÖ IV-III. yüzyıllar), evrenin özsel 
"doluluğu" ve düzenliliği, "Chzhou he" ("zaman ve [uzamsal] tutarlılık") 
kelimelerinin birleşimiyle uzay ve zamanın tanımlanmasıyla vurgulanır. "He" 
(bağlantı) hiyeroglifinin "altı bağlantı" ("liuhe") anlamına gelmesi ilginçtir - dünya 
maddelerinin uzaydaki dönüşümlerinin ("hua") karşılıklı koordinasyonunun bir 
formülü ("dünyanın dört parçası, üst ve alt"). "Chzhou he" kavramı burada Cennet 
ve Dünya'yı yakalayan belirli bir "ağ" olarak tanımlanır ve bunlar da "şeylerin 
karanlığı" için bir "ağ "dır. 
Referanslar: Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. 
[Lisevich I.S. Chinese Literary Thought at the Boundary Between Ancient Times and Middle Ages] 
Moscow: Nauka, 1979 [In Russian]; Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская 
философия.[Kobzev A.I., The teaching of Wang Yangming and classical Chinese philosophy] Moscow: 
Nauka, 1983[In Russian]; Еремеев В.Е. О древнекитайской пространственно-временной модели 
мира // 20-я НК ОГК. Ч. 1. [Evremeev, V.E. On ancient Chinese time and space model of the world// XX 
Scientific conference ”Society and state in China” Part 1] Moscow, 1989 [In Russian]; Китайская фило- 
софия. Энциклопедический словарь. Глав. ред. Титаренко М.Л. [Chinese Philosophy. Encyclopedic 
Dictionary/ head editor – M.L. Titarenko] Moscow, 2009 [In Russian]. 
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HAYALET PO PARÇACIĞI

septonlardan oluşan bir enerji 
kümesidir ve etrafında oldukça seyrek 
bir septon alanı vardır. Hayalet 
Po parçacığı ezoozmos sürecinde 
yenilenen iç potansiyele sahiptir (onun 
taşıyıcısıdır). İçsel potansiyeline göre, 
hayalet Po parçacığı kendi orantısına 
sahiptir. Eşsiz güçteki hayalet Po 
parçacığı - Allat - en küçük hayalet Po 
parçacığıdır (Not: daha fazla ayrıntı 
için raporda aşağıya bakın). Hayalet Po 
parçacığı sürekli spiral hareket halinde 
olan düzenli bir yapıdır. Yalnızca, bir 
araya geldiklerinde maddenin birincil 
tezahürlerini oluşturan diğer hayalet Po 
parçacıklarıyla bağlı halde var olabilir. 
Benzersiz işlevleri nedeniyle maddi 
dünya için bir tür hayalettir. Tüm 
maddenin hayali Po parçacıklarından 
oluştuğu düşünüldüğünde, bu ona 
ezoozmos (içsel bir potansiyelin 
doldurulması) sürecine bağlı hayali 
bir yapı ve varoluş biçimi özelliği 
kazandırır.
Hayali Po parçacıkları maddi olmayan 
oluşumlardır. Ama birbirlerine 
zincirleme (seri bağlantı) halinde, 
bilgi programına göre belirli bir 
miktar ve sırayla, birbirlerinden 
belirli bir mesafede inşa edilirler, iç 
potansiyelleri (enerji ve bilgi) sayesinde 
herhangi bir maddenin yapısının 

temelini oluştururlar, çeşitliliğini ve 
özelliklerini belirlerler. Hayali Po 
parçacığı, tüm temel parçacıkların 
(foton, elektron, nötrino, vb.) yanı sıra 
etkileşimlerin parçacık-taşıyıcılarının 
temelde içerdiği şeydir.  Bu, maddenin 
bu dünyadaki birincil tezahürüdür. 

Bir mikrokozmos nesnesinin 
içsel durumunun enerjisi nedir? 
Mikrokozmosun bir nesnesini 
oluşturan hayalet Po parçacıklarının 
iç potansiyellerinin (enerji ve bilgi) 
bir kombinasyonudur. Bu, bir 
temel parçacığın içsel durumunun 
enerjisinin, böyle bir temel parçacığın 
içerdiği hayalet Po parçacıklarının 
içsel potansiyellerinin toplamına eşit 
olduğu anlamına gelir.

&&  Bilimsel ve teknik ilerlemenin bu gelişim aşamasında modern bilim, 
mikro nesneleri ve bunların atom altı düzeydeki etkileşimlerini keşfetmek 
için belirli olanaklara sahiptir. Ancak bu teknik olanaklar sınırlıdır (sadece 
3 boyutlu dünyada gözlem yapmaya izin verdikleri için) ve arzulanan çok şey 
bırakmaktadır. Mecazi anlamda konuşmak gerekirse, bu durum bir gözlemcinin 
kaynağından birkaç kilometre uzaktayken siste dağınık bir görünür ışık noktasını 
keşfetmeye çalışmasına, onu gözle görülebilen olgularla, bütünlüğüyle (bölünmezlik) 
değerlendirmesine benzemektedir. Ancak, bu varsayım gerçeğe uymayacaktır, çünkü 
bu ışıklı nesneye yaklaşırken (ve mikrokozmosta mikro nesne bileşenleri arasındaki 
büyük mesafeleri hesaba katmak gerekir), gözlemci dağınık nokta yerine zaten birkaç 
ışıklı nesne görecektir. Ve nesneye yaklaştığında, en iyi durumda, bunun, örneğin, 
birbirinden birkaç metre mesafede üst üste yerleştirilmiş bir elektrik hattı direğine bağlı 
ampullerden gelen bir ışık olduğunu ayırt edecektir. Bunu mikrokozmosta meydana 
gelen süreçlere uygularsak - bu, üç boyutlu dünyanın gözlemcisinin maddi dünyanın 
sisteminde olduğunu, kendisinin de bu sistemin bir parçası olduğunu görebileceği 
maksimum şeydir. Her bir ampulün nelerden oluştuğu ve elektriğin nereden geldiği gibi 
sorular (eğer bunu mecazi olarak bir mikro nesneyi oluşturan hayali Po parçacıklarıyla 
karşılaştırırsak) onun için açık kalacaktır. 
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                               Beyin hücreleri 
 
 
 

Elektronun yan görünüşü Elektronun üstten görünümü 
 

Şekil 8. Elektronu oluşturan 13 hayali Po parçacığının uzamsal düzenlemesi. 
Çizgi, hayalet Po parçacığının uzaydaki hareket yörüngesini göstermektedir 

 
 

Yeni bir bilgi programına göre, 
hayalet parçacık (Yunanca phantasma 
- hayalet) veya "hayali" Po parçacığı, 
ana özelliği ve "hiçbir yerde" anında 
kaybolma ve ezoozmik ızgara 
alanında yeniden ortaya çıkma 
yeteneği nedeniyle bu şekilde 
adlandırılır. Kadim eserlerde mecazi 
olarak bir süreliğine ortaya çıkan ve 
anında kaybolan bir buhara 
benzetilmiştir. Bu nedenle eski 
çağlardan beri insanın, maddenin, 
Evrenin tüm yaşamının hayali 
olduğundan bahsedilir. 

(Latince discretus sözcüğünden; ayrı, 
aralıklı). 

 
Hayalet Po parçacığı sadece diğer 
hayalet Po parçacıklarıyla birlikte var 
olur ve maddenin farklı 
seviyelerindeki organizasyonunu 
oluşturur. Hayalet Po parçacığı ayrı 
olarak var olmaz. Temel bir 
parçacığın yapısından tek bir hayalet 
Po parçacığını bile çıkarırsak, bu 
temel parçacığın ya yok olmasına ya 
da dönüşmesine neden olur. Örneğin,  
3 hayalet Po parçacığından oluşan  

 
 
 

 Internet ağının haritası 

 
 

“ Hayat geçici olamaz, geçici yalnızca varoluş olabilir”.  
Rigden Jappo 

 
Kuasarların, galaksilerin 
ortaklaşa evrimi ve geniş-
ölçekli dağılımları  

 Diğer hayalet Po parçacıklarıyla 
birlikte hareket eden bir hayalet Po 
parçacığı, ortaya çıktığı andan 
ezoozmik bir zarda kaybolduğu ana 
kadar ortak spiral yörüngeleri 
boyunca kalıcı olarak hareket eder. 
Hayalet Po parçacığı önemli bir 
özelliğe sahiptir - ezoozmik 
zarlardan geçerek ezoozmos 
sürecine katılmak. Bu özellikten 
dolayı tüm madde ayrık hareket 
karakterine sahiptir    

fotondan tek bir Po parçacığını 
çıkarırsak (Not: foton hakkında daha 
fazla ayrıntı için raporda aşağıya 
bakın), o zaman aşağıdaki süreç 
gerçekleşir: verilen hayali Po 
parçacığı ezoozmik zarda anında yok 
olur ve bunu takiben, kalan iki hayali 
Po parçacığı da ezoozmik zarda yok 
olur ve sonuç olarak bu fotonun 
varlığı sona erer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orion Kuşağı 
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Hayalet Po parçacıkları ile ilgili 
belirli düzenlilikler vardır: 

 
Hayalet Po parçacığı ezoozmos 
sürecinde yenilenen içsel potansiyele 
sahiptir (onun taşıyıcısıdır). 

 
 İçsel potansiyeline göre, hayalet Po 
parçacığı kendi orantılılığına sahiptir. 
En küçük hayalet Po parçacığı eşsiz 
güç hayalet Po parçacığıdır - Allat.  

 
 Hayalet Po parçacığı istikrarsızdır, 
maddi dünyadan yok olabilir ve 
yenilenmiş içsel potansiyeli ile (enerji 
ve bilgi programı) tekrar ortaya 
çıkabilir.  

 Mikro-nesnenin yok olmasıyla (ya 
da dönüşümüyle), onun bir parçası 
olan hayalet Po parçacığı ezoozmik 
zarda geri dönülmez bir şekilde yok 
olabilir. Ve yaratılışında - ezoozmos 
sürecinde ezoozmik zardan ortaya 
çıkabilir. 

 
 Hayali Po parçacığı sadece diğer 
hayali Po parçacıkları ile birlikte var 
olur. 

 
 Tüm temel parçacıklar belirli 
miktarda hayalet Po parçacıklarından 
oluşur.  

 
 Evrendeki hayalet Po 
parçacıklarının miktarı sabit değildir, 
ama gerçek (durağan) Po 
parçacıklarınınkinden çok daha azdır.  

 

 
 

 

İslam geleneğinde bir insanı ölümüne kadar çevreleyen tüm maddi dünya "Dünya" 
kelimesiyle tanımlanır. Her insan için ölüm anından itibaren bu dünya sona erer ve 
bir sonraki dünyaya (ahiret) girer. Dünya sonlu, ahiret ise ebedidir. Bu nedenle, bu 
dünyada yaşayan her insan bunu düşünmeli ve hem bu dünyada hem de öteki 
dünyada Allah'ın rahmetini hak etmeye çalışmalıdır. Kur'an'da Allah, kafirlerin 
amacı olan bu dünyanın hayali zevkleri hakkında şöyle buyurur. 
Referans: Исламский энциклопедический словарь А. Али-заде [Islamic Encyclopedic Dictionary. A. 
Ali-zade] Moscow: Ansar, 2007 [In Russian]. 

 
 Dünyanın farklı uluslarının kutsal efsanelerinde, mitlerinde ve dini doktrinlerinde  

bu dünyanın yanıltıcı doğasına dair çok sayıda söz korunmuştur. Biz sadece bazı 
örnekler vereceğiz. 

 
Kuzey Amerika yerlileri dumanı hayatın geçiciliğinin bir sembolü, tanrılarla 
iletişimin bir aracı olarak görüyorlardı. Bir wigwam ya da yurttaki açıklıktan 
yükselen duman sütunu, dünya eksenini, zaman ve mekândan sonsuzluğa ve ebediyete 
giden kurtarıcı yolu sembolize ediyordu. 
Referenslar: Тресиддер Джек. Словарь символов. [Jack Tresidder, Dictionary of Symbols]Moscow: 
Fair-PRESS, 2001[In Russian]. 

 
"Gelin şimdi, "Bugün ya da yarın filanca kente gideceğiz, orada bir yıl geçireceğiz, 
ticaretle uğraşıp kazanç sağlayacağız" diyenler. Oysa yarın ne olacağını bilmeyen 
sizler, gerçekte yaşamınız nedir ki? Yaşamınız kısa bir süre için görünen ve sonra yok 
olan bir buhardan ibarettir. Bunun yerine, "Rab isterse yaşarız ve şunu ya da bunu da 
yaparız" demelisiniz. Ama bu halinizle kibrinizle övünüyorsunuz; bu tür övünmelerin 
hepsi kötüdür. Bu nedenle, yapılması gereken doğru şeyi bilip de yapmayan kişi için 
bu günahtır." 

Referenslar: İncil. Yeni Ahit. Epistle of James. Chapter 4. Verse 13-17. 

"Bilin ki, geçici olana tahammül yoktur ve ebedi olana da sonlanma yoktur. Bu, 
gerçeği görenler tarafından her ikisinin de doğasını inceledikten sonra gerçekten 
gözlemlenmiştir." 
Referans: Bhagavadgita. Chapter 2 Verse 16. 
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Osetler (Kafkasya'nın yerli halklarından biri), ölen kişinin ruhunun gittiği gerçek ve 
değişmez "æцæг дуне" (Oset dilinden "gerçek dünya" olarak çevrilmiştir) ve hayali, 
yanıltıcı ve sahte dünya olan "мæнг дуне" (Oset dilinden "hayali dünya" olarak 
çevrilmiştir) dünyevi bir gerçeklik dünyası olduğuna inanırlardı. Gelecek, başka bir 
varoluşa, gerçek gerçeklik dünyasına geçiş olarak algılanıyordu. Dünyevi varoluş, 
varoluşun diğer tarafındaki yaşamdan daha az değere sahipti. Şimdiki zaman 
sadece aşkın sonsuzluk konumundan değerlendirilebilecek hayali bir an olarak 
görünüyordu. Oset dini kültüründe bugün bile yanıltıcı dünya (мæнг дуне) ile 
gerçek ve değişmemiş dünya (æцæг дуне) arasındaki farklara dair bir anlayış 
vardır. Ruh kavramı, insanın varoluşuna dair en eski fikirlerle bağlantılıdır ve 
tarihsel olarak ilk kavramlardan biridir. Avrasya bölgesinde, ilk uygarlıklar 
çağında, insan ruhunun ölümsüzlüğü ve ruhunun diğer dünyaya taşınması fikri, 
Evrenin yapısının kozmolojik şemasına yerleştirilmiş ve organizasyonunda önemli 
bir rol oynamıştır. 

 
 

Referans: Цораев З.У. Идея бессмертия души в осетинской религиозной культуре.[Tsoraev Z.U. 
The idea of soul immortality in Ossetian religious culture] //III All-Russian Miller readings (Materials 
of scientific conference, October, 4-5, 2012): Collection of articles; Northern-Ossetian Institute of the 
Humanities and Social Studies after V.I.Abaev. Vladikavkaz, 2012[In Russian]. 

 
 
 
 

Budist doktrininde pek çok ilginç kavram vardır ve bunlar ne yazık ki günümüzde 
dünyanın çeşitli ulusları tarafından bilinen daha eski bilgilerin dini ideolojik 
uyarlamalarıdır. Örneğin, süreksizlik ve değişkenlik hakkındaki doktrin 
Upanişadlar (eski Hindu dini ve felsefi risaleleri) ve erken Budizm için ortaktır. 
Evrensel süreksizlik doktrini "anitya" (kelime "süreksiz, ebedi olmayan, kırılgan, 
geçici" olarak tercüme edilebilir; sansrkit, anitya; Çince, wu-chan, Japonca , 
mudzё) dünyadaki her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu ve yıldızlar, 
gezegenler vb. dahil hiçbir şeyin sabit olmadığını söyler. Anitya, olguların birbirine 
bağlı kökeninin temel ilkesidir. İnsan yaşamında kendini büyüme ve yaşlanma, bir 
dizi yeniden doğuş, acı çekme vs. şeklinde gösterir. Dünyadaki tüm fenomenler gelip 
geçici olduğundan, bunlara bağlanmak boşunadır ve acı çekmeye yol açar. 
Anitya'nın gerçek tamamlanması nirvana'dır - değişim, çürüme veya ölüm 
yaşamayan tek gerçeklik. Yaşamdaki her şeyin gelip geçici olduğunu, değişime tabi 
olduğunu, çürüdüğünü ve yok olduğunu anlamak aydınlanmanın ilk aşamasıdır. 
Geçiciliğe, tefekkür edilen herhangi bir nesnenin ortaya çıkışına ve yok oluşuna 
derinlemesine nüfuz etmek ve kişinin kendi içinde kendini ayrı tutmayı geliştirmesi 
kurtuluş yolunda bir adımdır (bunun ilk adımı bir sotāpanna, "akıntıya kapılan" 
kişidir). 

 
 

 
"Anitya" doktrininin bir başka modifikasyonu da yaşamın unsurları ve anlıklığı 
hakkındaki Budist ontolojik doktrini Ksanikavada'dır (Sanskritçe, "anlık teorisi"). 
"Ksana" bir an anlamına gelir (mecazi olarak parmak şıklatmanın mümkün olduğu 
zamanla karşılaştırılır). Ksana bir Dharma'nın parlama süresini oluşturur (var olan 
her şeyi oluşturan varlık unsuru anlamında düşünülür). Bu doktrine göre nihai 
gerçeklik tek anlardan - Dharmalardan - oluşur. Dharmalar ("sahip olunan 
işaretler"; Sanskritçe'de "tutmak, muhafaza etmek" anlamına gelen dhri kökünden 
gelir) özgün, çoklu, dinamik, atomik (ayrıştırılamaz) alt tabakalardır-varoluş 
akışının parçalandığı unsurların taşıyıcılarıdır. Her Dharma yalnızca bir özel işaret 
(özellik) taşır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikroskop altında ağaç gövdesi 
dilimi (64x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnsan gözü  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richat Yapısı, Moritanya'nın 
batısında jeolojik oluşum (40 km 
çaplı) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helix Nebu 
 
Helix Nebula 
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Doğu felsefesinde Dharmalar anlık olarak parlayıp sönen parçacıklardır, bilinmeyen 
bir kaynaktan gelen anlık tezahürlerdir, sürekli değişen bir akış (akım) oluştururlar 
ve kendi doğalarının belirli yasaları altında faaliyet gösterirler. Dharmalar her an 
yanıp sönerek yeni bir "kalıp" (işaret), karşılıklı bağımlı nüfuz yasası ([elementlerin-
Dharmaların] bir pratityasamutpada - koordinasyonu; nedensellik yasası, bir 
elementin her zaman bir diğerinden sonra ve bir diğerinden önce geldiği ve birbirleri 
üzerinde özsel bir etkiye sahip olmadığı elementlerin eş-bağımlı kökeni ve bir karma 
tarafından belirlenen yeni bir kombinasyon oluşturur. Dharmalar oluşum ve yıkım 
akışı içinde sürekli hareket halindedir. Her element bir an (ksana) var olur ve zaman 
ve mekanda bir nokta gibi olur. Maddi dünya, özünde basit ve bölünmez olan 
Dharmaların hiç bitmeyen bir akışıdır. 

 
 

Güneş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelebek kanadında yağmur 
damlası 

İnsanın dünyayı algılayışı, hareketli bir film şeridindeki karelerin birbirinin yerine o 
kadar hızlı geçmesine benzer ki, kişi sabit ve kalıcı bir "gerçeklik" yanılsamasına 
kapılır - çevresindeki dünyanın ve içinde yaşayan insanların resimleri. O kadar hızlı 
değişir ki yeni içeriklere geçiş süreci gözlemlenemez. Aslında ne madde ne de öz 
vardır, yalnızca birbirini izleyen Dharmaların (ayrık elementler) bir akışı söz 
konusudur. Ve bu akış kaotik, koşulsuz bir süreç değildir: her element bağımlı köken 
yasasına uygun olarak ortaya çıkar. Bir birey tarafından "ben" olarak algılanan 
şeyin sadece bir yanılsama olduğu, kişiye skandhalar (bir psikofiziksel faaliyet ilkesi 
tarafından Dharma kombinasyonları) tarafından "telkin edildiği" vurgulanır. Sonuç 
olarak, bu da söz konusu "Ben" tarafından deneyimlenen acı ve sefaleti beraberinde 
getirir. 

Referans: Жуковская Н.Л., Корнев В.И. Буддизм как культурно-исторический феномен. Словарь. 
[Zhukovskaya, N. L., Kornev, V.I.. Budism as cultural and historical phenomena. Dictionary.] Moscow: Respublika, 
1996[In Russian]; Канаева Н. А. Кшаникавада//Буддизм как культурно-исторический феномен. Словарь. 
[Kanaeva, N.A. Kshanikavada/ Budism as cultural and historical phenomena. Dictionary.] Moscow: Respublika, 
1996[In Russian]; Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Филосо- 
фия джайнизма. [Lysenko, V.G., Terentiev, A.A., Shohin, V. K., Early Buddhist philosophy. Jainism philosophy] 
Moscow: Vostochnaya literatura, 1994 [In Russian]; Философия: Энциклопедический словарь/ глав. ред. Ивин 
А.А. [Philosophy: Encyclopedic Dictionary/ head editor – A.A. Ivin] Moscow, Gardariki, 2004 [In Russian]; Фи- 
лософская Энциклопедия. В 5-х т.//глав. ред. Ф. В. Константинов. [Philosophical Encyclopedia in 5 volumes/ 
head editor – F.V.Konstantinov] Moscow: Soviet encyclopedia, 1960‒1970 [In Russian]. 

