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Sadece evrenimizin bu şekliyle nasıl olduğunu değil, nedenini de 
merak eden herkes ve kanıtları –götürdükleri yere kadar– takip 

etmek isteyenler için
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ÖNSÖZ

B u kitap, bir yetenek gösterisidir. Bir evren yapacak olsay-
dınız, onu nelerden yapardınız ve onu yapmak için ihti-

yacınız olan şeyleri nasıl bir araya getirirdiniz, diye soruyor. 
Bunlar, pasta yaparken sorulan sorular. Hoş, bunlar, her şeyin 
birleşimi olan evren dahil, bütün her şey için geçerli olan “ne” 
ve “nasıl” soruları.

Oysa bu kitabı okumak, entelektüel bir eğlencenin çok öte-
sinde. Ciddi bir kitap, dünyada nelerin olduğu ve bunların 
birbiriyle nasıl ilişkide oldukları hakkında enformasyonla 
dolu. Okuduğum kitapların arasında enformasyon açısından 
en zengin olanlardan biri. Bunu okuyan biri kendini, usta aş-
çının kusursuz pasta tarifini almış gibi hisseder. Ancak bu ta-
rif, kusursuz bir evren yapmak içindir. Bu tarifin formülünü 
bulma çabasından daha iddialı bir girişim olamaz.

Oysa sonunda anlaşıldı ki, yine de daha iddialı bir girişim 
var, bu kitap da ona değiniyor. Bu, sadece evrenin ne oldu-
ğunu ve nasıl bir araya getirildiğini değil, niçin olduğunu da 
bulmaktır. Bu “niçin” evrendeki varlığımız için de geçerlidir, 
varoluşumuzun anlamını ve amacını sorar.

“Niçin” sorusunun, insan bilincinin sınırını aşan bir varlı-
ğa veya hakikatin niteliğine özgü bir varsayıma başvurmayı 
gerektirmediğini öğreniyoruz. Bu soru ortaya atılabilir ve bi-
limin artık yeni sınırlarda ortaya çıkan genişletilmiş bölgeleri 
dahilinde mantıklı bir cevap da bulunabilir.
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Bu kitap bana belirgin bir “çözüm bulma deneyimi” veri-
yor. İncelediği gerçeklerin ve kuramların birçoğunu bildiğim 
halde, burada onları yeni ve inandırıcı bir ışıkla yeniden keş-
fettim. Bu, mükemmel bir çözüm bulma deneyimi; sadece o ya 
da bu şey hakkındaki anlayışımı değil, her şeyin temel doğası 
ve bunları yapan usta aşçının kimliği hakkındaki kavrayışımı 
da aydınlattı.

Kozmos, Yunancada esasen “düzenli bütün” anlamındadır. 
Bu kitapta kozmos, daha derin bakış açısıyla bir bütün, yirmi 
birinci yüzyıl biliminin en ileri safhasında gün ışığına çıkan 
keşiflere dayanan öncülleriyle birlikte, doğası gereği karşılıklı 
ilişkide olan bir bütün olarak sunulmaktadır.

Kozmik Hologram, kusursuz bir evreni –bizim evrenimizi– 
oluşturan enformasyonu su yüzüne çıkarır. Okuyucuyu, Jude 
Currivan’ın damak zevkimize sunduğu ahenkli bütün kozmik 
pastayı tatmaya teşvik edecektir. Okuyucuya afiyet olsun diyo-
rum. Bu, her açık fikirli ve akıllı okuyucunun daima zevkle 
hatırlayacağı ve seve seve kabul edeceği bir ziyafet.

Ervin Laszlo
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BAŞLANGIÇ: İndra’nın Ağı

B aşı ve sonu olmayan titrek bir ışık ağı tasavvur edin. Ör-
güsünün her bir düğümünde ve atkısında pırıldayan bir 

mücevher oturuyor ve bu çok yüzeyli sayısız mücevher hem 
yansıtıyor hem de her biri diğer hepsi tarafından daima deği-
şen ışıklandırmanın gökkuşağı tonundaki parlaklığında yan-
sıtılıyor. Sonsuz birliği, sayısız yaratıcı cevherde ebedi evrimi-
nin sürekli canlanması ve eş-yaratımıyla görünüyor.