 
 

GERÇEK VE HAYALET PO ARASINDAKİ  
ANA FARKLILIKLAR  

 

 
 
 
 

Jüpiter'in yüzeyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinozor kemiği  

Neden hayali ve gerçek parçacıklar 
eşit olarak - "Po parçacıkları" 
olarak adlandırılır? "Po parçacığı" 
(Po'dan oluşan "parçacık") adı, 
septon alanı aracılığıyla Allat'ın 
güçleri sayesinde tezahür eden maddi 
dünyanın en küçük biriminin bir 
sembolü olarak Antik Çağ'dan 
alınmıştır. Hayali Po parçacığı ve 
gerçek Po parçacığı - sadece maddi 
dünyanın ortak bileşeni olan septon 
tarafından birleştirilen, özellikleri ve 
işlevleri kesinlikle farklı 
parçacıklardır. Ortak "Po" ismi 
sadece maddi dünyanın en küçük 
biriminin ("parçacık") göstergesi 
değildir, ayrıca ilksel bilgiye 
hürmettir (çok eski çağlarda, ilk 
efsanelerden birinde  
   

tüm dünyanın Po tanelerinden 
yaratıldığı söyleniyordu).  

 
Hayali Po parçacıkları ve gerçek Po 
parçacıkları işlev ve görev 
bakımından birbirlerinden temelden 
farklıdır. Gerçek (durağan) Po 
parçacıkları maddenin görünmez 
dünyasının, görünür dünya (üç 
boyutlu uzay dahil) üzerinde büyük 
bir etkiye sahip olan birleşik septon 
alanının temelini oluşturur ve madde 
dünyasının genel kontrolünü uygular. 
Hayalet Po parçacıkları ise maddenin 
görünür dünyasının temelini oluşturur 
ve septonların yoğunlaşmış kümesi 
sayesinde iç potansiyelin, yani enerji 
ve bilginin taşıyıcılarıdır. 
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 Daha önce de belirtildiği gibi, eski zamanlarda görünmez dünyanın süreçleri, 
insan için görünür ve net olan fenomenler ve nesnelerle açıklanıyordu. Dünyanın 
görünmez en küçük parçacıklardan oluşumu, bir yaşam tohumu olarak tohum 
(içindeki yaratıcı ruh) örneğiyle ve ayrıca günlük yaşamda yerel halk tarafından 
bilinen tahıl ürünlerinin en küçük taneleri örneğiyle açıklanmıştır. Kısaca, farklı 
kıtalarda yaşayan halklar arasında böyle bir bilginin var olduğunu gösteren birkaç 
örnek vereceğiz. Asya: Hinduizm'de tohum, yaşamın merkezinde yer alan ilahi ruh 
(Atman) anlamına gelir ve tohum-tane, çok az miktarda bir yaşam tohumunu 
sembolize eder. Afrika: Afrikalı Dogon kabilesinin kozmogonik mit versiyonlarından 
birine göre dünya, sonsuz küçüklükteki kize uzi'yi doğuran 'Amma' (İlksel Ses) 
kelimesinden doğmuştur (Afrika'nın en eski tahıl ürünü olan Po tahılı veya fonio 
tahılı sembolüyle ilgilidir). Amerika: Amerikan yerlileri bir mısır başağının tüm 
tohumlarıyla birlikte tüm insanları, Evrendeki her şeyi ve benzerlerini temsil 
ettiğine inanırlar. 

Referans: Мифы народов мира. Энциклопедия // гл. ред. Токарев С.А. [Myths of Nations of the 
World. Encyclopedia/ head editor – S.A.Tokarev] Мoscow, 1987 Vol.1 [In Russian]; Тресиддер Джек. 
Словарь символов. [Jack Tresidder, Dictionary of Symbols] Moscow: Fair-PRESS, 2001[In Russian]. 

Eski zamanlarda parçacıklar 
arasındaki fark, balık (gerçek Po 
parçacığı ile mecazi karşılaştırma) ve 
kuş (hayali Po parçacığı ile mecazi 
karşılaştırma) gibi çağrışımsal 
örneklerle açıklanmıştır. Balık unsuru 
sudur. Balık küçük bir gölde bile 
görünmez, ama orada mevcuttur. 

Göl kıyılarla sınırlıdır, bu nedenle 
balık sadece kendi sınırları içinde 
yaşar (ezoozmik hücre ile 
karşılaştırma). Kuşun elementi ise 
gökyüzüdür. Gölden ayrılmayan 
balığın aksine, kuş farklı göllere 
uçabilir (hayalet Po parçacığının 
sürekli hareketi ile mecazi 
karşılaştırma). 

GERÇEK VE HAYALET PO PARÇACIKLARI  
ARASINDAKİ ANA FARKLILIKLAR 

 
GERÇEK PO PARÇACIKLARI HAYALET PO PARÇACIKLARI 

• Görünmez madde dünyasını oluşturur.   Görünür madde dünyasını oluşturur. 

• Her parçacık kendi ezoozmik 
hücresinde ayrı olarak oturur. Diğer 
parçacıklar ile sadece ortak septon 
alanları vasıtası ile bağlantılıdırlar.   

 Hayalet Po parçacığı ayrı olarak var 
olamaz. Ezoozmik zarda anında yok 
olur. Sadece diğer Po parçacıkları ile 
birlikte var olurlar, üç veya daha fazla 
hayalet Po parçacığından oluşan temel 
parçacıkları oluştururlar.   

• Hareketsizlik   (durağanlık), sürekli 
olarak ezoozmik hücrelerinde otururlar. 

 Hareketli, sürekli olarak  spiral yörüngede 
hareket ederler.  

Enerjinin kısmen geri çekilmesini ve 
bir hücreden geçen hayali Po 
parçacıklarından gelen bilgilerin 
okunmasını ve alınan potansiyelin 
gerçek Po parçacıkları sistemi - septon 
alanı üzerinde yeniden dağıtılmasını 
uygular. 
 

 Ezoozmik hücrelerde hareket ederler, 
ezoozmik zara nüfuz ederler, ezoosmoz 
sürecine katılırlar. Ezoozmik ızgaranın 
farklı alanlarında anında ortaya çıkabilir 
ve anında yok olabilir.  

• Gerçek Po parçacıklarının miktarı 
sabit ve değişmezdir.  

 Hayalet Po parçacıklarının miktarı 
değişir, ancak gerçek Po 
parçacıklarınınkinden çok daha azdır.    

 



EZOOZMOS 
sayesinde maddi dünyanın var olduğu 
temel bir süreçtir. EZOOZMOS - 
içinde potansiyel taşıyan içsel bir 
enerji itici gücü, yani yaşamın ortaya 
çıkışı da dahil olmak üzere maddi 
dünyadaki herhangi bir eylemin 
kuvveti ve bilgi programı. Maddi 
dünyadaki her şey içsel potansiyel 
sayesinde var olur. Miktarı ve 
herhangi bir nesnenin, alanın, 
parçacığın vb. onun tarafından hızlı 
bir şekilde yenilenme süreci, bu 
nesnenin, olgunun vb. görünür ve 
görünmez maddi dünyadaki varlığının 
niteliğini ve miktarını tanımlar. 

 
Ezoozmos sürecini anlayarak, 
kuantum fiziği de dahil olmak üzere 
fiziğin birçok sorusuna cevap bulmak 
mümkündür. Örneğin, bugün atomun 
ana karakteristiğinin iç enerjisi 
olduğu bilinmektedir. Atom kuantum 
sistemini temsil eder (yani kuantum 
mekaniği yasalarına tabidir). Toplam 
iç enerjisi kuantize edilmiştir, yani 
atomun durağan (kararlı, zaman 
içinde değişken) durumlarına karşılık 
gelen ayrık (sürekli olmayan) bir 
değerler aralığı alır. Ancak atomun 
enerjisi neden sadece bir atomun bir 
durağan durumdan diğerine kuantum 
geçişi ile aniden değişebilir? 
Kuantum mekaniğinde neden bir 
parçacığın sınırlı bir uzay alanındaki 
hareketinin açısal momentumu ve 
enerjileri yalnızca bir dizi ayrık değer 
alabilir? 

 
 

Bu süreçlerin temeli nedir? Modern 
bilimde atomun enerjisinin 
kuantizasyonunun elektronun dalga 
özelliklerinin bir sonucu olduğu iddia 
edilmektedir. Ama elektronun kendisi 
nelerden oluşur ve parçacıktan 
dalgaya ya da tam tersine dönüşümü 
nasıl gerçekleşir? Kimyasal 
elementlerin atomlarının kuantum 
durumunu başlangıçta ne belirler? 
Bunlar ve fiziğin diğer birçok sorusu, 
İLKSEL ALLATRA'nın temellerini 
bildiğinizde açıklığa kavuşur. 

 
 

EZOOZMOZ SÖZCÜĞÜNÜN 
KÖKENBİLİMİ 

 
"Ezoozmos" sözcüğü iki sözcükten 
oluşur: "ezo" ve "osmos". Yunanca 
"EZO" (Yunanca "ἔσω") sözcüğü 
"eis" (Yunanca "εἰς") edatından 
türetilmiştir. Çeşitli anlamları vardır. 
Günlük yaşamda "ezo", "içinde; 
içinden; sınırları dahilinde" 
anlamında kullanılır. Ancak ilginçtir 
ki, ruhsal eserlerde bu kelime "içsel 
insan" (ὁἔσωἄνθρωπος), yani "ruh", 
"içsel benlik" kavramında kullanılır. 

 
Referenslar: Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ετυμολογικό 
λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο 
Λεξικολογίας, 2009; A Greek-English Lexicon Of The 
New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi 
Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thay- 
er, New York American Book Co, 1889. 

 

 

 İncilden alıntılar: 
"...Kendi yüceliğinin zenginliğine göre içsel varlığınızda Onun Ruhu 
vasıtasıyla güç ile size güçlenme bahşetsin..." 

İncil. Efeslilere mesaj. Bölüm 3:16. 
 

"Bu nedenle yüreğimizi yitirmeyelim. Dıştan bakınca tükeniyor olsak da, içten içe her 
geçen gün yenileniyoruz. Çünkü hafif ve anlık sıkıntılarımız bizim için hepsinden çok 
daha ağır basan sonsuz bir yüceliğe ulaşıyor. Bu yüzden gözlerimizi görünene değil, 
görünmeyene dikiyoruz, çünkü görünen geçicidir, ama görünmeyen sonsuzdur." 

İncil. Korintlilere ikinci mesaj. Bölüm  4:16-18. 
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"Ezo"nun oluştuğu "is" edatı 
(Yunanca "εἰς" - "to; "in") daha az 
ilginç değildir. Bu edat giriş, yön ve 
sınır belirtmek için kullanılır: "içinde, 
üzerinde, için, arasında". Başarı, 
nüfuz etme, belirli bir döneme girişi 
belirtmek için kullanılır. Mecazi 
ifadelerde bu edat, bir şeyin başka bir 
şeye dönüştüğünü veya parçalara 
ayrıldığını söylediğimizde; bazı 
insanlar veya şeyler bir araya 
geldiğinde, bir araya geldiğinde vb. 
kullanılır. 

Referanslar: A Greek-English Lexicon Of The New 
Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi 
Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry 
Thayer, New York American Book Co, 1889; A 
Greek–English Lexicon, Henry George Liddell, 
Robert Scott, Henry Stuart Jones, and Roderick 
McKenzie, United Kingdom, Oxford University 
Press, 1819. 

 

"εἰς "nin "bir" sayısı anlamına gelen 
Eski Yunanca "εἷς" kelimesiyle 
bağlantılı olması ve ProtoHint-Avrupa  

 
kökü sḗm ve Sanskritçe (sakṛt́) ile 
akraba (ilgili, aynı köke sahip) olması 
ilginçtir ve "sadece", "başka", "için" " 
parçalara bölmek", "nüfuz etmek" gibi 
anlamlara sahiptir.  

Referans: Cognate class 623; Indo-European Lexical 
Cognacy Database (LexDB version 0.9 
http://ielex.mpi.nl/cognate/623/; A Sanskrit-English 
Dictionary: Etymologically and Philologically 
Arranged with Special Reference to Cognate Indo- 
European languages, Monier Monier-Williams, 
revised by E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, 
Clarendon Press, Oxford. 

 
 

Yunanca "OSMOS" (ozmos) sözcüğü 
"itme; itici güç; baskı" anlamına 
gelir. Kadim Yunanca kök "othein" 
den - "itmek" oluşmuştur. "İtme", 
"çarpma" anlamına gelen Sanskritçe 
sözcük "vadhati", Avestan "vadhaya" 
- "bir kenara itmek" ile ilgilidir.  
 
Referanslar: Webster’s Third New International 
Dictionary of the English Language, Unabridged. 
Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993. 

 
 

 " Birinci boyutun ana fonksiyonu enerjinin başlangıç içsel itici gücüdür."  
 

 "AllatRa" kitabı, sf. 222 
 
 
 

EZOOZMOS SÜRECİ 
 

Ezoozmik hücrede, daha doğrusu 
onun ezoozmik zarında meydana 
gelen mikrokozmosun önemli bir 
sürecini inceleyelim. Ezoozmik 
hücrenin merkezinde gerçek 
(durağan) bir Po parçacığı olduğunu 
hatırlatalım. Ve boyutsal bir kübik 
hücrenin her bir parçası benzersiz bir 
maddi olmayan yapıdan oluşur - 
ezoozmik zar. Üç boyutlu dünyada 
kalınlığı yoktur, içinde zaman yoktur. 
Ama maddi olmayan dünya ile 
bağlantılı iç uzayı sonsuzdur. (Not: 
Kadim zamanlarda maddi olmayan 
dünyaya ruhsal dünya denirdi; Kadim 
Yunan efsanelerinde mecazi olarak 
 

eterde yaşadığı belirtiliyordu). 
Hayalet Po parçacığı bir ezoozmik 
hücreden geçebilir. Ve genellikle bir 
anda bir hücreden sadece bir (1) 
hayalet Po parçacığı geçer. Diğer 
durumlarda en fazla iki (2) hayalet 
Po parçacığı aynı anda bir ezoozmik 
hücrenin uzamsal küpünün farklı 
kenarlarından geçebilir. Bu gibi 
durumlarda ezoozmik hücre içinde 
hayalet Po parçacıklarının 
birbirleriyle çarpışma süreçlerinin 
gerçekleşmesi muhtemeldir. 
Ezoozmik hücre içindeki 
parçacıkların böyle bir çarpışma 
süreci, gerçek (durağan) Po 
parçacığının septon alanının 
doğrudan etkisiyle gerçekleşir.  

http://ielex.mpi.nl/cognate/623/%3B


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9 ezoozmik hücrede iki fantom Parçacığının çarpışmasının şeması  

HAYALET PO PARÇACIĞI ÖNEMLİ 
BİR ÖZELLİĞE SAHİPTİR: 
EZOOZMİK ZARA NÜFUZ EDEBİLİR 
VE EZOOZMOS SÜRECİNE 
KATILABİLİR.  BU, EZOOZMİK 
ZARDA MADDİ DÜNYADAN 
ANINDA AYRILIP ANINDA ONUN 
İÇİNDE VE DAHASI EZOOZMİK 
IZGARANIN HERHANGİ BİR 
YERİNDE (BAŞKA BİR EZOOZMİK 
HÜCRENİN EZOOZMİK 
ZARINDAN ÇIKARAK), AMA 
YENİLENMİŞ BİR İÇ 
POTANSİYEL İLE (ENERJİ VE 
YAPILANDIRILMIŞ BİLGİ) 
ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ 
ANLAMINA GELİR. 

 
Üçüncü boyut dünyasında ezoozmos 
süreci sadece ezoozmik hücrenin  altı 
zarından birinin 

merkezinde gerçekleştirilir. (Temel 
bir parçacığın) spiral yapısı, 
ezoozmik zarın geometrik 
merkezindeki bir baş hayalet Po 
parçacığı tarafından vidalanmış 
gibidir. Ezoozmos süreci sayesinde 
hayalet Po parçacığı, zarın iç 
boşluğundayken içinde 
programlanmış olan eski veya 
yenilenmiş ya da tamamen yeni bir 
programa göre yenilenmiş bir enerji 
rezerviyle başka bir ezoozmik 
hücrede ortaya çıkar. Aynı temel 
parçacığı oluşturan sonraki hayalet 
Po parçacıkları, aynı ezoozmik 
hücrelerden ve aynı ezoozmik 
zarlardan geçerek baştaki hayalet Po 
parçacığı ile aynı spiral yolu izler. 
Böylece, bu yapıların ezoozmik 
uzaydaki spiral hareketi sırasında 
girdap bozuklukları oluşur. 

 

 

 Bilgi kelimesinin etimolojisini antik çağlardan itibaren takip etmek ilginçtir. 
"Informatio" - Latince bir kelime olup temsil, açıklama, ifade, yorum, kavram, 
fikir, anlayış anlamına gelmektedir. "Ana hatlarını çizmek, şekillendirmek" 
anlamına gelen "informo"dan oluşmuştur. Latince sözcük "informo" 
sözcüğünden türetilmiştir, "iç, içten gelen" anlamına gelen "in" önekinden ve 
ayrıca "form" kökünden gelmektedir. "Form" kelimesinin modern Hint-Avrupa 
kökünün "mer-bh" veya "mer-gwh" - "ışıltı, parıltı" olduğu varsayılmaktadır. 
Bu kök, görüş alanındaki bir şeyin tezahürüne işaret eder. Bu kök sayesinde 
Latince "forma" kelimesi Yunanca "morphe" (μορφ) kelimesiyle ilişkilidir ve 
"dış biçim, dış görünüş, bir form, dış çizgi, yapı" anlamına gelir. 

 
Referanslar: Семенов, А.В. Этимологический словарь русского языка. [Semenov, A. V. Etymological 
dictionary of Russian language] Moscow: Unives, 2003 [In Russian]; An elementary Latin dictionary Lewis, 
Charlton Thomas, New York, Harper & brothers 1891; https://archive.org/details/elementarylatind01lewi; 
The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens, Joseph Hillis Miller, Princeton Legacy Library, 
1987; Bréal, Michel, and Bailly, Anatole. Dictionnaire étymologique latin. Paris: Hachette, 1918; https:// 
archive.org/details/dictionnairetym00bailgoog Miller, Joseph Hillis. The Linguistic Moment: From 
Wordsworth to Stevens. New Jersey: Princeton University Press, 1987. 
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Ezoozmos sürecinde her seferinde 
yenilenen ve "düzeltilen" hayali Po 
parçacığının yenilenmiş içsel 
potansiyeli maddi dünya için ne 
anlama gelir? Genel olarak şöyle 
adlandırılabilir: evrim (yaratım, 
dönüşüm, yıkım, yenileme) 
kaynakları, rezervleri ve fırsatları. 
Hayali Po parçacığının maddi 
olmayan dünyadan sağladığı bu eşsiz 
enerji rezervine kadim zamanlarda 
Allat'ın güçleri deniyordu. (Not: Allat 
kuvveti hakkında ayrıntılar için 
"AllatRa" kitabına bakın). Bu güç 
sayesinde tüm maddi dünya var 
olmaktadır. Tam olarak bu kuvvetin 
ezoozmik ızgaranın çeşitli yerlerinde 
yoğunlaşması için gerçek Po 
parçacıklarının septon alanı avlanır ve 
onunla sisteminin (Hayvan zihninin 
sistemi) varoluşunu besler. 

Kadim ruhsal bilgiye göre, görünen ve 
görünmeyen dünyadaki her şeyi 
düzenleyen, her şeyin maddi olmayan 
dünyanın belirli bir planına (bilgisine) 
göre hareket etmesini ve dönüşmesini 
sağlayan Allat'ın gücüdür (Not: kadim 
zamanlarda buna Birincil Lotus planı, 
Tanrı'nın planı ve iradesi, ruhsal 
dünyanın iradesi denirdi). 
Yapılandırılmış bilgi, maddi dünyanın 
nesnelerine ve fenomenlerine 
karakteristikler, parametreler, 
özellikler, eylem programı (ve benzeri) 
belirler. Modern "bilgi" kelimesinin 
genel kavramını ve mikrokozmosun 
fiziğinin açıklanan süreçlerinde "bilgi" 
kelimesine gömülü olan anlam 
kavramını ayırt etmek gerekir.

 
 

ENERJİ VE BİLGİNİN AKTARIMI VE 
DAĞITIMI  

 

Ezoozmik hücrede enerjinin iletilmesi 
ve dağıtılması ve bilginin okunması 
nasıl gerçekleşir? Bu süreci bir baş 
hayalet Po parçacığından iç 
potansiyelin bir kısmının çekilmesi 
örneğiyle açıklayalım. Hayalet Po 
parçacıklarının (mecazi anlamda bir 
lokomotif ve vagonlar gibi) 
birleşiminin başında yer aldığını ve 
temel bir parça (mecazi anlamda bir 
tren) oluşturduğunu hatırlatalım. 
Neden bu konuya bu kadar 
odaklanıyoruz? Gerçek şu ki, gerçek 
bir Po parçacığı tüm bir mikro nesne 
hakkındaki bilgiyi (bir temel parçacığı 
oluşturan hayali Po parçacıklarının 
tüm bileşimi hakkında) ilk (baş) 
hayali Po parçacığından okur. 
İkinci olarak, süreci kendi septon 
alanının kuvvetiyle etkileyen gerçek 
Po parçacığı, kendi septon alanının 
kuvvetiyle baş hayali Po parçacığı  

hareketinin yörüngesini değiştirirse, 
sırasıyla, bu bileşikte bulunan diğer 
hayali Po parçacıklarının hareketinin 
yörüngesi de değişir. Baş hayalet Po 
parçacığı gibi aynı ezoozmik 
hücreden geçerken, kendi septon 
alanı nedeniyle gerçek bir Po 
Parçacığı tarafından kendilerinden 
çekilen enerjinin sadece bir kısmını 
kaybederler. 

 
Gerçek bir Po parçacığı tarafından 
enerji çekme işlemi nasıl gerçekleşir? 
Ezoozmik zarı geçen hayali bir Po 
parçacığı içsel potansiyelini yenileyip 
yeni bir ezoozmik hücreye girer 
girmez, bu hücrede bulunan gerçek 
(durağan) Po parçacığının septon 
alanının uyarılması süreci gerçekleşir. 
Gerçek Po parçacığı, mecazi anlamda 
bir gümrük memuru, vergi (enerji) 
toplayıcısı ve denetleyici (bilgileri 
okuyan) rolüne eşdeğer işlevleri 
yerine getirmeye başlar. 
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Gerçek Po parçacığının kendi septon 
alanının kuvvetinin doğası, ezoozmik 
hücre alanı içindeki hareketinde 
hayali bir Po parçacığının gerçek Po 
parçacığının etrafından geçeceği 
şekildedir (ve bu hayali Po 
parçacığına ve onunla birlikte maddi 
dünyanın tüm nesnelerine ve 
fenomenlerine spiral bir hareket 
ayarlar). (Not: raporun devamında 
spiral hareketle ilgili bölüme 
bakınız). Böylece, bir hayalet Po 
parçacığının kendi septon alanı 
gerçek bir Po parçacığının kendi 
septon alanına girdiğinde, bir enerji 
çekme işlemi (genellikle %10) ve 
bilginin gerçek bir Po parçacığı 
tarafından okunması gerçekleşir. 
Buna karşılık, gerçek Po parçacığı, 
hayalet Po parçacığının 
potansiyelinin ödünç alınan kısmını 
sisteme - gerçek Po parçacıklarının 
birleşik septon alanına (Hayvan zihni) 
aktarır. 
Bu şekilde gerçek Po parçacıkları 
sistemi (birleşik septon alanı) maddi 
dünyada meydana gelen her şeyi 
kontrol eder, varlığını sürdürmek için 
gerekli olan enerjiyi yeniden dağıtır, 
dönüştürür ve tüketir. Bundan başka, 
belirli koşullara bağlı olarak, sistem 
(birleşik septon alanı) her bir gerçek 
Po parçacığı aracılığıyla ezoozmik 
hücrelerin içinde meydana gelen 
süreçleri dolaylı veya dolaysız olarak 
etkileyebilir, bu süreçlerin niteliğini, 
seyrini, yönünü vb. değiştirebilir, 
dönüştürebilir, hayali Po 
parçacıklarının etkisini 
güçlendirebilir veya zayıflatabilir. 
Hayalet Po parçacığının iç 
potansiyelinin tam olarak nerede,  

hangi yönde ve hangi programların 
aktivasyonunu arttırmak için 
uygulanacağı gerçek Po parçacığı 
tarafından yapılan bu "düzeltmeye" 
bağlıdır. Dolayısıyla, genel olarak bu 
hayali Po parçacıklarından oluşan 
mikro-nesnenin yaşamsal faaliyetini 
etkileyecektir. 
 
Böylece, hayali Po parçacıklarının (şu 
ya da bu temel parçacığı oluşturan) 
bir bileşimini içeren sürece özel 
"sistemin dikkati" ile hayali Po 
parçacıklarının bu birleşiminin ve iç 
potansiyellerinin hareket yönü 
değişken bir şekilde değişebilir. 
Örneğin, ezoozmik süreç sırasında 
alınan ilk formasyona göre, bir baş 
hayalet Po parçacığının hareket 
seçeneklerinden biri, ezoozmik 
hücrede karşı zara doğru hareket 
yönünü öngörür. Ama, bilginin 
gerçek bir Po parçacığı tarafından 
kasıtlı olarak etkilenmesi ve 
düzeltilmesi nedeniyle, baş hayali Po 
parçacığı hareketinin yönünü 
değiştirdi ve örneğin bu ezoozmik 
hücrenin yakındaki zarında ortaya 
çıktı. Ezoozmos süreci sırasında bir 
hayalet Po parçacığının iç 
potansiyeline yerleşen ilk bilginin, 
başlangıçta maddi dünyadaki olası 
eylemlerin "sınırlı bir çok 
değişkenliliğine" sahip olduğunu ve 
bunun da sistemin (Hayvan zihni) - 
maddi dünyanın tüm etkileşimlerinin 
ve süreçlerinin temeli olan septon 
alanının - etkisinin çeşitli izin 
verilebilir seçeneklerini içerdiğini 
hatırlatalım. 

 

 

 
 "Hayvani veya Ruhsal doğadan Gözlemci konumundan 
düşündüğümüzde, durumu ve olası sonucunu, bizim için görünmez olan 
dünyadaki ön çözümünü etkileriz, çünkü bir seçim yaparız. Her durum - 
sadece şimdiki andaki varlığınıza değil, aynı zamanda bu anda kendinizi tam 
olarak nasıl gözlemlediğinize de bir tür yanıttır." 
 

"AllatRa" kitabından 
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SERBEST ENERJİ 
Ezoozmik ızgara seviyesinde 
gerçekleşen süreçlere dair yukarıda 
bahsedilen tüm kadim bilgilerin yanı 
sıra, İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ'nde 
görünmez dünyanın işleyiş ve 
fonksiyonunun farkında olarak 
serbest enerji elde etmenin nasıl 
mümkün olduğuna dair bilgiler de 
bulunmaktadır. "Serbest enerji" 
terimi, günümüzde fizik ve fiziksel 
kimyada bilinen "Helmholtz serbest 
enerjisi" veya "Gibbs serbest enerjisi" 
terimlerini ifade etmez. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİNDE "SERBEST 
ENERJİ" terimi, ezoozmik bir 
hücrede bulunan gerçek bir Po 
parçacığının kendi septon alanının 
uyarılmasında kendini gösteren 
evrensel aktif kuvvetin bir türevi 
olarak anlaşılmalıdır. Gerçekte, bu 
ezoozmik ızgarada gerçek (durağan) 
Po parçacıklarının septon  

 
 

alanının uyarılmasına dayanan 
serbest enerji üretimidir.  Bu 
enerjinin özünün anlaşılması, modern 
fizikteki genel temel enerji 
kavramıyla çelişmez; bu kavram, 
maddi sistemlerin durumlarını 
değiştirirken işleyebilme yeteneğini 
ifade eder; maddenin hareketinin 
niteliksel olarak çeşitli biçimlerinin 
birleşik ortak bir ölçüsü olarak enerji, 
bunların ara versiyonlarında korunur. 
Aksine, onun temel ilkelerini ortaya 
koyar. Bu evrensel kuvvetin Bilgisi, 
ezoozmik ızgaranın herhangi bir 
boyutsal noktasında doğal 
kaynakların mevcudiyetine 
bakılmaksızın aynı elektrik enerjisini 
sınırsız miktarda basitçe ve özgürce 
elde etmenin nasıl mümkün olduğu 
sorusuna bir cevap da dahil olmak 
üzere, modern fiziğin birçok acil 
sorusuna temel cevaplar sağlar. 

 

EZOOZMOS, ENERJİ VE BİLGİ İLETİMİ VE 
DAĞITIMI SÜRECİNİN ÇAĞRIŞIMSAL ÖRNEKLERİ. 

 

Mikrokozmostaki tüm bu hareket, 
ezoozmos süreci ve ayrıca ezoozmik 
ızgara seviyesinde meydana gelen 
dönüşümler (gerçek Po 
parçacıklarının hayali Po parçacıkları 
üzerindeki etkisi), modern uygarlığın 
çoğu insanı için açık olan çağrışımsal 
örnekleri kullanarak mecazi olarak 
açıklamak mümkündür. Bir uzay 
istasyonunda bulunan ve Dünya 
üzerindeki belirli bir demiryolu 
iletişim merkezini gözetleyen bir 
gözlemci olduğunuzu düşünün. 
Başlangıçta sadece bir nokta 
görüyorsunuz. Optik ekipmanlarla 
nesneye yaklaştığınızda nokta bir dizi 
şeride dönüşür. Ve çoklu bir artışla, 
her biri kendi vagon sayısıyla, kendi 
demiryolunda duran farklı 

trenlerin sıkışıklığını görüyorsunuz 
vb.  

 
Temel parçacığın yapısıyla 
çağrışımsal bir paralellik kurarsak, 
arkadan gelen vagonlara sahip her 
bir vagon belirli bir temel parçacığı 
temsil eder. İçindeki vagonların 
sayısı, bu temel parçacığı oluşturan 
hayali Po parçacıklarının sayısıdır. 
Görünüş itibariyle, trenler gözlemci 
için özdeştir - evrensel kapalı 
vagonlarla. Bununla birlikte, her 
trenin vagonlarının dolumu farklı 
olabilir: insanlar, hayvanlar, çakıl, 
kömür, petrol, asit, alkali vb. 
Çağrışımsal olarak, farklı içsel 
potansiyellerle dolu farklı hayalet Po 
parçacıkları demetlerinin "canlı" ve 
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"cansız" madde ve doğal 
fenomenlerin bileşiminin bir parçası 
olması gibidir. Örneğin, bir elektronu 
ya da bir mikrokozmosun nesnelerini 
oluşturan diğer temel parçacıkları 
temsil edin, bunlar da bir insanın, bir 
hayvanın, otun, suyun, Dünya 
gezegeninin, uzak yıldızların vb. 
yapısının bir parçasını oluşturur. Her 
bir Po parçacığının içsel potansiyeli 
(enerji ve bilgi) - bu bizim 
çağrışımsal karşılaştırmamızda trenin 
her bir vagonunun gözlemcinin 
bakışıyla erişilemeyen içsel 
içeriğidir. Burada boş vagon yoktur! 
Farklı trenlerin vagonlarının 
görünüşü özdeştir, farklı trenlerin 
vagonları özdeştir, ama her tren kendi 
yükünü taşır. 

 
Demiryolu hatları, lokomotifler, 
sürücüler - tüm bunlar mecazi 
olarak toplamda çeşitli maddeleri, 
hareket yönünü, dönüşümü, sonraki 
olayların seyrini vb. tanımlayan 
farklı bilgi türleridir. Ezoozmik  
hücredeki gerçek (durağan) bir Po 
parçacığı hem kendi alanında bir 
trafik kontrolörü hem de gerçek Po 
parçacığının kendi septon alanının 
bir tür gümrük alanı olduğu atanmış 
sektörde (kontrol alanı) bir gümrük 
memurudur.) Bu yönetici sadece 
trenlerin hareketini yönetmekle ve 
kendi bölgesinin (ezoozmik 
hücrenin) denetimini sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda kendi 
bölgesinden geçen her trenden 
herhangi bir yükün taşınması için 
bir tür "ücret" (gümrükteki vergi 
tahsildarı gibi bir haraç) alır. Yani 
gerçek Po parçacığı bu ezoozmik 
hücreden geçen her hayalet Po 
parçacığından iç potansiyelinin 
%10'unu çeker. 

 
Trafik kontrolörü lokomotiften (ilk 
baş hayali Po parçacığından) geçen 
trendeki tüm bilgiyi "okur":  

tren uzunluğu, vagonlarının 
içerikleri, rotası vs. Bölgeden 
(ezoozmik hücre) geçen tüm trenler, 
denetleme noktasını (istasyon), yani 
bir tür "durum merkezini" (gerçek 
bir Po parçacığının) atlayarak 
durmaksızın çalışır. Böylece, 
mümkün olduğunca yaklaşarak, 
gümrük alanından (gerçek Po 
parçacığının kendi septon alanı) 
geçerek "uzaktan" bir haraç öderler. 
Aynı zamanda trafik kontrolörü 
belirli bir geçiş bölümünde trenin 
hızını azaltabilir ya da arttırabilir, 
kargonun daha küçük ya da daha 
büyük bir kısmını (duruma göre iç 
potansiyelin %10'u ya da daha 
fazlası) geri çekebilir, vb. Trenin bir 
"diplomatik vagon" (Allat gücü 
hayalet Po parçacığı) içerdiği özel 
durumlarda, trafik kontrolörü 
bağışıklık statüsüne sahip böyle 
belirli bir vagonun geçişine kayıtsız 
kalmalıdır. 

 
Kendi bölümündeki her bir trafik 
kontrolörü (trafik kontrolörleri 
sistemiyle koordineli olarak) tren 
trafiğini kontrol edebilir ve 
düzenleyebilir, ayrıca demiryolu 
makaslarını gerçekleştirerek tüm bir 
trenin hareket yönünü tamamen 
değiştirebilir. Trafik kontrolörü, 
aldığı verileri ve geri çekilen 
"kargonun" bir kısmını neredeyse 
anında sistemin diğer trafik 
kontrolörleri ile paylaşır. Gerçek Po 
parçacıkları arasındaki bilgi ve 
enerjinin ortak septon alanlarında 
anında iletildiğini düşünürsek, 
gerçek Po parçacıkları sisteminin 
(Hayvan zihni sistemi) maddi 
dünyayı nasıl kontrol ettiğini, onu 
etkileyebildiğini, maddenin 
özelliklerini değiştirebildiğini, 
kuvvet vektörünü yeniden 
yönlendirebildiğini vb. anlayabiliriz. 
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Şekil 10 Ezoozmik hücrede iki hayalet Po parçacığının çarpışması ve ezoozmik zardan 
geçtikten sonra iç potansiyellerinin dönüşümü sürecine dair figüratif örnek. 
 

Bu demiryolu sistemindeki tren 
trafiği uzay istasyonundaki bir 
gözlemci için pek olağan değildir. 
Sevk bölgeleri arasındaki sınırlarda 
her tren, ince bir sis (ezoozmik zar) 
gibi, sıfır kalınlıkta bir tür görünmez 
tünelden geçer. Ve uzay 
istasyonundaki gözlemci için 
Dünya'daki tren trafiği (sevkiyat 
alanlarının sınırını geçerken) sürekli 
gibi görünecektir. Aslında trenin her 
vagonu, bölgeler arasındaki bu "sınır 
çizgisini" geçerken, bir bölgeden 
kaybolacak ve sonra başka bir 
bölgede (başka bir ezoozmik hücrede) 
yeniden ortaya çıkacaktır. Bazen tren 
gözlemci için "anlık ışınlanma" 
etkisine benzer şekilde oldukça 
öngörülemez bir şekilde hareket 
edebilir: bir bölgeden ayrılırken, 
sınırında kaybolabilir ve ilk bölgeden 
binlerce kilometre uzakta bulunan 
başka bir bölgede aniden ortaya 
çıkabilir. Ve bu arada, trenin kontrolü 
başka bir sürücü tarafından farklı bir 
rota ile yönetilebilir ve yeni yakıtla 
doldurulan tren yeni raylar üzerinde, 
başka bir yönde (yeni bilgi) hareket 
edebilir, vagonlarda yeni bir yük 
taşıyabilir vb. 
 
Bundan başka, eğer aynı sevkiyat 
alanında aynı zamanda iki tren gelirse 
ve çarpışırlarsa (gerçek Po 
parçacığının kendi septon alanının 
etkisi altında ezoozmik ızgarada iki  

hayalet Po parçacığı çarpıştı), o 
zaman bu trenlerin bazı bileşen 
parçaları bu alanın sınırında 
(ezoozmik zarda) sonsuza kadar 
kaybolabilir ve diğerleri - tamamen 
farklı bir nitelikte (diğer hayali Po 
parçacıklarıyla başka bir birleşimde) 
başka bir alanda ortaya çıkabilir ve 
yeni yüklerle (değiştirilmiş iç 
potansiyel) yeni yönlerde hareket 
edebilir, vb. (Mikrokozmos 
dünyasında her şey ezoozmik bir 
ivmeyle (yani ezoozmos süreci 
sırasında) alınan bilgiye ve enerjiye 
bağlıdır. Örneğin, uzun vagonlarında 
biri tahıl, diğeri petrol taşıyan iki tren 
çarpıştıktan ve sınırı geçtikten sonra 
(ezoozmik zar), diğer alanlarda, 
örneğin, her biri yeni raylarına 
gidecek ve yeni bir yük taşıyacak 
olan az sayıda vagona sahip beş tren 
ortaya çıkacaktır, örneğin, biri - 
insanlar, diğeri - kömür, üçüncüsü - 
asit vb. Ve bu süreç gözlemci için 
anlık olarak gerçekleşir. Dolayısıyla, 
bu demiryolu ağında, gözlemci için 
ilk bakışta kaotik ve belirsiz 
görünecek tamamen farklı durumları 
gözlemlemek mümkündür, ancak 
aslında her şey "sınırlı çok 
değişkenliğin" gerçekleştiği kesin 
olarak tanımlanmış bir programa göre 
var olacaktır. 
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Şekil 11. Ezoozmik zardan geçtikten sonra iç potansiyelin değişimine dair figüratif örnek. 
 

 
Mikrokozmosta şaşırtıcı bir fenomen 
meydana gelir: bir grup hayali Po 
parçacığından oluşan aynı temel 
parçacık farklı süreçlere katılır, ama iç 
potansiyeli o anda dahil olduğu 
süreçlere bağlı olarak değişebilir. 
Soru: Bu eylem ezoozmik ızgara 
seviyesinde nerede ve nasıl 
gerçekleştirilir? Tren ve vagonlarla 
ilgili çağrışımsal örneğimize geri 
dönelim. Trenin vagonları alanların 
sınırında kaybolduğu anda, çok 
önemli bir dönüşüm yaşarlar. Şimdi 
iki idari bölgenin sınırındaki bir 
demiryolu geçidinin yakınında 
bulunan bir gözlemci olduğunuzu 
hayal edin. Küçük bir hızla hareket  
 

ederek örneğin, tahıl içeren örtülü 
vagonları olan tren hemzemin geçide 
yaklaşıyor. Demiryolu geçidinde tren 
ince bir sis ya da kısa bir tünel gibi bir 
şeyden geçer ve tamamen başka bir 
hızda, başka bir sürücü tarafından 
yönetilen ve vagonları tahılla değil 
insanlarla dolu olarak çıkar. Ne 
olmuştur? 
 

Eğer gözlemcinin bu tünelin 
(ezoozmik zar) içine bakma fırsatı 
olsaydı, alışılmış dünyası için 
olağandışı süreci görürdü. Çağrışımsal 
örneğimizden devam edelim, vagon 
zamansızlıkta katılaşırdı ve içindeki 
her şey  
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ya tamamlanırdı ya da tamamen 
başka bir içerikle değiştirilirdi  (içsel 
potansiyelin değişimi: enerji ve bilgi), 
vs. Yani tren aynı kalmıştır (örneğin 
elektron aynıdır), ama içeriği 
değişmiştir (hayali Po parçacıklarının 
iç potansiyeli). Başka bir deyişle, bu 
dünyevi, çağrışımsal örnekte 
gözlemci, zaman içinde katılaşan 
vagonun, eski yükün boşaltılması, 
yeni yükün vagona yüklenmesi, 
sürücünün değiştirilmesi, yakıt 
ikmali, taşıma belgelerinin kaydı 
(yeni veya düzeltilmiş bilgiler) vb. 
işlemlerin yapılacağı bir yük 
istasyonunda, bir manevra garında 
olduğu gibi hizmet verdiği niteliksel 
olarak farklı (sonsuz) bir dünya 
görecektir. Genel olarak, 
hızlandırılmış modda sınır bölgesini 
(ezoozmik zar) geçerken, trenin eski 
yükünün dağıtılması ve vagonların ve 
içeriklerinin seçilmesiyle yeni bir 
vagon stoğunun oluşturulması, tren 
ekipmanı, vagonların geçişi hakkında 
karmaşık bilgilerin toplanması, kargo, 
yeni koşullarla bağlantılı olarak 
bilgilerin değiştirilmesi, operasyonel 
planlama için verilerin hazırlanması, 
yeniden rota belirleme, yakıt ikmali 
vb. 

 
Hayalet Po parçacıklarının iç 
potansiyelinin değişimi, temel bir 
parçacığın kuantum sistemine (hayalet 
Po parçacıklarının bileşiminden oluşan) 
yeni bir nitelik katan, iç durumunu 
değiştiren, tamamen yeni bir eylem 
programı, olayların gidişatı vb. 
belirleyen benzersiz bir olgudur. 
Örneğin, 13 hayalet Po parçacığından 
oluşan elektronun "yaşamının" bir 
bölümünün basitleştirilmiş şemasını ele 
alalım (Not: daha fazla ayrıntı için 
raporun devamına bakınız). 
Başlangıçta söz konusu elektron, 
örneğin bir toprak gübresinin bir 
parçası olan nitrojen atomunun 
içindeydi. Daha sonra azot bir kök bir 
protein sisteminden, örneğin bir 
buğday tohumundan geçerek bu 
bitkinin, daha spesifik olarak da glüten 
bileşeni haline gelmiştir. Buğday   

tohumu büyüdü, başak oldu. Zamanı 
geldiğinde insanlar hasadı biçmiş, 
başakları işlemiş, buğday tanelerini 
öğüterek un haline getirmiş, hamur 
yoğurmuş ve ekmek pişirmiştir. Yani 
önce glüten proteininin azotu, unun 
kimyasal bileşimine girmiş, sonra 
hamur, daha sonra da ekmek bileşeni 
haline gelmiştir. İnsan ekmeği, enerji 
rezervlerini yenilemek, bilgi programı 
altında gelişen organizmanın 
faaliyetini sürdürmek için yedi. 
Ekmeğin bir bileşeni olan glütenin 
protein bileşiminde bulunan azot, 
insan bedenine bir besin maddesi 
olarak girmiş ve burada biyokimyasal 
reaksiyonların çeşitli güçlerinin etkisi 
altında parçası olduğu maddenin 
dönüşüme uğradığı tamamen farklı 
bir kimyasal ortama tekrar ulaşmıştır. 
Diyelim ki bileşiminde bu azot 
atomunu içeren bir protein beden 
tarafından metabolize edilmedi. 
İnsanın yaşamsal faaliyetinin atık 
ürünlerinin bir parçası olarak bu 
sistemden çıkarılmış, toprağa geri 
dönmüş ve burada başka kimyasal 
reaksiyonlara ve başka güçlerin 
etkisine maruz kalmıştır. 