Yaklaşık üç bin yıl önce, kozmosun bu antik akıl almaz 
görüntüsü, ilk olarak Hint kutsal metni Atharvaveda’da gös-
terilmiş ve İndra’nın ağı olarak adlandırılmıştır; Vedik tanrı, 
gökyüzü tanrısı İndra, tüm dünyanın görünüşünü yaratmış-
tır. Artık varoluşun her ölçekte bütünleşik gerçekliğinin ve öz 
yansıtımının keşfi yeniden keşfedilmekte ve daha az şiirsel 
fakat aynı ölçüde görkemli ve bilimsel temele dayalı bir dille 
yeniden ifade edilmektedir.

Bu yirmi birinci yüzyıl devrimine en ileri aşamadaki bilim 
öncülük ederken, imkân veren çıkarımları hepimizi derinden 
etkileyecektir. Çünkü sadece fiziksel evren hakkında bildiği-
mizi sandıklarımızı değil, kendimizi algılayışımızı ve gerçek-
liğin kendisinin mahiyetini de dönüştürmek üzeredir.

Çocukluğumdan beri gerçekliğin gerçekten ne olduğunu 
anlamaya çalışıyordum ve kendimi kozmosun sadece nasıl 
bu şekliyle olduğunu değil, neden böyle olduğunu da sorgu-
layan hayat boyu sürecek bir yolculuğa kalkışmış buldum. 
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Bilimsel cevap arayışım beş yaşlarındayken başladı. Astrono-
miye zaten artmakta olan büyük merakım o Noel’de ailemin 
bana İngiliz gökbilimci Patrick Moore’un Boys’ [!!!] Book of Spa-
ce kitabını hediye etmesiyle ödüllendirildi.

Birkaç yıl sonra, sonuç olarak 1970’lerin başlarında, ilk 
gençlik dönemimin sonlarında beni Oxford Üniversitesi’nde 
fizik yüksek lisansı yapmaya yönlendiren kuantum âlemi de 
dikkatimi çekti. Orada, fiziksel dünyayı ve görelilik kuramının 
kozmolojik fiziğini en küçük ölçeklerde keşfederek kuantum 
fiziğinde uzmanlaştım. Evreni hem kendi bütünlüğü içinde 
hem de en ekstrem koşulları içinde anlamaya çabaladığım dö-
nem, büyük patlamayla başlamasının doğrulanmasının üze-
rinden çok geçmeden, yeni keşfedilmiş kara delik fenomeninin 
hareketliliği ile dolu heyecan verici bir dönemdi. Her şeyden 
önemlisi, genişleyen bakış açımı fiziksel evrenimizin bilimsel 
bir anlayışına dayandırmaya ve birleştirmeye çalışıyordum.

Yine de o zaman bile, uzay-zaman görüşleri tamamen fark-
lı olan ve Oxford’da okuduğum sırada, elli yılı aşkın bilimsel 
araştırmaların bile hâlâ birleşik bir kuramda uzlaşamadıkları 
kuantum ve görelilik kuramlarının temel uyuşmazlığını anla-
mıştım.

Öğrenimimin ikinci yılında, bu açmazın çözülebilmesine 
ilişkin umutlarımı, hocalarımdan biriyle, Dennis Sciama ile 
paylaştım. Cambridge Üniversitesi’nden Oxford’a yeni gelmiş 
olan hocam, beni, kara delikler ve merkezlerindeki varsayılan 
tekillikleri konusunda yakında yapılacak ve iki öncü araştır-
macının yöneteceği bir tartışmaya katılmaya davet etti. Bu bir 
doktora semineri olduğu için muhtemelen oradaki en genç in-
sandım. O sıralarda motor nöron hastalığına yakalanmış Step-
hen Hawking ile meslektaşı Roger Penrose, büyük yıldızların 
yerçekimsel çöküşünün bu tür uzay-zaman tekilliklerine (küt-
le çekimsel tekilliklere) nasıl yol açtığını anlattılar.
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Artık her ikisi de dünyaca ünlü olan bu bilim insanlarının 
dehaları o zaman bile kabul edilmişti ve bir zamanlar başkanı 
Isaac Newton olan prestijli Kraliyet Bilimler Akademisi’nin 
(Royal Society) üyesi olmak üzereydiler.