 
Tüm bu süre boyunca azot elektronu 
aynı 13 hayali Po parçacığından 
oluşan elektron olarak kaldı: hem 
toprakta, hem tahılda, hem unun bir 
parçası olarak, hem hamurun bir 
parçası olarak, hem ekmeğin bir 
parçası olarak, hem proteinde, hem 
insan bedeninde, hem de sonra 
toprağa ulaşmış olarak. Elektronda 
değişen tek şey hayali Po 
parçacıklarının iç potansiyelidir 
(enerji ve yeni bilgi programı). Bu, 
aynı temel parçacığın neden farklı 
işlevleri yerine getiren ve farklı 
varoluş koşullarında bulunan çeşitli 
maddi nesnelerin bileşiminde 
bulunduğunu açıkça açıklamaktadır. 
Bizim sınırlı yaşam anlayışımıza göre 
tüm bu temel parçacıklar birbirinin 
aynısıdır. Aslında iç potansiyelleri 
kesinlikle farklıdır. Çeşitli mikro-
nesneler oluşturan elektronlar 
kompozisyonlarında  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekmeğin mikrofotoğrafı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodyum nitrat (gübre) 
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özdeştir, ama farklı potansiyele 
sahiptir. Bazı elektronlar alkalinin 
parçasıdır, diğerleri asitlerin; bazıları 
maddi nesnelerin yaratımına katılır,  
diğerleri yıkımlarına. 

 
Maddi dünyanın sahte ve hayali 
olduğunu söyleyen kadim insanlar 
haklıydı,  

çünkü içindeki her şey - sadece 
enerjinin ve bilginin yeniden 
dağıtılmasıdır. Kadim insanlar, insan 
yaşamının anlamının ölüme tabi olan 
bedensel varlığından değil, her şeyin 
özünün kendi seçimiyle tanımlandığı 
ruhsal dönüşümden ibaret olduğunu 
söylerken haklıydılar. 
 

 
 
 
 

Kalsiyum sitrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venüs'ün yüzeyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagoon Nebulası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuzey  Amerika 
Nebulası 

 "Bizi gerçek olmayandan gerçeğe yönlendir. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar. 
Bizi ölümden ölümsüzlüğe götür." 

Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28 
 
 

Hindu mitolojisinde Tanrı'nın dünyayı yarattığı kozmik oyununa, bir performans veya 
dans olarak "gerçeklik" olarak bir illüzyon yaratmasına "Lila" denir (Sanskritçe, līlā - 
oyun). Lila - yanıltıcı bir görünüm, görünüş, duygulanımdır. Tüm dünya, tüm biçimleri 
ve fenomenleri, tüm "yanılsamalı" Evren - bu geçici oyunun eylemleridir, hızla 
değişen biçimlerdir. Bu hızlı akan performans insanın dikkatini çeker, ancak cehaletin 
neden olduğu bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Asıl gerçeklik insanın 
kendisinde gizlidir. Ancak onu görebilme yeteneği yalnızca, gerçek özünü maddenin 
geçici dünyasının görünür bir çeşitliliğinin arkasına saklayan yanılsamanın (Maya) 
oyun yansımalarının ardındaki gerçek gerçekliği (ruhsal dünya) açıkça görebilen ve 
algılayabilen kişiye verilir. 

 
Hindu kozmolojik mitlerinde kozmik oyun tanrısı - güçlü bir şekilde dans eden 
Şiva'dan bahsedilir (üç ana Hindu tanrısından biri: Brahma, Vişnu, Şiva) her şeyi yok 
eder ve canlandırır. Kutsal bir dansta (Tandava) büyülü gücün (Maya) yardımıyla 
Şiva dünyadaki tüm yaratıkların ve şeylerin görünümünü yaratır, "yaratma-koruma-
çözülme" döngüsünün kaynağıdır. Sanskritçe "Maya "dan (Skt. māyā) tercüme 
edildiğinde - yanılsama anlamına gelir. Ve "Tandava" (Skt. tāndava) kelimesi Tamilce 
"Tandu "dan türetilmiştir - zıplama, aralıklı olarak zıplama, dans etme. Zıplamak, 
farklı yönlerde hareket etmek, havada hızla hareket etmek, yüzeyden itmek anlamına 
gelir (Not: hayalet Po parçacıklarının ayrık hareketi). Mitolojideki dans sembolü, 
uzay enerjisinin hareketi, Evren ritimleri, uzay ve zamanın dönüşümü, yaratılışın ilahi 
oyununun taklidi olarak kabul edilir. Shiva'nın günümüz Hint kültüründe popüler olan 
ikonografik imgelerinden biri, Shiva Nataraja'nın ateşli halkada dans eden bir 
heykelidir. Sol ayağını kaldırdıktan sonra, diğer ayağıyla bir cücenin (Apasmara) 
üzerine basar, bu da cehaleti, insanın daha yüksek ruhsal çağrısını ve kaderini 
unutacak kadar kendini kaptırdığı aşağı insan "ben"ini sembolize eder. 

 

"Tüm eylemler Doğa güçlerinin karşılıklı olarak birbirine geçmesi sayesinde zaman 
içinde yerini alır, ancak egoizm sanrılarına saplanmış kişi kendisinin bir fail olduğunu 
düşünür. Oysa Doğa güçlerinin eylemlerle bağlantısını bilen kişi, bir Doğa gücünün 
diğer Doğa güçleri üzerinde nasıl etki yarattığını görür ve onların kölesi olmaktan 
kaçınır". 

Bhagavad-Gita (3: 27,28,29) 
 

Referanslar: Большой толковый словарь русских глаголов/сост. Бабенко Л., Волчкова И. и др. [The 
Large Explanatory Dictionary of Russian Verbs/ compiled by L.Bobenko, I.Volkova and others] Moscow: 
AST Press Kniga, 2009 [In Russian]; Новая философская энциклопедия. ‒ 2-е изд., испр. и допол./ 
глав. ред. Стёпин В.С. [New Philosophical Encyclopedia. II edition/head editor – V.S. Stepin]Moscow: 
Mysl, 2010 [In Russian]; Упанишады в трех кн. Кн. 1. Брихадараньяка упанишада/пер. с санскри- 
та, коммент., прил. Сыркина А.Я. 2-е изд., доп.[Upanishads in three books. Book 1. Brihadaranyaka 
Upanishad/translated from Sanskrit, commentaries – A.Y.Syrkina. II edition] ‒ Moscow: Vostochnaya 
literatura, Russian Academy of Sciences, 2000 [In Russian]; Tresidder, Jack. The Complete Dictionary of 
Symbols. San Francisco: Chronicle Books.2005. 
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TEMEL PARÇACIKLARIN 
YAPISI  

 

Zamanımızın önde gelen 
fizikçilerinden biri, İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİ ile tanıştıktan 
sonra şöyle demiştir: "Bu bilgi 
modern fiziği derin uyku olmaktan 
çıkaracaktır. Bu, yerleşik kavram ve 
düşüncelerin radikal bir 
revizyonudur. Fiziğin tüm 
karmaşıklığı, daha önce sürecin 
gerçek özünü değil, sadece ikiye 
katlanmış gölgelerin bir 
kombinasyonunu izlediğinizi fark 
ettiğinizde parlak bir sadeliğe 
dönüşür. "İnsanların dediği gibi, 
gerçek her zaman basittir. 

 
Doğa, kendisini oluşturan 
parçacıkların çeşitliliğiyle doludur. 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ bilgisi, 
maddi dünyanın yapısının gizlilik 
perdesinin arkasına bakmayı, birincil 
etkileşimlerinin ve süreçlerinin 
kökenini öğrenmeyi sağlar. Eski 
çağlardan beri bilinen ve maddenin 
etkileşimi ve yapısı ile bağlantılı 
olarak doğadaki en yaygın ve önemli 
süreçlerde yer alan her bir 
parçacıktaki hayali Po parçacıklarının 
niceliksel bileşimi hakkında bilgi 
içeren bir çizelge vardır. Hem şu anda 
bildiğimiz (eski zamanlarda başka 
isimler ve notasyonlar altında 
bahsedilen) hem de bilimin henüz 
bilmediği parçacıkların tanımını 
içerir. Örneğin, modern dünyada 
"proton" olarak adlandırılan bir 
parçacık 12 Po (on iki hayali Po 
parçacığı), "elektron" 13 Po (on üç 
hayali Po parçacığı), "nötron" 33 
(otuz üç hayali Po parçacığı) 
parçacıktan oluşur. Çizelgede ayrıca, 
bugüne kadar resmi bilim tarafından 
bilinmeyen, örneğin 25Po, 39Po, 
47Po, 60Po ve ayrıca 72 Po'dan 
 

oluşan karmaşık bir iç yapıya sahip 
benzersiz parçacıklar da yer 
almaktadır. Bir veya başka bir temel 
parçacığı oluşturan hayali Po 
parçacıklarının niceliksel yapısının 
bilinmesi, insan uygarlığı için büyük 
olanaklar sağlamaktadır. Örneğin, 
sürecin tüm koşulları altında herhangi 
bir reaksiyonun mutlak doğrulukla 
hesaplanmasına, herhangi bir 
maddenin, herhangi bir canlı veya 
cansız nesnenin bileşim formülünün 
hesaplanmasına vb izin verir.  

 
Bu raporun, Uluslararası Halk 
Hareketi "ALLATRA"nın farklı 
ülkelerden gelen katılımcılarının 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ ile ilk 
tanışmalarına yönelik olduğunu göz 
önünde bulundurarak, en kolay 
anlaşılan örnekleri sunacağız. 
Özellikle, okuyucuyu bugün resmi 
bilim tarafından bilinmeyen bir bilgi 
ile tanıştıracağız - kuvvet 
etkileşiminin çekirdeğini oluşturan 
herhangi bir kuvvet parçacığının 
temelini oluşturan benzersiz hayalet 
Po parçacığı - Allat hayalet parçacığı. 
Ve bir örnek olarak, bileşimlerinde 
allat hayalet parçacığı bulunan, 
günümüzde keşfedilmiş ve en gizemli 
temel parçacıkların (foton, nötrino, 
elektron) yapısının kısa bir tanımını 
sunacağız. Atom çekirdeğindeki 
hayalet Po parçacıklarının sayısının 
hesaplanmasına ve nükleer reaksiyon 
formüllerinin doğrulanmasına ilişkin 
basit örnekler vereceğiz. Hesaplama 
şemasını bilmek, bir okul çocuğu 
tarafından bile başarıyla 
tekrarlanabilir. Kuşkusuz, enerji 
salınımı veya emilimi ile nükleer 
reaksiyonların enerji verimine ilişkin 
daha karmaşık başka hesaplamalar da 
vardır. Ama bunlar sadece uzmanların 
dar grubunun  

MADDE  
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ilgisini çekerler. Temelleri anlayarak, 
herhangi bir kalifiye uzmanın  bu 
sürecin özünü kendi başına  

kavraması ve kamuoyuna 
açıklanandan çok daha fazlasını 
anlaması zor değildir.

  
 

 Günümüzde, eski çağlarda maddi dünya ve onun yapısı hakkında ilkel 
düşüncelere sahip olduğu iddia edilen "avcı ve toplayıcıların" yaşadığına 
dair bir algı hakimdir. Önceki uygarlıkların varlığına ilişkin "sistemin 
köleleri teorisine" uymayan "uygunsuz" gerçekler gelişimlerinde modern 
insanlığın çok ilerisinde oldukları gizlenmiştir. Bu hipotez, çoğu insanın 
zihninde, istenmeyen soruları sormamaları, varoluşlarının anlamı, kendi 
ruhsal dönüşümleri ve bütün bir uygarlığın değişimi hakkında 
düşünmemeleri için kanıksanmış bir dünya görüşü olarak yer etmiştir. Çünkü 
bu sorulara verilecek cevaplar, eninde sonunda bugünkü nesillerin nasıl bir 
"ilkel kalıplaşmış düşünce" toplumunda, hayvani doğa sisteminin ihtiyaçları 
düzeyinde yaşadığını anlamamızı sağlayacaktır. Bu da mevcut tüketim 
toplumu sistemi için bir tehdit oluşturacağı anlamına gelmektedir. Ancak 
mevcut uygarlığın zaten çöküşün eşiğinde olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulduğunda, insanların kalıplaşmış düşüncelerinin ötesine geçip 
ortak bir çaba göstererek kendilerini ve uygarlığı kurtarmalarının zamanı 
gelmedi mi? 

  
Bugünkü uygarlığımızdan önceki eski çağlarda teknolojik açıdan daha ileri insan 
uygarlıklarının var olduğunu kanıtlayan pek çok eser var ve her geçen yıl 
dünyanın farklı köşelerinden gelen yeni keşifler ve bulgularla sistem için 
"olumsuz" olan bu olgular koleksiyonu genişliyor. Örneğin, bugün elimizde 140 
milyon yıl önce, teknolojik gelişmişlikte günümüz uygarlığını kat kat aşmış, son 
derece ileri bir uygarlığın var olduğunu kanıtlayan reddedilemez somut bir kanıt 
var. Peki bu gerçekler günümüzün tüketim toplumu sisteminin kaderini 
değiştirecek mi? Hayır, çünkü her şey "alt" sınıfların basmakalıp tüketim merakı 
ve "üst" sınıfların "alt" sınıflar üzerinde yeni bir tür güç, sindirme ve 
manipülasyon aracı yaratma arzusuyla sonuçlanacaktır. İnsanların sistem 
tarafından yaratılan ve çoğaltılan kendi acılarından kurtulamayacaklarını 
unutmayın. Ama insanlar ruhsal olarak uyanmaya başlar ve her geçen gün 
eylemlerinin yardımıyla kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı toplumun ruhsal ve 
ahlaki gelişimi yönünde değiştirirlerse her şey değişecektir. Bunun için tüm 
bilgiye ve fırsatlara sahibiz! 

 
Erken gelişmiş uygarlıkların önceki bilimsel mirasının kalıntıları, yakın geçmişin 
en ünlü sayfalarında bile izlenebilir - ortodoks tarihte inanıldığı gibi, "çağdaş 
insan uygarlığının gelişiminin başladığı" eski Mısır, Sümer, Hindistan 
uygarlıkları. Kullandıkları sayılar ve hesaplamalar, sahip oldukları tablolar, 
ekipmanlar ve teknolojiler konusunu incelemek yeterli olacaktır. Bütün bunlar 
cebir, geometri, astronomi, fizik ve kimya gibi bilimlerin bilinmesini gerektirir. 
Modern bilim tarafından otorite olarak kabul edilen Yunanlılar, Doğu'ya, yani 
Mısır'a yaptıkları seyahatler sayesinde birçok bilgiye sahip olduklarını eserlerinde 
doğrudan belirtmişlerdir. Bu ülkede, antik hesaplama bilimi, tüm nesnelerin 
mükemmel ve kapsamlı bir çalışması olarak görülüyor, özlerinin anlaşılmasını 
sağlıyor ve sırlarının kavranmasına katkıda bulunuyordu. 
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ALLAT 
En küçük ve işlevleri bakımından en 
benzersiz hayalet Po parçacığıdır. 
Temel parçacığın bir parçası olarak, 
bir güç parçacığı ve uyuşmayan iç 
potansiyele sahip olan ve temel 
parçacık yapısında birbirlerinin 
yakınında bulunamayan hayalet Po 
parçacıkları arasındaki evrensel 
bağlantı hattı olarak önemli bir rol 
oynar. Sadece diğer hayalet Po 
parçacıklarına bağlandığında var olur. 
(Daha önce de belirtildiği gibi, 
hayalet Po parçacıkları ayrı ayrı var 
olmazlar). Temel parçacık bozunması 
sürecinde bir hayalet Po parçacığı 
ayrılırsa, o zaman ezoozmik zarda 
geri dönüşü olmayacak şekilde 
kaybolur. Evrensel karakteri ve 
doğasının ayrıcalığı sayesinde bu Po 
parçacığına Allat hayalet Po 
parçacığı ya da kısaca Allat adı 
verilmiştir. 
 
Benzersiz bir güç hayalet Po 
parçacığıdır. Gerçek (durağan) Po 
parçacığının enerji ve bilgi 
çekemediği tek hayalet Po 
parçacığıdır. Ezoozmik bir hücreden 
geçen Allat hayalet Po parçacığı, 
mecazi anlamda, dokunulmazlık 
statüsüne sahiptir (mecazi diplomatik 
taşıma örneği). 
 

Örneğin foton (3 Po), nötrino (5 Po) 
ve elektron (13 Po) gibi parçacıkları 
benzersiz kılan, yapılarında Allat 
hayalet Po parçacığının 
bulunmasıdır. Eğer bir temel 
parçacık bir Allat hayalet Po 
parçacığı içeriyorsa, bu, bu temel 
parçacığın güç süreçlerinde ve 
etkileşimlerinde yer aldığı, belirli 
özellikler ve belirli tuhaflıklar 
gösterdiği anlamına gelir. Ancak, 
bu raporun amacı Allat hayalet Po 
parçacığının özelliklerini ve diğer 
parçacıklarla oluşturdukları 
parçacıkların çeşitli etkileşimleri 
sürecinde Po parçacıkları üzerindeki 
etkisini tam olarak tanımlamak 
olmadığından, kendimizi sadece bu 
süreçlerin genel anlayışının 
tanımlanmasıyla sınırlandırıyoruz. 

 
Kadim zamanlarda insanların 
söylediği gibi, ruhsal dünyaya özgü 
olan Allat'ın evrensel gücü ve itici 
olanı birbirine bağlama konusundaki 
benzersiz işlevi sayesinde, Allat 
hayalet Po parçacığı eski Slavca "A" 
harfi ([а]; bu harfin eski Slav 
dilindeki adı - "Aз"[Az]) ile 
gösterilirdi, aynı zamanda bir 
sayısının eski Slavca adıdır 
 

 

 
 "Allat" kavramı oldukça eskidir. Geçmişte boynuzları yukarıda yarım ay 
şeklindeki Allat işareti, şu ya da bu olguda, nesnede vs. ilahi gücün varlığını 
belirtmek için kullanılırdı. Aynı zamanda zamanın öncüsü olan ortak bir birimi de 
ifade eder." 

 "Allat'ın çoklu tezahürleri vardır. Bilimsel anlayışta Allat, tüm 
maddeler için büyük bir öneme sahip olan tek bir zaman birimidir. Dünyevi 
zamanın modern göstergesini alırsak, Allat 12 dakikayı, daha doğrusu 11 
dakika 56.74 saniyeyi oluşturur. Bilim adamları bu önemli temel parçacığa, 
yani Evrenin ana yapı taşı kavramına ulaştıklarında, bilimde sadece büyük bir 
devrim değil, evrimsel bir sıçrama da olacaktır. O zaman bilim insanları 
zamanın sırrının altında neyin saklı olduğunu anlayacak ve bunu fark ettikten 
sonra Evrendeki madde oluşumunun gerçek sürecini ortaya çıkaracaklardır. 
Eğer insanlar Allat'ın özünü bilirlerse, büyük fırsatlar elde edeceklerdir". 
 (Not: Allat gücünün eşsiz doğası ve antik çağlardaki bahsi hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen Anastasia Novykh'in kitaplarına bakınız) 
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 ve Kiril harflerinin sayıları belirtmek 
için kullanılmasıyla bağlantılıdır; eski 
Slavca bir cümle vardır “Аз есмь” 
(Ben'im). Bu iki nedenden dolayı 
yapılmıştır. Birincisi, Allat hayalet Po 
parçacığının eşsiz ve ayrıcalıklı 
karakterini ve fizikte zaten bilinen 
değerlerin ve kavramların (Latin ve 
Yunan alfabelerinin harflerini 
kullandığımızı belirtmek için) arka 
planına karşı birçok özelliğini 
göstermek için. Tarihsel nedenlerle, 
bilimin temelleri olarak insanlık 
tarafından zaman içinde kaybedilen 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ'nin 
temellerinin günümüz dünyasında 
Slav topraklarında 

yeniden canlandırıldığı ve restore 
edildiği gerçeğini göz önünde 
bulundurarak. 

 
 

Bir ya da iki hayali Po parçacığından 
oluşan hiçbir temel parçacık yoktur. 
Tüm maddeyi oluşturan temel 
parçacıklar dünyası, 3 hayali Po 
parçacığı ve daha fazlasından oluşan 
bir bağ ile başlar. Bu bilgi, dünya 
uluslarının pek çok kadim kültürel 
geleneğinde bulunabilir. Örneğin, 1 ve 
2 sayıları hiç sayı olarak kabul 
edilmemiş ve birçok gelenekte ilk sayı 
3 olarak kabul edilmiştir. 

 
 
 

 Bir sayısının sembolizmi, Allat hayalet Po parçacığının kadim bilgisinin bir 
yansımasıydı. En kadim metinlerde, çoğunlukla, "bir" sayısının semantik 
anlamına çok nadiren rastlanır. Bir sayısı, bir sıradaki ilk öğeyi değil, daha 
ziyade ruhsal dünyanın mükemmel bütünlüğünü (bu dünyanın sayesinde ortaya 
çıktığı yüce tanrıyı) ifade ediyordu. Başlangıç, ilk neden, ilk itici güç, 
bölünmez, yaşamın temeli olarak yorumlanmıştır. 
 

 
"İki" sayısının sembolik anlamı, ezoozmik ızgaradaki etkileşimlerin temeli olan 
hayali ve gerçek Po parçacıkları bilgisinin eski yankılarıyla bağlantılıydı. "İki" 
sayısı, insanların dünyayı tanımladığı ikili karşıtlıkların temeli, birliğin bölünmesi, 
birliğin çarpıtılmış yansıması (iki zıt aynada yansıyan bir mum örneği kullanılarak) 
olarak yorumlandı; ve Birliğin dışında hiçbir şeyin gerçek bir varoluşa sahip 
olmadığından bahsedildi. İki sayısı farklılık, bağımlılık, yanılsamanın çekiciliği, 
karşıt çiftlerin oluşumu olarak yorumlanmıştır. Vedik gelenekte 1 ve 2 arasında 
böyle bir ilişki vardır; iki, bir yandan karşıtlığın, bölünmenin ve bağlantının 
sembolü, diğer yandan da karşıt üyelerin uygunluğunun veya homolojisinin 
sembolüdür. Kadim Yunan filozof Platon, iki sayısının anlamı olmayan bir sayı 
olduğunu, çünkü üçüncü faktörü getiren bir ilişkiyi ima ettiğini belirtmiştir. 

 
Dünya uluslarının çok sayıdaki geleneğinde ilk sayı 3 olarak kabul edilmiştir. 
Sayısal bir seriyi açmış ve mükemmel sayı, dinamik birlik, birikmiş eylem, gücün 
evrensel karakteri, çokluk, yaratılış, ileriye doğru hareket, toplanma, dış ifade, her 
şeyin kökeni vs. olarak yorumlanmıştır. Bu, mit-şiirsel makrokozmosun ve toplumsal 
örgütlenmenin ana sabitiydi (üç en yüksek değer, üç baş tanrı, insanların ritüeller 
sırasında bazı eylemleri üç kez tekrarlaması vb.) Üç hayalet Po parçacığının bağı 
bu raporun bir sonraki konusu olacaktır. 

Referanslar: Токарев С. А, Мифы народов мира. [Tokarev, S.A. Myths of Na- 
tions of the World]. Мoscow, 1988 [In Russian]; Рошаль В.М. Энциклопедия 
символов [Roshal’, V.M. Encyclopedia of Symbols] М:AST; Saint-Petersburg.: 
Sova, 2005[In Russian] 
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FOTON 
Işığın yansıması ve kırılması 
fenomeni çok eski zamanlardan beri 
bilinmektedir. Şimdiye kadar, bu 
fenomenlerin özü ve gerçek doğası 
resmi bilim için açık değildir, her şey 
olasılık teorisine dayanmaktadır. 

 
Günümüzün bilimsel literatüründe 
elektromanyetik alanın kuantumuna 
foton denmektedir; sözüm ona, 
çağdaş teoriler ışığında 
elektromanyetik etkileşimin taşıyıcısı 
olarak görülen temel bir parçacık. 
Ancak, aslında, modern "foton" adı 
yalnızca gözlemlenen süreci ima eder 
- görünür ışık, radyo dalgaları, X-
ışınları, lazer darbeleri ve benzerleri 
dahil olmak üzere elektromanyetik 
radyasyon dalgalarını oluşturan ışığın 
en düşük "kısımları", "ışınları". 

 
Foton kavramı (Kadim Yunanca 
sözcükten "φωτός" (fotolar) "ışık") 
1926'da Amerikalı kimyacı  Gilbert 
Newton Lewis tarafından tanıtıldı. Bu 
arada, fotonları "üretilmemiş ve yok 
edilemeyen" varlıklar olarak düşündü 
(kimyacı John Dalton'un atom 
kavramını ortaya atma hikayesine 
benzer şekilde, bölünemez 
parçacıklar hakkındaki kadim 
bilgilere dayanarak  

 
 

düşüncelerini temellendirdi). Bugün 
foton fizikte Yunanca gama γ harfinin 
sembolü ile gösterilmektedir. Böyle 
bir gösterim 1900 yılında yüksek 
enerjili fotonlardan oluşan gama 
radyasyonunun keşfiyle bağlantılıdır. 
Fransız fizikçi Paul Villard tarafından 
güçlü bir manyetik alanda yayılan 
radyum araştırması sırasında 
keşfedilmiştir. Daha sonra, daha önce 
uranyumun iki tür radyasyonuna alfa 
ve beta ışınları olarak isim veren 
İngiliz fizikçi Ernest Reserford, 
Villard tarafından keşfedilen yeni 
radyasyon türünün büyük bir nüfuz 
etme gücüne sahip olduğunu tespit 
etti. Bu radyasyon türünü "gama 
ışınları" olarak adlandırdı. 
 

 
Fotonun keşfi, fiziksel kimya 
(fotokimya), kuantum mekaniği vb. 
dahil olmak üzere teorik ve deneysel 
fiziğin gelişimini önemli ölçüde 
teşvik etmiştir. İnsanlar elektrik, 
foton akışı vb. gibi fiziksel olguların 
tezahürlerini bir dereceye kadar 
anlamaya ve kullanmaya başladı. 
Ancak, bu fenomenlerin en küçük 
yapısı hakkındaki bilgi yaklaşıktır, 
çünkü resmi bilim hala elektron veya 
fotonun tam olarak nelerden 
oluştuğunu açıklayamamaktadır. 

 
 
 

 "1926 tarihli bilimsel makalede Gilbert Lewis şöyle yazıyor: "... burada 
yeni bir atom türü ile karşı karşıyayız, tanımlanabilir bir varlık, yaratılamaz ve 
yapısal olmayan, radyan enerjinin taşıyıcısı olarak hareket eden ve emilimden 
sonra, daha sonra gönderilinceye kadar emici atomun temel bir bileşeni olarak 
varlığını sürdüren bir atom. Yeni bir enerji miktarıyla tekrar dışarı çıkar... Bu 
nedenle, ışık olmayan ama her radyasyon sürecinde önemli bir rol oynayan bu 
varsayımsal yeni atom için foton adını önerme özgürlüğünü kullanıyorum..." 
İlginç bir gerçek de Gilbert Lewis'in fotonu enerjinin kendisi olarak değil 
"yayma/ışınlama enerjisinin taşıyıcısı" olarak görmesidir (günümüzde fizikçiler 
fotonu elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı olarak görmektedir). 

 
Referanslar: Lewis, Gilbert N. The conservation of photons Nature 118, 1926. P. 874–875; 
Lewis, Gilbert N. The nature of light. Proceedings of the National Academy of Science 12, 
1926. P. 22-29; Roychoudhuri, Chandra, Kracklauer, A.F., Creath, Kathy. The Nature of 
Light: What is a Photon? CRC Press, 2008. 



(mikrokozmosun gerçek doğasına 
ilişkin bu bilgi yüksek bir antik çağda 
mevcut olsa da). 

 
 Fotonun doğası bilim insanları için 
bir gizem olmaya devam ediyor. Ama 
gözlem sürecinde sabitlenen 
araştırmaların sonuçlarına dayansa 
bile, deneyler sayesinde toplum 
hayatında geniş bir uygulama alanı 
bulan keşifler yapılmıştır. Ana işleyişi 
fotonların kullanımıyla bağlantılı olan 
çeşitli teknik cihazlar icat edilmiştir. 
Örneğin, bilgisayar tomografisi, 
kuantum jeneratörü (maser), lazer vb. 
Lazer, sismograflar, gravimetreler, 
mikro cerrahide kullanılan lazer 
neşterler gibi yüksek hassasiyetli 
fiziksel cihazların yaratılmasından 
başlayarak, kaynak, metal kesme, ev 
tipi lazer yazıcılar ve benzeri 
teknolojik süreçlerin geliştirilmesi de 
dahil olmak üzere endüstride, tıpta ve 
günlük yaşamda geniş bir pratik 
uygulamaya sahiptir.  

Fotonlar spektral analizde de 
kullanılır (nükleer spektroskopi 
atomların elektromanyetik radyasyon 
spektrumunu inceler). Foton 
çalışmaları sayesinde bilim insanları 
her kimyasal elementin atomlarının 
kesin olarak tanımlanmış rezonans 
frekanslarına sahip olduğunu 
keşfetmişlerdir. Bu frekansların 
sınırları dahilinde ışık (foton) yayar 
ve soğururlar. Yani her insanın 
kendine özgü parmak izleri olduğu 
gibi, her kimyasal elementin de 
kendine özgü bir ışıma ve soğurma 
spektrumu vardır. Ve tüm bu 
gerçekler, doğadaki çeşitli güç 
süreçlerinde ve etkileşimlerinde aktif 
olarak yer alan foton gibi eşsiz bir 
yapının incelenmesinin yalnızca 
başlangıcını oluşturmaktadır. 
Ama gerçekte foton ve elektron nedir, 
bu yapılar neyden oluşur? Foton 
hangi tür bileşeni ile kararlıdır ve güç 
etkileşimlerine katılır? 

 
 

 Temel parçacıkların tüm teorik fiziği olasılık teorisine dayanır. Bununla birlikte, 
olasılık teorisinin nesnel temellerinin analizi yalnızca kuantum mekaniğinin 
oluşturulması sırasında aktif olarak tartışılmıştır. Artık fizikçiler olasılık teorisini o 
kadar da canlı bir şekilde tartışmıyor. Bir yandan herkes bunun mikro süreçlerin 
temelinde yattığını kabul ediyor, ancak diğer yandan deneyler sırasında olasılık 
teorisi hakkında sanki ikincil bir rol oynuyormuş gibi çok az şey söyleniyor. Özellikle, 
olasılıkla ilgili fikirlerin çoğunlukla temel parçacıkların iç koşulları ve özellikleri 
altında gizlendiği temel parçacıkların fiziğiyle ilgilidir. Kuantum elektrodinamiğinin 
kurucularından biri olan Amerikalı bilim adamı Richard Feynman'ın dediği gibi: "Bir 
fotonun camdan mı geçeceğine yoksa geri mi döneceğine nasıl "karar verdiğini" 
açıklayabilecek makul bir teori icat etmeye çalışsak da, belirli bir fotonun hangi yöne 
gideceğini tahmin etmek imkansızdır. Filozoflar, aynı koşullar her zaman aynı 
sonuçları vermezse, tahminlerin imkansız olduğunu ve bilimin çökeceğini 
söylemişlerdir. İşte size farklı sonuçlar üreten bir durum - özdeş fotonların aynı cam 
parçasına her zaman aynı yönde inmesi -. Belirli bir fotonun A'ya mı yoksa B'ye mi 
ulaşacağını tahmin edemeyiz. Tek tahmin edebileceğimiz, aşağı inen 100 fotondan 
ortalama 4'ünün ön yüzey tarafından reddedileceğidir. Bu, büyük bir kesinlik bilimi 
olan fiziğin sadece bir olayın olasılığını hesaplamaya indirgendiği ve tam olarak ne 
olacağını tahmin edemediği anlamına mı geliyor? Evet." Bu arada, söz konusu 
fotonlar sorunu sadece resmi bilim için hala çözülmemiş bir konudur. ALLATRA 
BİLİM grubunun bilim insanları için bu soru uzun zaman önce çözülmüştür. 

Referanslar: Философские проблемы физики элементарных частиц (тридцать лет спустя). 
Отв. Ред. Ю.Б. Молчанов.[Philosophical problems of elementary particles physics (thirty years 
later).Ed- ited by U.B.Molchanov] Moscow, 1994 [In Russian]; Фейнман Р. КЭД ‒ странная 
теория света и вещества. [Feinman,R. QED – strange theory of light and matter] Moscow, 1988[In 
Russian]. 
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 Modern fizikte "kütlesiz temel 
parçacık" olarak adlandırılan bu 
parçacık neden elektrik yüküne sahip 
değildir? Foton neden evrendeki en 
küçük ve en yaygın temel 
parçacıklardan biridir? Günümüzde 
resmi bilim bu sorulara yanıt 
veremiyor, çünkü foton, biriken 
deneysel malzemeye rağmen, hala 
gizemli bir temel parçacık olarak 
kalıyor. Ama bu durumu düzeltmek 
kolaydır. İLKSEL ALLATRA 
FİZİĞİNİN temelleri hakkında bilgi 
sahibi olan bir okul çocuğu bile bu 
sorulara yanıt bulabilecektir. 

 
 

 GERÇEKTE FOTON, eğer gerçek 
bir temel parçacık olarak kabul 
edilirse, hayali Po parçacıklarından 
oluşur. Bir foton iki durumda var 
olabilir: FOTON-3 (γ3) ve FOTON-4 
(γ4). Fotonların çoğu 3 hayali Po 
parçacığından oluşur (foton-3). Ancak 
belirli koşullar altında, bu fotonların 
her biri kendisini çoğu diğer bir çok 
temel parçacığın hızıyla 
karşılaştırıldığında 4 hayali Po'dan  
  

 
 
 
 

(foton-4) ve foton-4 kendisini foton-
3'e dönüştürebilir. Durumuna göre, 
foton ya güç parçacığı (foton-3) ya da 
"bilgi" parçacığı (foton-4) işlevlerini 
yerine getirebilir, yani ikinci 
durumda etkileşime girdiği temel 
parçacık hakkındaki bilginin 
taşıyıcısı olarak hareket eder. 
Ezoozmik ızgarada hareket eden 
fotonun, hayali Po parçacıklarının 
spiral dönüşünün, diğer birçok temel 
parçacığın hayali Po 
parçacıklarınınkinden daha hızlı 
olması dikkat çekicidir. Foton 
yapısının bu tür hızlandırılmış 
"girdapları" nedeniyle, hareket hızı 
daha yüksektir ve maddi  

oluşan fotona dönüştürebilir.  
 

 Foton-3 ve foton-4 genellikle tek 
bir enerji akışı içinde hareket eder 
ve foton-3 miktarının her zaman 
foton-4'ten kat kat fazla olması 
dikkat çekicidir. Örneğin güneş, 
çoğu enerji ve güç 
etkileşimlerinden sorumlu güç 
fotonları (foton-3) olan bir foton 
akışı üretir, ancak bunların arasında 
güneş hakkında bilgi taşıyan 'bilgi' 
fotonları (foton-4) da vardır. Foton-
3 akımları ısı taşımaz, yolda 
çarptıkları parçacıkları yok ederek 
ısı üretirler. Maddi bir nesneye dik 
açıyla yönlendirilen foton -3 akışı 
ne kadar büyükse, o kadar fazla ısı 
üretilir. Örneğin bir insan, bilgi 
fotonları (foton-4) sayesinde güneş 
ışığını ve güneşin kendisini 
görebilir ve güç fotonları (foton-3) 
sayesinde güneşten gelen ısıyı 
hissedebilir vb. Yani enerji akışı 
parçacıkları  
  

 
 
 
 
 
 
 

dünyadaki çeşitli güç etkileşimleri 
fotonlar-3 tarafından sağlanır ve 
fotonlar-4 sayesinde bu özel enerji 
akışında bilgi iletimi gerçekleştirilir 
(bu, örneğin bir insanın çevresindeki 
dünyayı görmesini sağlayan süreçlere 
katılımdır). 
 
FOTON – 3 

Foton-3 üç hayali Po parçacığından, 
yani birbirine Allat hayali Po 
parçacığı ile bağlı iki hayali Po 
parçacığından oluşur. Tam olarak 
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İsim Sembol Hayalet Po parçacıklarının miktarı  

foton-3 γ3 3 

foton-4 γ4 4 

 



allat hayali Po parçacığının bir 
fotonun bileşimine dahil edilmesi, 
onu güç etkileşimlerinde benzersiz, 
kararlı ve aktif bir katılımcı hale 
getirir.  Bu arada, allat hayalet Po 
parçacığı bileşiminde bulunan 
herhangi bir temel parçacıkta asla ilk 
baş hayalet Po parçacığının yerinde 
olmayacaktır. Allat hayali Po 
parçacığı her zaman belirli bir 
parçacığın güç tabanı olarak hayali 
Po parçacıkları arasındaki temel 
parçacığın içinde bulunur. 

 
Foton-3 kendini foton-4'e 
dönüştürebilir ve foton-4 de kendini 
foton-3'ün durumuna dönüştürebilir. 
Bu süreç nasıl işliyor? Foton (yani 
foton-3 ve foton-4), onu diğer temel 
parçacıklardan ayıran benzersiz bir 
yapıya sahiptir. Özellikle, alışılmadık 
bir ilk (baş) hayali Po parçacığına 
sahiptir. Eğer ezoozmik hücrede, iki 
baş hayalet Po parçacığının aynı anda 
iki zıt yönden (biri fotona, diğeri de 
başka bir temel parçacığa ait olmak 
üzere) girmesi ve maksimum ölçüde 
birleşmeleri için uygun koşullar 
oluşursa, aşağıdaki süreç gerçekleşir. 

 
Fotonun baş hayalet Po parçacığı, 
başka bir temel parçacığın baş 
hayalet Po parçacığının hızına 
kıyasla yüksek hızı nedeniyle hızla 
döner. Böylece, arkasından koşan 
fotonun güç parçacığının (allat 
hayalet Po parçacığı), yaklaşmakta 
olan temel parçacıktan, bu temel 
parçacık hakkındaki tüm bilgilerin 
taşıyıcısı olan baş hayalet Po 
parçacığını yakalamasını sağlar. 
Foton-3, başka bir temel parçacığın 
baş hayalet Po parçacığını 
yakalayarak bu bilgi parçacığını 
kendi yapısına ekler. Sonuç olarak, 
foton-3 dört hayalet Po parçacığından 
oluşan foton - 4'e dönüştürülür.  

Böylelikle, baş hayalet Po 
parçacığının çekildiği temel parçacık 
bir yıkıma uğrar ve bunun sonucunda 
enerji serbest kalır. Genel olarak, 
foton tarafından bilginin bu şekilde 
ele geçirilmesi işlemi yalnızca, temel 
parçacığı oluşturan diğer hayalet Po 
parçacıklarının değil, tam olarak bir 
temel parçacığın baş hayalet Po 
parçacığının bu ezoozmik hücreden 
geçmesi durumunda gerçekleşir. 
 
Foton-3 baş hayalet Po parçacığını 
temel parçacıktan çıkardığında 
"istilacı"dan "taşıyıcı"ya, yani bir 
bilgi taşıyıcısına (foton-4) dönüşür. 
Tren ve vagonlarla ilgili çağrışımsal 
örneği hatırlarsak, bu tıpkı üç 
vagondan oluşan bir trenin son hızla 
hareket etmesi ve karşıdan gelen 
trenden bir lokomotifi yakalaması 
gibidir. Dolayısıyla, bünyesine aldığı 
lokomotiften kurtulabileceği koşullar 
ortaya çıkana kadar iki lokomotifli, 
bir diplomatik vagonlu ve bir sıradan 
vagonlu bir trene dönüşür. 
Lokomotiften mahrum kalan 
yaklaşmakta olan trenin kalan 
vagonları depoda (ezoozmik zar) 
dağıtılır. 

 
FOTON – 4 

 
Foton-4 dört hayalet Po 
parçacığından oluşur: benzersiz bir 
baş hayalet Po parçacığı, "ödünç 
alınmış" bir baş hayalet Po parçacığı 
(bilgi parçacığı), bir Allat hayalet Po 
parçacığı ve bir kapanış hayalet Po 
parçacığı. Yani bu "ödünç alınmış" 
baş hayalet Po parçacığının foton-
4'ün bileşimine dahil edilmesi, onun 
içeriğini bilgi dolu hale getirir, yani 
bu ("ödünç alınmış") temel parçacık 
hakkında bilgi taşır. Genel olarak, bu 
tür fotonların çok fazlası 

85 

A
L

L
A

T
R

A
 

SC
IE

N
C

E
 



olduğu zaman, belirli bir nesne, süje, 
fenomen vb hakkında bilgi taşırlar. 
Foton bu özel durumda (foton-4), 
ezoozmik hücrede benzer koşullar 
tekrar ortaya çıkana, "ödünç alınan" 
baş hayalet Po parçacığından serbest 
bırakılana, yani "bilgi sıfırlama" 
süreci gerçekleşene kadar var olur. 
Böylece, baş hayalet Po parçacığı 
tekrar döner ve Allat güç Po 
parçacığının bu sürece katılımı 
nedeniyle, "ödünç alınan" baş hayalet 
Po parçacığının, elementer parçacığın 
yaklaşan baş hayalet Po parçacığının 
kendi septon alanının sınırları içinde 
ihraç edilmesi gerçekleşir. Fotonun 
kendisi, foton-3 durumuna geçiş 
formasyonu geçirdikten sonra 
ezoozmik hücreyi terk eder. Serbest 
kalan baş hayalet Po parçacığı bilgiyi 
gerçek Po parçacığının kendi septon 
alanına ve temel parçacığın geçmekte 
olan baş hayalet Po parçacığının 
septon alanına atar (böylece iç 
potansiyellerini yeni bilgiyle 
zenginleştirir) ve geri dönüşü 
olmayan bir şekilde ezoozmik zara 
girer. 
 
Bilgiyi taşıyan "ödünç alınmış" baş 
hayalet Po parçacığının 
sıfırlanmasından (transferinden) 
sonra, foton-4 tekrar foton-3'e 
dönüşür, yani farklı eylemlerin çok 
değişkenliğinin kendisine içkin 
olduğu orijinal durumuna geçer. 
Örneğin, foton-3 diğer etkileşimlerde 
yer alabilir, temel parçacıkları 
oluşturabilir vb. Bir yerde 
kaybolabilir (ezoozmik zar nedeniyle) 
ve başka bir yerde ortaya çıkabilir, 
yani ezoozmik ızgarada uzun 
("uzay") mesafelerde neredeyse 
anında hareket edebilir. Kuşkusuz, bu 
sadece foton hakkında ilk tanışmaya 
yönelik bir bilgidir. Bunun yanısıra, 
farklı ortamlardaki foton davranış 
 

 
kalıplarının düzenlilikleri ve 
paradoksları, dalga özelliklerinin 
tuhaflıkları; diğer temel parçacıklarla 
etkileşimler, foton davranışının 
kontrol algoritmaları ve çok daha 
fazlası üzerine yapılan araştırmalar 
sırasında elde edilen birçok benzersiz 
bilgi vardır.  

 
Genel olarak, yukarıdaki bilgiler 
özetlendiğinde, foton-3'ün ana 
işlevinin, esas olarak maddenin yok 
edilmesi ve enerjinin serbest 
bırakılması süreciyle ilgili olan enerji 
etkileşimleri olduğu ve foton-4'ün ana 
işlevinin ise bilgi aktarımıyla ilgili 
olan bilgi etkileşimleri olduğu 
söylenebilir. Fotonun işlevleri ve 
özellikleri, diğer temel parçacıklarla 
ve özellikle septon alanıyla 
etkileşiminin ilkeleri hakkında bilgi 
sahibi olarak, doğrudan dahil olduğu 
makro ve mikro dünya süreçlerinin 
çoğunu anlamak mümkündür. Bu 
bilgi sayesinde birçok soruya cevap 
bulmak mümkündür. Örneğin, insan 
görsel bilgiyi gerçekte nasıl algılar? 
Bu süreçlere ezoozmik ızgara 
seviyesinde bakacak olursak, gölge, 
sıcak ya da soğuk gerçekte nedir? 
Güneş ışığının uzun süreli etkisi 
altında kalan maddenin yok olması 
hangi temel nedenlerin sonucu olarak 
gerçekleşir? Fotonların yerçekimi ve 
elektromanyetik alanla bağlantısının 
özellikleri nelerdir? Ve çok daha 
fazlası. Foton hakkındaki bilgi, 
fotonun dahil olmasıyla gerçekleşen 
şu veya bu eylemin temel nedeninin 
anlaşılmasına yardımcı olur ve pahalı 
ekipman ve makineler kullanmadan 
foton etkileşimlerinin daha doğru 
hesaplanmasını sağlar. 
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 Taoizm'in önemli felsefi metinlerinden biri olan "Lieh Tzu" (MS I-III. yüzyıl), 
Mutlak hakkında, adını alan dünyanın isimsiz mutlak birlikten nasıl geldiğine dair 
aşağıdaki satırlara sahiptir. 

 
Başlangıçta büyük Sadelik vardı,  
sonra Büyük Köken ortaya çıktı, 
Sonra Büyük Temel ortaya çıktı, 
ve sonra, büyük Özsellik ortaya çıktı.  
Büyük Sadelikte hala nefes yoktu.  
Büyük Köken nefesin başlangıcıydı, 
Büyük Temel tüm maddi formların başlangıcıydı. 
Büyük Özsellik her şeyin başlangıcıydı. 

 
Nefes, Form ve Madde hala birbirinden ayrılmamıştı, buna Kaos denir. İçine 
bakarsanız göremezsiniz, dinlerseniz duyamazsınız. Onun adı "Sadelik"tir. Basit 
olanın formu yoktur, sınırları yoktur. Bir dönüşüm geçirdikten sonra Bir olur ve 
Bir'den Yedi olur ve Yedi Dokuz'a dönüşür. Burada tüm dönüşümler sona erer ve 
tekrar Bir'e gelir. Ve bu Bir tüm formların dönüşümünün başlangıcıdır. Saf ve süptil 
olan yukarı çıktı ve Gökyüzünü oluşturdu, kirli ve ağır olan aşağı indi ve Yeryüzünü 
oluşturdu ve nefes, birincisine ve ikincisine nüfuz ederek insanı doğurdu. Böylece 
Gökyüzü ve Yeryüzü tüm canlıların tohumunu kucakladı ve her şey hayat buldu. 

 
Kadim Çin metni "Tao Te Ching "de (Bölüm 42) şu satırlar yer alır: "Tao Bir'i 
doğurdu. Bir, İki'yi doğurdu. İki, Üç'ü doğurdu. Ve Üç, her şeyi doğurdu. Her madde 
yin'i taşır ve yang'ı kucaklar". 

 
Referenslar: Чжуан-цзы. Ле-цзы. Перевод Малявина В. В. Философское наследие. В 3-х 
томах. [Zhuangzi. Liezi. Translated by V.V. Malyavin. Philosophical heritage in 3 volumes.] 
Moscow: Mysl, 1995 [In Russian]; Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / сост. и перевод В. В. 
Малявина. [Tao Te Ching: Book about Life Path/ edited and translated by V.V. Malyavin] Mos- 
cow: Feoriya, 2010 [In Russian]; Werner, Edward T.C. Myths and Legends of China. George 
G. Harrap & Co. Ltd. London Bombay Sydney, 1922. 
 

 
 

NÖTRİNO 
 
Modern fizikte bu temel parçacık 
nötrino olarak adlandırılır (İtalyanca 
"nötrino" kelimesi "nötron" 
kelimesinin küçültülmüş halidir). 
1930 yılında Wolfgang Pauli bu 
parçacığın varsayımsal varlığını 
resmi olarak öne sürmüştür. Atom 
çekirdeğinin beta parçalanması 
sürecinde enerjinin korunumu ve 
nicelik hareketlerinin momentumu 
yasalarının apaçık ihlalini açıklamaya 
çalışan bilim adamı, "son çare" 
olarak, bu süreci açıklamak için bir 
tür zayıf etkileşimli parçacığın varlığı 
hipotezini ortaya attı. Bu hipoteze 
dayanarak, ünlü İtalyan fizikçi Enrico 
Fermi (Enrico Fermi; 1901 - 1954) 
beta parçalanmasının teorisini 
geliştirdi,  

 

 
 

bu teorinin özü bilimin hala 
bilmediği, beta-parçalanması 
sırasında elektrona ek olarak temel 
parçacığın yayılmasıydı. Bu 
parçacığa nötrino adını verdi. 
Nötrinonun varlığını deneyler yoluyla 
doğrulamak ancak 1956 yılında 
mümkün olmuştur. 
 
Nötrino "hayali parçacık" olarak 
adlandırılıyordu. Bugün resmi bilim 
bu eşsiz parçacık hakkında çok fazla 
şey bilmiyor, ancak gerçekte ne tür 
bir parçacık olduğunu da bilmiyor. 
Nötrinonun tespit edilmesinin son 
derece zor olduğuna inanılıyor ve 
bunu yapmak için, uygun koşulların 
yaratılması  
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ve özel ekipman, pahalı malzemeler 
gereklidir. Nötrinoların, zayıf nükleer 
kuvvetin dahil olduğu parçacık 
parçalanması sonucunda oluştuğu ve 
yok olduğu bilinmektedir. Nötrinolar 
madde ile çok zayıf etkileşime girer 
ve yüksek nüfuz etme kabiliyetine 
sahiptir. Bu parçacığın atom 
çekirdeklerinin dönüşümü ve 
Dünya'nın ve atmosferinin 
bağırsaklarında, Güneş'in içinde, 
diğer yıldızlarda vb. temel 
parçacıkların parçalanması sırasında 
yayıldığına inanılmaktadır. 
Laboratuvar koşullarında, nükleer 
reaktörler ve yüklü parçacık 
hızlandırıcıları nötrino kaynaklarıdır. 
Bilim adamlarının varsayımlarına 
göre, güçlü bir nötrino akışı tüm 
kozmosa nüfuz eder. Bu 
parçacıkların yaklaşık yüz 
trilyonlarcası her saniye her insanın 
içine nüfuz etmektedir. Günümüzde 
nötrino, kozmik nesnelerin (Dünya, 
Güneş dahil) incelenmesi için 
perspektif bir araç ve doğru ve 
zamanında bilgi edinme fırsatı olarak 
kabul edilmektedir ve ALLATRA 
BİLİM grubunun bilim adamları 
tarafından başarıyla doğrulanmıştır. 
 
GERÇEKTE NÖTRİNO, foton gibi,  
Evren'deki en küçük ve en yaygın  

 
 
 
 

parçacıklardan biridir. Nötrino, iki 
hayali Po parçacığının diğer iki 
hayali Po parçacığı ile allat hayali Po 
parçacığı aracılığıyla bağlandığı 5 
hayali Po parçacığından oluşur. 
 
Güç parçacığı - allat hayalet Po 
parçacığı ile ilgili aşağıdaki gerçek, 
özellikle dikkat edilmeye değerdir. 
Foton-3'ün bir parçası olarak, allat 
hayalet Po parçacığı bir hayalet Po 

 

parçacığını diğerine bağlar ve bu 
temel parçacık nedeniyle maddi 
dünyada daha kaba bir güç etkileşimi 
sergiler. Nötrino allat hayalet Po 
parçacığının bir parçası olarak iki 
fantom Po parçacığını diğer ikisine 
bağlar ve bu nedenle bu temel 
parçacık maddi dünyada daha süptil 
bir etkileşim sergiler. 

 
 Nötrinonun ayırt edici bir özelliği, 
madde ile çok zayıf etkileşimi 
nedeniyle her yere yayılan etkisidir. 
Ana işlevi nesneler hakkında "içsel 
bilgi" aktarmaktır. Ancak fotondan 
farklı olarak nesnenin içerdiği temel 
parçacıkları yok etmez. Nesnenin 
içinden geçerken nötrino sadece 
belirli bir nesneyi oluşturan temel 
parçacıkların baş hayali Po 
parçacıklarından bilgi okur (tıpkı 
gerçek bir Po parçacığının yaptığı 
gibi). Böylece nötrino akışı, esas 
olarak nesnelerin ya da olayların dış 
durumları hakkında bilgi taşıyan 
foton akışlarının aksine, nesnelerin 
ve olayların iç yapısı ve durumu 
hakkında bilgi taşıyıcısı haline gelir. 
Nötrino, salındığı maddenin iç yapısı 
ve durumu hakkında bilgi taşır 
(karmaşık temel parçacıkların 
bileşiminden çekilir) ve  
 

 
 
 
 

kısmen içinden geçtiği madde 
hakkında bilgi taşır. İkinci durumda 
nötrino, nesneyi oluşturan temel 
parçacıkların baş hayalet Po 
parçacıkları ile bilgi alışverişinde 
bulunur. 
 
Nötrino bir çok durumlarda var 
olabilir, ama fotonların aksine  
hayalet Po parçacıklarının niceliksel 
bileşimini değiştirmez,  
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İsim Sembol Hayalet Po parçacıklarının sayısı 

nötrino ν 5 

 



 
(her zaman kalıcı olur - 5 hayalet Po 
parçacığı). Nötrino, karmaşık temel 
parçacık bileşiminde olmasına ya da 
kendi başına var olmasına bağlı 
olarak kendisini bir durumdan 
diğerine dönüştürebilir. İkinci 
durumda, şu anda bilgi taşıyıcısı olup 
olmadığına ya da diğer nesneler 
hakkında bilgi taşıyıp taşımadığına 
bağlı olarak farklı durumlar da onun 
doğasında vardır. Eğer nötrino şu 
anda bir bilgi taşıyıcısı ise, bu 
parçacığı üçüncü boyutta tespit 
etmek ve kaydetmek mümkündür. 

 
Nötrino özel bir temel parçacıktır. 
Her yere nüfuz eden özelliği 
nedeniyle, nötrino akımları 
Dünya'ya, Güneş'e, kozmik uzaya ve 
diğer uzay nesnelerine nüfuz eder ve 
bu nesnelerin durumu hakkında 
benzersiz bilgilerin taşıyıcısıdır. 
ALLATRA Uluslararası Halk 
Hareketi'nin bilim insanlarından 
oluşan çalışma grubu tarafından 
temel parçacık fiziği, nötrino 
jeofiziği ve nötrino astrofiziği 
alanlarında yürütülen son çalışmalar, 
ileriye dönük temel ve uygulamalı 
araştırmalar için daha fazla fırsat 
ortaya koymaktadır. Araştırma  
 

 
sırasında kozmik faktörlerin 
Dünya'nın iç dinamiklerinin 
aktivasyonu üzerindeki önemli etkisi 
tespit edilmiştir... 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ bilgisi 
sayesinde, sadece Dünya'nın 
bağırsaklarından ve Dünya'nın kendi 
septon alanından yayılan nötrinoların 
davranışını temelden incelemek, 
belirli korelasyonları hesaplamak için 
değil, aynı zamanda volkanik 
patlamaların tahmini için yeni 
yöntemler geliştirmek, jeodinamik 
koşulların modern magmatik 
oluşumları hakkında daha ayrıntılı bir 
çalışma yapmak için de bir fırsat 
doğdu. Dahası, iklim ve volkanik 
jeomühendislik yoluyla bu süreçler 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 
olma fırsatı ortaya çıkmıştır. İLKSEL 
ALLATRA FİZİĞİ sayesinde, bugün 
doğal süreçleri kontrol etmenin 
oldukça mümkün olduğu güvenle 
söylenebilir. 
 (Not: daha fazla ayrıntı için "Küresel 
İklim Değişikliğinin Dünya 
Üzerindeki Sorunları ve Sonuçları 
Üzerine. Bu Sorunları Çözmenin 
Etkili Yolları" 
‒ http://allatra.org/reports/o- 
problemah-i-posledstvijah-globalno- 
go-izmenenija-klimata-na-zemle). 

 
 
 

ELEKTRON 
 
 

Elektron fizikte keşfedilen ilk temel 
parçacık olmasına rağmen (1897'de 
İngiliz fizikçi Joseph Thomson 
tarafından), elektronun doğası 
bugüne kadar bilim insanları için 
gizemini korumuştur. Elektron 
teorisinin tamamlanmamış olduğu 
düşünülmektedir, çünkü içsel 
mantıksal çelişkiler barındırmaktadır 
ve resmi bilimin henüz cevap 
veremediği birçok soru vardır. 
İrlandalı fizikçi George Stoney 
(1826-1911) 1891'de bu temel 
parçacığa "elektrik ölçümünün temel 
birimi" ismini önerdi. 
  

"Elektron" kelimesi Yunanca 
"kehribar" anlamına gelen "electron" 
kelimesinden gelmektedir. (Bilindiği 
gibi kehribar sertleşmiş fosilleşmiş 
bir reçinedir. Sürtünme ile kehribar 
elektrik yükü kazanır ve hafif 
cisimleri kendine çeker. Kehribarın 
bu özelliği eski çağlardan beri farklı 
halklar tarafından bilinmektedir. 
Örneğin, eldeki verilere bakılırsa, 
kehribarın özellikleri MÖ 600'lü 
yılların başlarında insanlar tarafından 
biliniyordu). Bilim insanları  
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kendi aralarında elektrik yükünü 
negatif olarak kabul etmeye karar 
verdiler, bu karar   elektriklenmiş 
kehribarın yükünün negatif olarak 
kabul edilmesine ilişkin daha önceki 
kabule uygundur. 

 
Elektron, maddenin ana yapısal 
unsurlarından biri olan atomun bir 
bileşenidir. Elektronlar, şu anda 
bilinen tüm kimyasal elementlerin 
atomlarının elektron kabuklarını 
oluşturur. Bilim insanları tarafından 
artık bilinen neredeyse tüm 
elektriksel olaylarda rol oynarlar. 
Bununla birlikte, resmi bilim hala 
elektriğin gerçekte ne olduğunu 
açıklayamamakta, örneğin "elektrik 
yükü taşıyıcıları olan yüklü 
cisimlerin veya parçacıkların varlığı, 
hareketi ve etkileşiminin neden 
olduğu bir dizi fenomen" olduğu 
şeklindeki yaygın ifadelere 
başvurmaktadır. Elektriğin sürekli 
bir akış olmadığı, bölümler halinde -
ayrık olarak- aktarıldığı 
bilinmektedir. 

 
Bilimin bugüne kadar kullandığı 
elektronla ilgili temel verilerin 
neredeyse tamamı XIX. yüzyılın 
sonu XX. yüzyılın başında elde 
edilmiştir. Bu, özellikle elektronun 
dalga doğası fikriyle ilgilidir (Nikola 
Tesla'nın çalışmalarını ve enerjinin 
uzaktan üretilmesi ve kablosuz 
iletimi üzerine yaptığı çalışmayı 
hatırlamak yeterlidir). Bununla 
birlikte, resmi fizik tarihine göre, 
elektronun dalga doğası fikri 1924 
yılında kuantum mekaniğinin 
kurucularından Fransız fizikçi-
teorisyen Louis de Broglie (1892 - 
1987; Fransa'da ünlü bir aristokrat 
ailenin oğlu) tarafından ortaya 
atılmıştır. Fikir 1927'de Amerikalı 

  

bilim adamı Clinton Davisson (1881-
1958) ve Lester Germer (1896 -1971) 
tarafından elektron kırınımının 
incelenmesi sırasında deneysel olarak 
doğrulandı. 

 
"Kırınım" kelimesi Latince 
"diffractus" kelimesinden türetilmiştir 
ve kelime anlamı "kırılma, ezilme, 
engellerin dalgalar tarafından 
eğrilmesi" demektir. Kırınım, örneğin 
bir ışık demetinin dar bir delikten 
geçerken veya engelin kenarıyla 
temas halindeyken dalgaların 
yayılması olgusudur. Elektronun 
dalga doğası fikri, kuantum 
mekaniğinin kurucularından biri olan 
Avusturyalı teorik fizikçi Erwin 
Schrödinger (Erwin Schrödinger; 
1887-1961) tarafından 1926 yılında 
dalga mekaniğinin geliştirilmesinin 
temelini oluşturmuştur. O zamandan 
beri, resmi bilim elektronun doğası 
üzerine yapılan çalışmalarda sadece 
küçük bir ilerleme kaydetmektedir. 
 
 
GERÇEKTE, ELEKTRON 13 
hayali Po parçacığından oluşur ve 
benzersiz bir yapıya sahiptir. 
Elektron hakkında ayrıntılı bilgi 
burada bilerek verilmemiştir, 
çünkü bu bilgi halka açıktır ve 
yeni bir silah türü yaratmak 
isteyen kişilerin eline geçerse 
tehlikeli olabilir.  Biz sadece 
elektronun alışılmadık özelliklere 
sahip olduğunu not ediyoruz. 
Bugün elektrik adı altında bilinen 
şey, aslında elektronun çoğu 
durumda diğer ek "bileşenleri" ile 
birlikte süreçlerine dahil olduğu 
septon alanının özel bir 
durumudur. 
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 Elektronun eşsizliğine işaret eden ilginç bilgiler AllatRa kitabında 
sunulmuştur: 

 
“Anastasia: Gözlemci bir gözlem eylemi ile nasıl değişiklik yapabilir?? 

 
Rigden: Bu sorunun cevabını netleştirmek için kuantum fiziğine doğru bir yolculuğa 
çıkalım. Bilim insanları bu bilimin ortaya attığı sorular üzerinde çalıştıkça, dünyada 
her şeyin birbiriyle çok yakından bağlantılı olduğu ve mekansız bir şekilde var 
olduğu sonucuna varıyorlar. Örneğin, temel parçacıklar birbiriyle bağlantılıdır. 
Kuantum fiziği teorisine göre, iki parçacığın eşzamanlı oluşumu gerçekleşirse, 
bunlar sadece "süperpozisyon" durumunda, yani aynı anda birçok yerde 
olmayacaklardır. Bir parçacığın durumundaki bir değişiklik, kendisinden ne kadar 
uzakta olursa olsun, bu mesafe modern insanlığın bildiği tüm doğal güçlerin etki 
alanını aşsa bile, diğer parçacığın durumunun da anında değişmesine yol açacaktır. 
 
Anastasia: Bu anlık bağlantının sırrı nedir?? 

 
Rigden: Birazdan açıklayacağım. Örneğin elektrona bir göz atalım. Elektron, diğer 
şeylerin yanı sıra temel özelliklerini tanımlayan ve iç potansiyelini belirleyen bilgi 
yapı taşlarından (ya da eski insanların deyimiyle "Po tanelerinden") oluşur. Modern 
kavramlara göre elektron, atomun çekirdeği etrafında "sabit bir yörünge" (orbital) 
boyunca hareket eder. Daha açık olmak gerekirse, hareketi önceden belirlenmiş bir 
yola sahip maddi bir nokta biçiminde değil, elektrik yükünün kalınlaşma ve boşalma 
alanlarına sahip elektron bulutu (elektronun atomun tüm hacmi boyunca "bulaşmış" 
geleneksel bir görüntüsü) biçiminde sunulur. Bu haliyle elektron bulutunun net 
sınırları yoktur. Yörünge (orbital), elektronun belirli bir hattaki hareketi olarak 
değil, uzayın belirli bir kısmı, atomun çekirdeği etrafında, elektronun atomdaki 
(atomik orbital) veya moleküldeki (moleküler orbital) en olası konumuna sahip bir 
alan olarak adlandırılır. 
 
Bu tür orbitalleri yaratan, iç potansiyel ile dış yük arasındaki farktır. İç enerjinin 
(potansiyel) niteliği maddi bir nesneyi karakterize eder. Başka bir deyişle, modern 
bilimin dilini kullanırsak, atomların bu tür elektron kabukları (orbitaller), 
üzerlerindeki elektronların sayısına ve konumuna bağlı olarak atomların ve 
moleküllerin elektriksel, optik, manyetik ve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Hidrojen atomunun elektron bulutu: atom çekirdeğinin etrafındaki üç 
boyutlu uzayda elektronun en olası konumunu koruyan bir alan. 
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Şekil 3.Atomik yörüngelerin çeşitli şekilleri  (kuantum kimyanın “geometrisi”) 

1) s Yörüngesi küresel şekilli atomik yörüngedir (daire işareti); 
2) p Yörüngesi is gülle veya çifte-armut şeklindedir (sonsuzluk işareti); 
3) d Yörüngesi dört yapraklı çiçek şekline sahiptir (köşegen çapraz işareti ). 

 
kimyasal özelliklerinin yanı sıra katı cisimlerin özelliklerinin çoğunu belirler. 
Okuldaki kimya derslerinden hatırladığımız gibi elektron bulutunun şekli farklı 
olabilir. 
 
Bilindiği gibi, elektron maddi dünyada aynı anda iki durumda bulunabilir - bir 
parçacık ve bir dalga olarak. Yine kuantum fiziğine göre, aynı anda farklı yerlerde 
kendini gösterebilir. Nükleer yörüngesinden ayrılan ya da daha doğrusu kaybolan 
elektron anlık olarak hareket eder, yani burada kaybolur ve başka bir yörüngede 
belirir. 
 
Ancak buradaki en ilginç şey, bilim insanlarının henüz bilmedikleridir. Örneğin, 
suyun, canlı organizmaların ve doğal kaynakların bir parçası olan bir element olan 
hidrojen atomunun bir elektronunu düşünün. Aynı zamanda uzaydaki en yaygın 
elementlerden biridir. Hidrojen atomunun çekirdeğini çevreleyen atomik orbital 
küre şeklindedir. Günümüz bilimi bunu tespit edebilmektedir. Ancak bilim insanları 
henüz elektronun kendisinin bir sarmal (spiral) şeklinde büküldüğünü 
bilmemektedir. Dahası, yük konumuna bağlı olarak, bu sarmal (bir ve aynı) hem 
sol hem de sağ elli olabilir. İşte bu sarmal şekil ve yük konsantrasyonunun yer 
değiştirmesi sayesinde bu elektron parçacık halinden dalga haline ya da tam 
tersine kolayca geçebilmektedir. 
 
İşte size mecazi bir örnek. Elinizde bir portakal olduğunu düşünün. Bir bıçak 
kullanarak, portakalın kabuğunu spiral gibi bir daire şeklinde, köşelerinden 
birinden, diyelim ki geleneksel olarak A noktasından diğerine - B noktasına - 
hareket ettirerek dikkatlice çıkarıyorsunuz. Gerilirse, dalga benzeri bir ipe 
benzeyecektir. Yani mecazi örneğimizde portakal kabuğu, yüzeyinde A noktası 
bölgesinde harici bir yük bulunan elektron sarmalını temsil ederken, iç yük iç 
taraftaki B noktası bölgesinde (kabuğun beyaz tarafında) olacaktır. A noktasındaki 
(kabuğun turuncu tarafında) herhangi bir dış değişiklik, aynı anlık iç değişikliğe yol 
açacaktır, ancak kabuğun beyaz tarafında B noktasının altında bulunan noktada güç 
ve etki bakımından zıt olacaktır. Dış elektron yükü azalır azalmaz, sarmal iç 
potansiyelin etkisi altında gerilir ve elektron dalga durumuna geçer. Dalgaların 
madde ile etkileşimi sonucu oluşan dış yük yeniden ortaya çıktığında, sarmal sıkışır 
ve elektron tekrar parçacık durumuna geçer. Parçacık durumunda, elektron negatif 
bir dış yüke ve sol-elli bir sarmala sahiptir ve dalga durumunda sağ-elli bir sarmala 
ve pozitif bir dış yüke sahiptir. Tüm bu dönüşümler ezoozmos sayesinde gerçekleşir.
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Şekil 4. Bir parçacıktan bir dalgaya elektron dönüşümünün figüratif örneği: 1) 
parçacık hali; 2) dalga hali. 

 
Üç boyutlu bir dünyanın perspektifinden bakan gözlemci, belirli teknik koşullar 
yaratıldığı takdirde elektronu bir parçacık olarak görebilir. Ama maddi dünyamızı 
enerjiler şeklinde görecek olan daha yüksek boyutların perspektifinden gözlemci, 
elektronun başka bir yapısını gözlemleyebilecektir. Özellikle, bu elektronu oluşturan 
bilgi yapı taşları sadece enerji dalgalarının (gerilmiş bir sarmalın) özelliklerini 
gösterecektir. Bunun yanı sıra bu dalga uzayda sonsuz olacaktır. Basitçe söylemek 
gerekirse, elektronun konumu genel gerçeklik sistemi içinde öyle bir konumdur ki, 
maddi dünyanın her yerinde bulunacaktır. 
 
Anastasia: Üç boyutlu bir dünyanın Gözlemcileri olarak onu görüp 
görmediğimizden bağımsız olarak var olacağını söyleyebilir misiniz? 

 
Rigden: Evet. Bunu anlamak için, ayna olan başka bir örneği düşünelim. Bir çok 
temel bilgi yapı taşının yerel bir noktayı, bir nesneyi temsil eden bir yapı 
oluşturduğunu varsayın. Bunu bir odanın ortasına koyuyoruz, odada çoklu aynalar 
birbirlerinde yansıyacak şekilde belirli bir açıda yerleştiriliyor. Böylece, nesne 
odanın ortasında ve her aynada yansıtılıyor. Ayrıca, bunu görüyoruz ve bundan 
dolayı, bununla ilgili bilgi zihinlerimizde var oluyor. Kısaca, nesne hakkındaki bilgi 
eşzamanlı olarak bir çok yerde var oluyor. Eğer aynalardan birini uzaklaştırırsak, 
bu nesneyi o yerde gözlemeyiz. Ama aynayı geri getirdiğimiz zaman, nesne yeniden 
ortaya çıkar. Bu nedenle, gerçekte onunla ilgili bilgi kaybolmadı. Yalnızca, nesneyi 
bilginin tezahürünün belirli koşulları altında görüyoruz ve koşullar değiştiğinde, 
artık onu görmüyoruz. Ama objektif olarak, bu nesne bilgi açısından o yerde var 
olmaya devam eder. Yansıma sürekli bir akışa sahip olabilir, bu nedenle, onu görüp 
görmememize bakmaksızın bu nesnenin bu odanın her noktasında var olduğu 
anlamına gelir (ve tesadüfen, sadece odada değil, ama aynı zamanda odanın 
sınırları dışındaki uzayda).   

 
Kuantum fiziğine göre, elektronun parçacık halinde var oluşu, ölçüm veya gözlem 
eylemine bağlıdır. Başka deyişle, ölçülmeyen ve gözlenmeyen elektron parçacık 
olarak değil, dalga olarak davranır. Bu durumda, onun için olasılıkların bütün bir 
alanı vardır, çünkü o burada ve şimdi aynı anda bir çok yerde var olur; yani, 
süperpozisyon halinde. Bundan başka, elektronun çoklu pozisyona sahip olması 
gerçeğine rağmen, o tek ve aynı elektron olacaktır ve tek ve aynı dalga olacaktır.  
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Süperpozisyon, bir seçim yapılıncaya kadar, Gözlemci bir ölçüm yapıncaya kadar 
(verilen nesnenin hesaplanması) tüm olası alternatif hallerde eşzamanlı olarak var 
olma yeteneğidir. Gözlemci dikkatini elektronun davranışına odaklar odaklamaz, 
elektron anında parçacığa çöker; yani, dalgadan maddi nesneye dönüşür, konumu 
yerelleşebilir. Kısaca, ölçümden sonra, deyim yerindeyse, Gözlemcinin seçiminden 
sonra, tek nesne sadece tek bir yerde var olur.  

 
Anastasia: Vay, bu ilginç bir bilgi! Anlaşılan o ki, kuantum fiziğinin bulguları 
kendini mükemmelleştirme ile uğraşanlar için değerli. Bu, insanın meditasyonda 
neden başarısız olduğunu bir şekilde açıklıyor. Sonuç olarak, deyim yerinde ise, 
meditasyon sürecini "materyalize" etmeye yardımcı olan şey nedir; başka deyişle, 
enerjinin dalga halinden bir kez daha maddenin özelliklerini edindiği maddi hale 
geçişine yardımcı olan nedir? Hayvan doğasından gelen gözlem ve kontroldür. Başka 
deyişle, bilincin olağan günlük halinin tipik olduğu zihinsel süreçler aktif olduğu 
zaman, meditasyon başarısız oluyor. Bu durumda, beyin her zaman bir şeyi 
tanımlamaya ve gözlem nesnesinin yerini belirlemeye çalışıyor. Şahsiyet meditasyon 
sırasında bilincin değişmiş haline kendisini yeterince daldırmadığı zaman veya bu hal 
üzerinde kontrolü kaybettiği zaman, bu durum gelişiyor. Bu, Hayvan doğasının 
gözlem sürecine müdahale etmesine izin veriyor. Sonuç olarak, çağrışımsal imgeler 
ortaya çıkıyor ve Hakikat kayboluyor, dalga maddeye dönüşüyor. Ama düşünce 
süreçleri ile "beyni kapatır kapatmaz" ve meditasyona tam olarak girer girmez, derin 
hislerinizin tezahürü sayesinde, bilincin genişlemesi gerçekleşiyor ve Ruhsal doğadan 
gözlenen madde dalgaya dönüşüyor. Dünyanın gerçek realitesi ile birleşiyorsunuz, 
onunla bir oluyorsunuz ve aynı zamanda sanki sizden bir çok varmış ve siz her 
yerdeymişsiniz gibi onun tüm çeşitliliğini hissediyorsunuz. Bu, Hakikati kavrama 
süreci olarak gerçek bir meditasyonun gerçekleştiği zamandır. 

 
Rigden: Kesinlikle. Hayvan doğasının dünyası, maddenin ve onun yasalarının 
hakimiyetinin dünyasıdır. Tanrının dünyası, mükemmel enerjilerin dünyasıdır. 
Meditasyon yaptığınız zaman, bilincin değişmiş halinde olduğunuz zaman, sürecin 
bir parçası, burada ilahi tezahürün bir parçası olursunuz. Hayvan doğasından 
Gözlemci aktive olur olmaz, madde üzerinde kontrol kazandığınızı sanırsınız. 
Aslında, sizin üzerinizde kontrol kazanan maddedir (Hayvan Zihni). Sonuç olarak, 
daha fazla tezahür etmiş maddi nesne olursunuz; gerçekte, genel maddenin parçacık 
cismine dönersiniz ve onun yasalarına itaat edersiniz (Latince corpusculum'dan 
corpuscle (parçacık) "beden", "maddenin en küçük parçaçığı" anlamına gelir. Eğer 
dalga haline değişirseniz, bu dünyada ilahi tezahürün bir parçası, yani Ruhsal 
doğadan Gözlemci olursunuz. Bu nedenle şu söyleniyor: içinizde neyin fazlasına 
sahip iseniz, öyle olursunuz.  

 
Meditasyon halinde, sıradan algı yok olur. Deneyimli uygulayıcının bilinci, 
özellikle eğer onun "Lotus Çiçeği" ruhsal uygulamasındaki halini düşünürsek, 
tanıdık dünyanın sınırlarının ötesine genişler. İnsan aynı anda her yerde olduğunu 
hisseder. Kuantum fiziğinin süperpozisyonunun, dalga halinin elde edilmesinin, 
meditasyonda maddenin bulunmadığı yüksek boyutlara çıkış halinin elde edilmesi 
ile aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Meditasyon halinde süperpozisyon, 
"gördüğünüz" zamandır, yani bütün dünyayı ve onun çeşitli tezahürlerini en derin 
hisler ile hissedersiniz. Ama Gözlemci bir nesneye odaklanır odaklanmaz, bilinci 
daralır ve gözlenen nesne ile sınırlanır. Yani, bir seçim yaptığınızda ve spesifik 
ayrıntılara odaklandığınızda, dalga maddeye dönüşür. Sonuç olarak, ayrıntılara 
yoğunlaştığınız zaman, kapsamlı algı yok olur ve sadece ayrıntılar kalır. Hayvan 
doğasından gelen düşünceler bir tür alettir, nesneleri materyalize etme gücüdür,
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BİLİNEN FORMÜLLERİN VE 
REAKSİYONLARIN DOĞRULAMASI 

 

İLKSEL ALATRA FİZİĞİ bilgisi 
sayesinde, günümüzde farklı 
reaksiyonları ve formülleri, pahalı 
deneylere başvurmadan, temelde bu 
hesaplamaların eski zamanlarda 
yapıldığı gibi, kolay ve mevcut 
araçlarla doğrulamak mümkündür. Bu 
bilgilere sahip olarak, örneğin nükleer 
parçalanma veya füzyon gibi 
herhangi bir reaksiyonu hesaplamak, 
tutarsızlıkları tespit etmek ve doğru 
çözümü bulmak mümkündür. Şu anda 
bilinen temel parçacıklardaki hayali 
Po parçacıklarının niceliksel bileşimi 
hakkındaki bilgiyi kullanarak böyle 
bir hesaplamanın mevcut ve 
anlaşılabilir bir örneğini ele alalım. 

 
Öncelikle, modern nükleer fiziğin 
temellerine doğru küçük bir yolculuk 
yapalım. Modern bilimin gelişmesinin 
sonucu olarak  

atom çekirdeğinin karmaşık yapısına 
dair pek çok dolaylı kanıt elde ettik 
ve bilinen tüm atomların yapısal 
unsurlarının ortak doğasını anladık. 
Atomun çekirdeğinin yeterince güçlü 
olduğu, atomun elektron kabuğu ile 
dış etkilere karşı iyi korunduğu ortaya 
çıktı. Binlerce atmosfere varan 
basıncın dış elektron kabuğunu çok az 
deforme ettiği anlaşıldı. Dahası, 
birkaç bin dereceye kadar ısıtma, 
atomun yalnızca kısmi iyonlaşmasına 
neden olur. Aynı kısmi iyonlaşma, on 
ya da yüz binlerce voltluk 
gerilimlerdeki elektrik boşalmasında 
da gözlenir. Görünür radyasyon 
sadece dış elektronları etkiler. Daha 
sıkı olan X-ışınları bile, iç kabuk 
elektronları üzerinde çalışırken, 
çekirdeği etkilemek için genellikle 
yetersiz olan kuantum enerjisine 
sahiptir. 
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Ruhsal doğadan gelen hisler bilinci genişletmek ve yüksek boyutlara erişmek için 
bir kuvvettir. 
 
Anastasia: Bu dünya ne kadar karmaşık ve onda basit şeylerin olması ne kadar 
apaçık. 
 
Rigden: Şimdi, kuantum fiziği ile ilgili olarak... Bir taraftan, Gözlemci kavramı 
bilimsel bilginin sınırlarını genişletti, ama diğer taraftan, bunları çıkmaza soktu. 
Sonuç olarak, Süper - Gözlemcinin perspektifi, Evreni, onun tüm nesnelerini ve 
içinde gerçekleşen tüm süreçleri dışarıdan etkileyebilen muazzam bir kuvvetin var 
olduğunu kanıtlıyor. 

 
Anastasia: Öyleyse gerçekte bu, Tanrının varlığını bilimsel olarak kanıtlamanın 
başka bir yolu?  
 
Rigden: Evet. İnsan, ilahi gücün bir parçası olan Ruha sahiptir. İçsel dünyasını ne 
kadar dönüştürürse ve Şahsiyeti Ruh ile ne kadar çok birleşirse, Tanrının önünde 
gelişirse, ruhsal olarak o kadar kuvvetli olur ve fiziksel dünyayı yüksek 
boyutlardan etkileme yeteneğini elde eder. Ve böyle insanlar ne kadar çok olursa, 
bu etki o kadar büyük olur. Süper - Gözlemci her şeyi etkileyebilen Tanrıdır. 
Ruhsal doğadan bir Gözlemci olarak insan, dünyanın süreçlerine müdahale 
edebilen ve bunları mikro seviyede değiştirebilen Gözlemcidir. Elbette, Hayvan 
doğasından Gözlemcinin perspektifinden madde ile belirli manipülasyonlar insan 
için erişilebilirdir. Ama insan, sadece Ruhsal doğasından Gözlemcisi aktive olduğu 
zaman gerçek etki gücünü elde eder.  
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Referanslar: Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. Том III. Оптика. Физика  
атомов и молекул. Физика атомного ядра и микрочастиц (4-е издание). [Zisman, G.A., 
Todes, O.M. Course of General Physics. Vol.  3. Optics. Physics of atoms and molecules. 
Physics of atomic nucleus and micro particles (4th edition)]Moscow: Nauka, 1970 [In 
Russian]. 
 
Çekirdeğin yapısını anlamak, yani atomun "içine bakmak" için, daha güçlü 
etkiye sahip daha etkili yöntemler uygulamak gerekiyordu. Bir yandan 
çekirdeğe nüfuz edebilecek kadar küçük olan, diğer yandan çekirdeği 
parçalamak için yeterli enerjiye sahip olan parçacıkların çekirdeğe 
çarptırılmasıyla bir çözüm bulundu. Radyoaktivitenin keşfi, radyoaktif 
parçalanma ürünlerinin elde edilmesi, alfa parçacıkları olarak adlandırılan bu 
tür parçacıkların keşfini kolaylaştırdı. Resmi fizik tarihine göre, ilk yapay 
nükleer reaksiyon (çekirdeklerin yapay dönüşümü) 1919 yılında İngiliz fizikçi 
Ernest Reserford tarafından nitrojen çekirdeklerinin alfa parçacıklarıyla (iki 
proton ve iki nötrondan oluşan pozitif yüklü parçacıklar, yani helyum-4 
çekirdeği) çarpıştırılması sırasında gerçekleştirilmiştir. Parçacıkların 
çarpışması sonucunda nükleer reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 
 
N14+ He4  �  O17+ p1 

  
7 2 8 1 

 
Bu reaksiyon örneğini kullanarak, atomların çekirdeklerindeki hayalet Po 
parçacıklarının miktarının ayrıntılı hesaplama sürecini göreceğiz. Hayalet Po 
parçacıklarının miktarının hesaplanması sayesinde, herhangi bir nükleer 
reaksiyonun sonuçlarını doğru bir şekilde doğrulamak ve herhangi bir nükleer 
dönüşümün sonucunu bir bütün olarak hesaplamak da mümkündür. 
 
 Nükleer reaksiyon, atom çekirdeklerinin temel parçacıklarla, diğer 
atomların çekirdekleriyle (mevcut durumda atom adı altında kimyasal bir 
elementin en küçük parçası kastedilmektedir) etkileşimleri sonucunda 
dönüşüme uğradığı bir süreçtir. Bu sürece parçacıksal ve elektromanyetik 
radyasyon eşlik eder. Orijinal ana çekirdeğin ve onunla etkileşime giren 
parçacığın yüklerinin ve kütle numaralarının toplamı, yeni oluşan çekirdeğin 
ve reaksiyon sonucu oluşan parçacıkların yüklerinin ve kütle numaralarının 
toplamına eşittir. Doğada nükleer reaksiyonlar belirli koşullar altında 
gerçekleşir. Örneğin, çağdaş kavramlara göre, füzyon reaksiyonları yıldızların 
iç kısımlarında ve birkaç milyon derece sıcaklıkta doğal olarak meydana 
gelebilir. Dünya'da nükleer reaksiyonlar genellikle kozmik radyasyon ve 
Dünya'nın üst kürelerindeki (termosfer ve ekzosfer) nükleer-aktif parçacıkların 
aktivitesi nedeniyle atmosferde ve litosferde gerçekleşir. 
Günümüzde insan eliyle gerçekleştirilen yapay nükleer reaksiyonlar, belirli bir 
ekipman kullanılarak yürütülmektedir. Örneğin, bazı tesisler (örneğin parçacık 
hızlandırıcıları) bazı elementlerin çekirdeklerinin diğer elementlerin 
çekirdekleri veya hızlı/süratli temel parçacıklar tarafından "vurulmasına" izin 
vermektedir. Bu şekilde, çekirdeklerde meydana gelen değişiklikler ve bu 
süreci takiben üretilen temel parçacıklar tespit edilir. 
Nükleer dönüşümlerin sonuçları, reaksiyona dahil olan atomların çekirdeklerini ve 
bunun sonucunda hangi çekirdeklerin üretildiğini gösteren özel formüllerle kaydedilir. 
Referanslar: Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика (2-е изд.)[Shirokov, U.M., Udin, N.P. 
Nuclear physics (2nd edition)] Moscow: Nauka, 1980 [In Russian]; Заборенко К. Б. Метод 
радиоактивных индикаторов в химии: учебное пособие для хим. спец. вузов [Zaborenko, K.B. 
Method of radioactive indicators in chemistry: study guide for higher educational institutions specializing 
in chemistry] Moscow: Vysshaya shkola., 1964 [In Russian]; Mlađenović, Milorad. The History of Early 
Nuclear Physics (1896- 1931). World Scientific, 1992. 
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ATOM ÇEKİRDEĞİNİN KOMPO-   4 temel parçacığa  
ZİSYONU. PROTONLARIN VE  
NÖTRONLARIN HESAPLANMASI 

sahip olduğunu biliyoruz, izotopun kütle 
numarası 4 tür. Aynı zamanda, 
biliyoruz ki  

 Не 4 2 protona sahiptir.
Modern kavramlara göre atom, bir 
çekirdek ve onu çevreleyen 
elektronlardan oluşur. Atomun 
çekirdeği ise daha küçük temel 
parçacıklardan oluşur - nükleer 
kuvvetlerle birbirine bağlanmış belirli 
sayıda proton ve nötron (bunlar 
genellikle nükleon olarak adlandırılır). 
 
Çekirdekteki proton sayısı, bir atomun 
elektron kabuğunun yapısını belirler. 
Elektron kabuğu da maddenin fiziksel 
ve kimyasal özelliklerini belirler. 
Proton sayısı, Mendeleev tarafından 
geliştirilen kimyasal elementlerin 
periyodik sistemindeki bir atomun seri 
numarasına karşılık gelir, yüklü rakam, 
atom numarası, atom sayısalı olarak da 
bilinir. Örneğin helyum atomunun 2 
protonu vardır.  

4 ten (toplam kütle sayısı) 2yi (proton 
sayısı) çıkararak, helyum-4 ün 
çekirdeğindeki nötronların sayısını - 2- 
elde ederiz.   

 
ATOM ÇEKİRDEĞİNDEKİ 
HAYALET PO PARÇACIKLARI 
SAYISININ HESAPLANMASI 
SÜRECİ 
 
Örnek olarak, çekirdeği iki proton ve 
iki nötrondan oluşan Helyum-4'ü (Не 
4), ele almış olmamız tesadüf değildir. 
Alfa parçacığı (α-parçacığı) olarak 
adlandırılan helyum-4 çekirdeği, 
nükleer reaksiyonlarda en yüksek 
verime sahip olduğundan, bu yöndeki 
ilgili deneylerde sıklıkla kullanılır. 
Nükleer reaksiyonların formüllerinde α 
sembolünün genellikle He4 yerine 
kullanıldığını belirtmek gerekir.

Periyodik sistemde 2 numara altında 
yer alır ve He2 olarak gösterilir. 
Latince Z harfi, proton sayısını 
belirtmek için bir sembol olarak 
kullanılır. Formüller kaydedilirken, 
genellikle proton miktarını gösteren 
sayı, elementin sembolünün altında ya 
sağda ya da solda yer alır: 
 

Reserford, fiziğin resmi tarihinde bilinen 
ilk nükleer dönüşüm reaksiyonunu tam 
olarak alfa parçacıklarının katılımıyla 
gerçekleştirdi. Reaksiyon sırasında, azot 
(N 14 )  izotopunun çekirdeği 
αparçacıkları (He4)tarafından "vuruldu" 
ve sonuç olarak oksijen (O17)  izotopu ve 
bir proton (p1 ) üretildi. Bu nükleer 
reaksiyon aşağıdaki gibidir:  

He2 / 2He. 
 

Nötron sayısı, şu veya bu elementin 
belirli bir izotopuna karşılık gelir. 
İzotoplar, eşit atom numarasına (eşit 
sayıda proton ve elektron) sahip ancak 
farklı kütle numaraları olan 
elementlerdir. Kütle numarası, bir 
atomun çekirdeğindeki nötron ve 
protonların toplam sayısıdır (Latin A 
harfi ile gösterilir). Formüller 
kaydedilirken kütle numarası element 
sembolünün üst kısmında bir tarafta 
veya diğer tarafta belirtilir: 
He 4 / 4 He (helyum izotopu helyum -4 
tür). 
Dolayısıyla, belirli bir izotoptaki 
nötron sayısını belirlemek için proton 
sayısı toplam kütle sayısından 
çıkarılmalıdır. Örneğin, h e l y u m -  4  
Не 4 a t o m u n u n    

 

N14+ He4 � O17+ p1 
Bu dönüşümden önce ve sonra hayalet 
Po parçacıklarının sayısını 
hesaplıyoruz. 
HAYALET PO PARÇACIKLARININ 
SAYISINI HESAPLAMAK İÇİN 
AŞAĞIDAKİ ADIMLAR 
GEREKLİDİR 
Adım 1. Her bir çekirdekteki nötron 
ve proton sayısını hesaplamak için: 
- Proton sayısı alt göstergede yer 
almaktadır; 
- Toplam kütle sayısından (üstteki 
gösterge) proton sayısını (alttaki 
gösterge) çıkararak nötron sayısını elde 
edeceğiz.
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Adım 2. Atomun çekirdeğindeki Po 
parçacıklarının sayısını hesaplamak: 
-  proton sayısını bir protonda bulunan 
hayali Po parçacıklarının sayısı ile 
çarpmak  
- nötron sayısını bir nötronda bulunan 
hayali Po parçacıklarının sayısı ile 
çarpmak; 

2 protonda: (12 х 2) = 24;  
1 nötronda 33 Po var, bu nedenle  
2 nötronda: (33 х 2) = 66; 
Nükleonda hayalet Po parçacıkları 
toplam sayısı: 24 + 66 = 90 

 
Reaksiyondan önce hayalet Po 
parçacıklarının sayısı  

N 14+ He4 
7 2 

Step 3. Hayali Po parçacıklarının 
sayısını toplamak: 
-  Protonlarda bu şekilde hesaplanan 
hayali Po parçacıklarının sayısını, 
reaksiyondan önce çekirdeklerdeki 
nötronlarda hesaplanan hayali Po 
parçacıklarının sayısı ile toplamak; 
-  Protonlarda bu şekilde hesaplanan 
hayali Po parçacıklarının sayısını, 
reaksiyon sonrası çekirdeklerdeki 
nötronlarda hesaplanan hayali Po 
parçacıklarının sayısı ile toplamak. 
- Reaksiyondan önceki hayali Po 
partiküllerinin sayısı ile reaksiyondan 
sonraki hayali Po partiküllerinin 
sayısını karşılaştırmak. 
ATOM ÇEKİRDEĞİNDEKİ 
HAYALET PO PARÇACIKLARININ 
SAYISININ AYRINTILI 
HESAPLANMASI ÖRNEĞİ. 
(α-parçacıkları ile (He 4 ) nükleer 
reaksiyon, 1919'da E. Reserford 
tarafından yapıldı) 

N 14+ He4  �  O17+ p 1
 

315 + 90 = 405 

REAKSİYONDAN SONRA (O17 + p1 ): 
17 8 1 
8 

Proton sayısı: 8 
Nötron sayısı: 17-8 =9  
Hayalet Po parçacıkları sayısı  
1 protonda 12 Po var,  
8 protonda: (12 х 8) = 96; 
 1 nötronda 33 Po var, 
9 nötronda: (9 х 33) = 297 
Çekirdekte hayalet Po parçacıkları 
toplam sayısı: 96 + 297 = 393 

 
1 
1 

Proton sayısı: 1 
Nötron sayısı: 1-1 =0  
Hayalet Po parçacıkları sayısı 
1 protonda 12 Po var. 
Nötron yok. 
Nükleonda hayalet Po parçacıklarının  
toplam sayısı: 12 

 
Toplam olarak, reaksiyondan sonra  
hayalet Po            parçacıkları sayısı : 

7 2 8 1 (O17+ p1 ): 
8 1 

REAKSİYONDAN ÖNCE : (N 14+ He4  ) 393 + 12 = 405 
N 14 

7 
Proton sayısı: 7 

7 2 
 

Reaksiyondan önce ve sonra hayalet Po 
parçacıklarının sayısını  karşılaştıralım:   

Nötorn sayısı: 14 – 7 = 7  
Hayalet Po parçacıkları sayısı: 
 1 protonda 12 Po var, böylece 7 
protonda: (12 х 7) = 84; 
 1 nötronda 33 Po var, bu nedenle 
7 nötronda: (33 х 7) = 231;  
Nükleonda hayalet Po parçacıklarının 
toplam sayısı: 84+231 = 315 

 
He 4 
Proton sayısı: 2  
Nötron sayısı: 4 – 2 = 2 
Hayalet Po parçacıkları sayısı 
 1 protonda 12 Po var, 

            Önce Sonra 
405 = 405 

Reaksiyondan önce ve sonra hayalet 
Po parçacıklarının sayısı eşit.  

 
NÜKLEER REAKSİYONDAKİ 
HAYALET PO PARÇACIKLARININ 
SAYISININ HESAPLANMASINA 
İLİŞKİN BİR ÖRNEK. 

 
Burada ve devamında hayali Po 
parçacıklarının sayısına ilişkin 
hesaplamalar, her bir çekirdekteki  

98 

O 

p 



2 

1 

1 

1 

4 2 6 +
  

hayali Po parçacıklarının toplam 
sayısını ve bunların reaksiyon öncesi 
ve sonrası toplamını gösteren kısa bir 
formda verilmektedir. 
 En iyi bilinen nükleer reaksiyon, 
nötronun ilk kez keşfedildiği bir 
berilyum izotopu ile α-parçacıklarının 
etkileşim reaksiyonudur. Nükleer 
dönüşümün bir sonucu olarak bağımsız 
bir parçacık olarak kendini tezahür 
ettirdi. Bu reaksiyono 1932 yılında 
İngiliz fizikçi James Chedwick  

tarafından gerçekleştirildi. 
Reaksiyonun formülü: 

Be 9 + He 
4 

→ C 
12    

n 1 

213 + 90 → 270 + 33 — her 
çekirdekte hayalet Po parçacıklarının 
sayısı   
303 = 303 – reaksiyondan önce ve sonra 
hayalet                                         Po parçacıklarının sayısı  
Reaksiyondan önce ve sonra hayalet 
Po parçacıklarının sayısı eşit.  

 
 

 

NÜKLEER REAKSİYON 
KAYIT FORMATLARI 

Nükleer reaksiyonların kayıt formatı, 
kullanılan sembollere bağlı olarak 
farklı olabilir. Örneğin, genellikle 
aşağıdaki kayıt formatları vardır: 

1 (protium; proton) – p 
2  (deuterium; deuton, deuteron) – d 

(D) 
3 (tritium; triton) ‒ t (T) 

Не4 
(Helyum4, αparticle) ‒ α 

Ayrıca, nükleer reaksiyon 
kaydedilirken elementin atom 
numarasının atlanabileceğini ve 
sadece izotopa işaret eden toplam 
kütle numarasının belirtileceğini de 
belirtmek gerekir. Örneğin, yukarıda 
belirtilen formül aşağıdaki gibi 
yazılabilir: 

N14+ α → O17 + p 

Buna ek olarak, nükleer kimyada 
aşağıdaki kısaltılmış nükleer reaksiyon 
formülü benimsenmiştir: A (a, b) B, 
burada A - başlangıç çekirdeği; B - 
reaksiyon sonucu üretilen çekirdek; a 
çekirdekle etkileşime giren bir 
parçacık; b - etkileşim sonucu üretilen 
(çekirdekten dışarı atılan) bir 
parçacıktır. Bu durumda yukarıdaki 
formül aşağıdaki gibi olacaktır: 

N 14( α p) O 17 
Daha sonra (aşağıdaki tablolara 
bakınız) çeşitli nükleer reaksiyon 
türlerini ele alacağız ve hayali Po 
parçacıklarının sayısını 
hesaplayacağız. Tablonun ikinci 
sütununda reaksiyonun ve hayali Po 
parçacıklarının hesaplanmasının tam 
bir kaydı bulunmaktadır. Üçüncü 
sütunda ise reaksiyonun literatürde 
kaydedildiği şekliyle bir örneği yer 
almaktadır. Literatür kaynakları, 
reaksiyon formülünün bulunduğu 
sayfayı gösteren tablonun altında yer 
almaktadır.

 
KONTROLLÜ TERMONÜKLEER FÜZYON TEMELİNDE OLAN 
REAKSİYONLARIN FORMÜLLERİ 
 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 H 2+ H 2→ He 3+ n1 1 1 2 0 

45 + 45 → 57 + 33 
90 = 90 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

H 2+ H 2→ H 3+ р 1 
1 1 1 1 

45 + 45 → 78 + 12 
90 = 90 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

H 2+ H 3→ He 4+ n1 
1 1 2 0 

45 + 78 → 90 + 33 
123 = 123 

 

 

References: Прохоров А.М. Физическая энциклопедия в 5-ти томах. Том 5. [Prohorov, A.M. Physical 
Encyclopedia in 5 volumes. Vol. 5] Moscow: Soviet Encyclopedia, 1988. P. 104 [In Russian]. 
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PROTON–PROTON ZİNCİR REAKSİYONLARININ 
FORMÜLLERİ  (PP-DÖNGÜ) 

 

Proton–proton zinciri, hidrojenin 
helyuma dönüştürülmesinin sonucu  
olarak yıldızlarda gerçekleşen 
termonükleer reaksiyonlar döngüsüdür.  

Modern nükleer fiziğin algılarına göre, 
pp-döngüsü güneş enerjisinin ana 
kaynağıdır. 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

H 2+ p1 → He3 + γ 
1 1 2 

45 + 12 → 57 + 3 
57 ≠ 60 

H 
2
+ p

1 
→ He 

3
 

1 1 2 

57 = 57 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

He3 + He 4→ Be 7 + γ 
2 2 4 

57 + 90 → 147 + 3 
147 ≠ 150 

He3 + He 4 → Be7 
2 2 4 
147 = 147 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

Li 7+ p1 → He 4+ He4 
3 1 2 2 

168 + 12 → 90 + 90 
180 = 180 

 

 

 

References: Путилов К.А., Фабрикант В.А. Курс физики. В 3-х томах. Том 3. [Putilov, K.A, Fabrikant V.A. 
Course of Physics. In 3 volumes. Vol. 3] Moscow: FIZMATGIZ, 1963. P. 626 [In Russian] 

 
 

KARBON DÖNGÜSÜ REAKSİYONUNUN FORMÜLLERİ  
(CN-DÖNGÜSÜ) 

Karbon döngüsü, hidrojenden 
helyumun üretilmesinin sonucu olarak 
yıldızlarda termonükleer reaksiyonlar  
dizisidir. Karbon, azot, oksijen, 
flourine bu tür reaksiyonlarda katalizör  

olarak dahil olur. Karbon döngüsünün, 
varoluşlarının erken aşamalarında çok 
büyük yıldızların enerji kaynağı olduğu   
düşünülmektedir.  

 
Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

C12+ p 1 → N 13+ γ 
6 1 7 

270 + 12 → 282 + 3 
282 ≠ 285 

C12+ p 1 → N 13
 

6 1 7 

282 = 282 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

C13+ p 1 → N 14+ γ 
6 1 7 

303 + 12 → 315 + 3 
315 ≠ 318 

C 13+ p1 → N14
 

6 1 7 

315 = 315 
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Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

N 14+ p 1→ O 15+ γ 
7 1 8 

315 + 12 → 327 + 3 
327 ≠ 330 

N 14+ p 1 → O 15 
7 1 8 
327 = 327 

 

 

 

Referenslar: Физика космоса / глав. ред. Сюняев Р.А. Издание второе, переработанное и 
дополненное. [Physics of Space/ head editor – R.A. Sunyaev. Second edition, corrected and enlarged] 
Moscow: Soviet Encyclopedia, 1986 [In Russian]; Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. Оптика, 
атомная физика, физика атомного ядра, [Saveliev, I.V. Course of General Physics. Vol.3. Optics, atomic 
physics, physics of atomic nucleus] Moscow: Nauka, 1970 [In Russian]. 

 

FOTONÜKLEER REAKSİYONLARIN FORMÜLLERİ 

Yüksek enerjili fotonların çekirdekle 
etkileşim süreçlerine bir veya daha 
fazla gamma miktarının, nötronların 

protonların, ve diğerlerinin emisyonu 
eşlik eder ve fotonükleer reaksiyonlar 
olarak adlandırılır.  

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

γ + H 2 → n1 + p 1 
1 0 1 

3 + 45 → 33 + 12 
48 ≠ 45 

γ + H 2 → n 1+ p 1+ γ 
1 0 1 

48 = 48 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 
Doğru: 

γ + Be 9 → 2He4 + n1 
4 2 0 

3 + 213 → 180 + 33 
216 ≠ 213 

γ + Be 9 → 2He 4+ n 1+ γ 
4 2 0 
216 = 216 

 

 

 

Referenslar: Давыдов А.С. Теория атомного ядра. [Davydov, A.S. Theory of Atomic Nucleus] Moscow: 
State publishing house of physic-mathematical literature, 1958 [In Russian]; Byrne, James. Neutrons, Nuclei 
and Matter: An Exploration of the Physics of Slow Neutrons. Dover Publications, 2011.P. 17; Lieser, Karl 
Heinrich. Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons, 2008.P. 130. 

 
NÖTRONLARI KAPSAYAN NÜKLEER REAKSİYONLARIN 

FORMÜLLERİ 
 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

Li 6+ n 1 → He 4+ H 3 
3 0 2 1 

135 + 33 → 90 + 78 
168 = 168 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

Al 27+ n 1→ Mg 27+ p 1 
13 0 12 1 

618+33 → 639 +12 
651 = 651 

 

 
 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 Zr 90 + n1 → Zr 89 + 2n1 40 0 40 0 

2130 +33 →   2097 + 66 
2163 = 2163 

 

 

 
Referenslar: Esposito, Salvatore. Neutron Physics for Nuclear Reactors: Unpublished Writings. World 
Scientific, 2010. P.168; Camilleri, Aidan N. Radiation Physics Research Progress. Nova Publishers, 2008. 
P. 413. 
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α-PARÇACIKLARI KAPSAYAN REAKSİYONLAR 
 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

F19+ He4 → Ne 22+ p1 
9 2 10 1 

438 + 90 → 516 + 12 
528 = 528 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

C12+ He4 → O 15+ n1 
6 2 8 0 

270 + 90 → 327 + 33 
360 = 360 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

U 238+ He4 → Pu 241+ n1 
92 2 94 0 

5922+ 90 → 5979 + 33 
6012 = 6012 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

Pu 239+ He 4 → Cm 242+ n 1 
94 2 96 0 

5913 + 90 → 5970 + 33 
6003 = 6003 

 

 

Reaksiyon: 
Doğrulama: 

 Be 9 + He4 → C 12+ n 1 4 2 6 0 

213 + 90 → 270 + 33 
303 = 303 

 

 

Referenslar: Sharma B. K. Nuclear and Radiation Chemistry. Krishna Prakashan Media, 2001. P. 106 
 

SONUÇ 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ bilgisi 
sadece tezahürünün başlangıcındaki 
dünyayı, varoluşunun prensiplerini 
anlamaya yardımcı olmakla kalmaz, 
her şeyden önce meydana gelen tüm 
süreçlerin göreceliliğini ve 
yanıltıcılığını, varoluşun geçiciliğini ve 
önemsizliğini, manevi dünyanın 
küresel karakterini ve insan için 
önemini anlamaya yardımcı olur. 
Maddenin içsel bir anlamı yoktur, 
sadece dışsal bir tezahürü vardır, bu 
yüzden insanlar şeylerin içsel yapısı 
hakkında asla düşünmez, onları 
"verilmiş" kabul ederler. İnsanın 
çevresindeki dünyada gördüğü her şey, 
doğumundan itibaren kendisine 
yabancı bir kabuk gibi olan bedeninden 
başlayıp uzun zaman önce ölmüş olan 
başlangıçların ışığına kadar - bu sadece 
kısa  bir süre için hafif bir duman 
olarak görünen ve hemen kaybolan 
hayalet Po parçacıklarının, bu dünyanın 
hayalet parçacıklarının zamansal 
etkileşiminin bir sonucudur. Bu 
dünyada insanı baskılayan her şey,  
zorlayıcı düşüncelerden, saldırgan  

 
 

duygulardan başlayıp tüketici ve 
egoistin kalıplaşmış arzularına kadar - 
tüm bunlar insanın septon alanı - 
insanlığı kalıplaşmış bir şekilde 
sömüren maddi akıllı sistem - lehine 
yaptığı seçimin bir sonucudur. Ama 
eğer insan Ruhsal doğasının lehine 
seçim yaparsa, o zaman ebedi hayatı 
elde eder. Ve bunda din yoktur, ama 
sadece fizik bilgisi ve onun ilksel 
temel prensipleri vardır.  

 
Modern insan tek bir şeyden 
yoksundur - bütünsel dünya görüşü, 
Ruhsal Gözlemcinin perspektifinden 
bakış, çok büyük bir ruhsal 
potansiyele sahip olan Şahsiyet - Allat 
(Ruh) gücü. Sistem (septon alanı) 
insanın dikkatini anlık sorunlara 
çekerek bilincini geçici varoluş 
noktasına kadar daraltmaktadır. 
Sistem insanları böler, acı 
çekmelerine ve ya geçmişte ya da 
gelecekte yaşamalarına neden olur, 
gün boyunca dikkatlerinin gücünü 
ruhsal bileşenlerine değil, mümkün 
olan her şeye odaklar, çünkü insanın 
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maddi dünyanın beyin yıkama 
zincirlerinden gerçek özgürlüğü 
burada yatmaktadır. Maddi dünya 
özünde boştur, dolayısıyla insan 
burada ne başarı elde ederse etsin - 
güç, mal mülk, kitleleri ya da 
hemcinslerini manipüle etme - 
sonuçta hepsi anlamsız bir boşluğa 
dönüşecek, çabalar Hayvani doğanın 
septon alanı lehine boşa 
harcanacaktır. Gelecekle ilgili 
rüyalarda ya da geçmişten şikayet 
etmekte yarın yoktur. Yarın sadece 
gündüzün geceyi takip etmesidir ve 
henüz yaşamaya başlamamış olan 
insanın içsel duygusuna rağmen insan 
bedeni yaşlanır. 
 
Septon alanı sadece uyarır ve 
kışkırtır, ama kendi seçimlerine göre 
harekete geçen insanlardır. Dünyayı 
daha iyiye doğru değiştirmek için 
sistemi göz ardı ederek kendimizden 
başlamalıyız. Diğer insanlarla ilksel 
Bilgi temelinde birleşmeliyiz. Her 
şeyi karmaşıklaştıran sisteme ayak 
uydurmamalı, durumu kökten 
değiştirecek cesarete sahip olmalıyız. 
İnsan en azından kötülüğü 
çoğaltmamak ve tüketici sistemi 
kuvvetlenirmemek, ama bunun yerine  

her gün her araç vasıtası ile manevi 
ve ahlaki değerleri teşvik etmek ile 
başlamalıdır. (Not: daha fazla bilgi 
için lütfen “AllatRa” kitabına 
başvurun, son 50 sayfa). Koşulları 
değiştirin ve her şey değişir!  

 
İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ, bilimi 
tamamen yeni bir seviyeye taşımanın 
ve insan uygarlığının yaşamını büyük 
ölçüde kolaylaştırarak onu ahlaki ve 
manevi gelişim yönüne çevirmenin 
mümkün olduğu temel ilkelerin 
anlaşılmasını sağlar. Bugün dünya 
toplumu, her şeyin uçurumun 
kenarına getirildiği bir durumla karşı 
karşıyadır. Çoğu insan sistemi 
değiştirmekten korkmaktadır, bunun 
nedeni sistemin zararlarını 
görmemeleri değil, başka bir çözüm, 
adil bir dünya düzeni ve manevi 
eylemlerine destek görememeleridir.  
Ama çelişki şu ki, asıl destekleri 
kendi septon alanlarının sürekli 
uyarılmasında (sonsuz ıstırapla ilgili 
düşünceler) değil, septon alanını 
kontrol edebilecek güçte yatmaktadır 
ve bu güç insanın Ruhsal doğasıdır. 
Çünkü bu dünyadaki her dönüşüm 
içsel potansiyelin gücüne ve onun 
uygulama noktasına bağlıdır! 
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