Seminerin verdiği ilham ve Dennis’in teşvikiyle kara delik-
ler ve davranışlarının kuantum kütle çekimi kuramına nasıl 
ışık tutabilecekleri konusunda (kütle çekimini kuantize etmek 
–nicelendirmek– için bir yöntem bularak kuantum ve göreli-
lik kuramlarını bağdaştırmayı amaçlayan) ortaya çıkan yeni 
görüşler üzerine bir makale yazıp üniversite ödülü için yarış-
maya katıldım. O zaman için cömert bir miktar olan yirmi beş 
pound tutarındaki ödülü kazanmak, maddi olanağı hep kısıtlı 
bir öğrenci olarak beni mutlu etmişti. Makalemin sonuç cüm-
lesinin ne kadar doğru çıkacağını pek takdir edememiştim: 
“Maddenin bu kadar ekstrem koşullar altındaki davranışına 
ilişkin bilgimiz halihazırda o kadar kısıtlı ki, kara deliklerin 
oluşumunun ve tekilliklerin dertlerimizin en ufağı olduğu or-
taya çıkabilir.”

Kırk yılı aşkın süredir devam eden ve Hawking, Penrose 
ve diğer birçokları dahil bilim insanlarının dehalarına rağmen 
karanlık madde ve karanlık enerjinin –mahiyetleri henüz bi-
linmeyen– keşfi, bilim insanlarının, gelişmeleri devam etmek-
te olup hâlâ çelişen temel kuramların tanımladığı şekliyle bile 
kozmolojik dünya görüşümüzün, evrenimizin sadece yüzde 
5’lik kısmını açıklayabildiğinin farkına varmalarına sebep 
oldu. Kalan kısmı, mevcut durumda anlaşıldığı üzere, esasen 
“eksik”tir.

Bununla birlikte benim için bütün bu şimdiye dek çözüm-
lenmemiş uyuşmazlık ve açıklama noksanlığından (veya en 
azından genel kabul görmüş bilim tarafından nasıl yorumlan-
dığından) daha önemli olan şey, nasıl anlaşılacağı, açıklanaca-
ğı ve bilincin kapsamına nasıl dahil olacağıdır.

Başlangıç: İndra’nın Ağı
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Gerçeğin en derin mahiyetini kavramak için yaşam boyu 
sürdürdüğüm arayışın başlangıcından beri Mısır ve Vedik 
Hint kültürlerinin kadim bilgeliğinden büyülendim. Her iki 
gelenek de dünyayı ve gerçeğin algılanışını kendi keşiflerim-
de fark etmeye başladığım açıdan açıklamaya çalışmışlardı. 
Onların kozmolojileri, bilinci ve altında yatan kozmik bir aklı, 
kozmosun temeli olarak addetmiş ve fiziksel biçiminin dışa-
vurumunun esası olarak bu aklı, her yeri kuşatan ve esasen 
gerçeklik dediğimiz şeyin varoluşu şeklinde kabul etmişlerdi.

Bu itibarla bu bakış açıları, sadece evrenimizin görünümü-
nün böylesine derin bir gerçeklikten nasıl doğduğunun es-
rarını açıklamaya çalışmakla kalmayıp yaşamın anlamını ve 
amacını anlamaya da uğraşmışlardı.

Bilimin, çağlar boyunca var olmuş bilgelerin, şamanların 
ve kâhinlerin İndra’nın ağı benzetmesiyle tasvir edilen doğa-
üstü içgörüleri ve deneyimleriyle aynı düzeye gelmeye başla-
ması bu zamana kadar sürmüştür. Bu bağlamda ikna edici bir 
hipotez, holografik prensip, ilk olarak Hollandalı teorik fizik-
çi Gerard’t Hooft tarafından öne sürülmüştür. Hooft, 1993’te 
görünen üç boyutlu uzayın bir bölgesindeki tüm enformas-
yonun iki boyutlu sınırları üzerinde duran bir enformasyon 
hologramı ile gösterimlenebileceğini ortaya attı.1

İlerledikçe varoluşun tüm ölçeklerindeki fiziksel görünü-
mün altında yatan harmonik düzenin ve öz-benzeş enformas-
yon örüntülerinin özünde var olan nitelikleri bir bütün halin-
de toplayarak evrenimizin aslında kozmik bir hologram oldu-
ğunu gözler önüne seren kanıtları keşfedip detaylı bir şekilde 
inceleyeceğiz.

Ortaya çıkan bu holografik perspektifin ilerlemesini yirmi 
yıldan uzun süredir izlemiş olunca sonunda gerçeğin, sahiden 
de “her şeyin kuramını” sunacak bir potansiyele sahip oldu-
ğu, enformasyonun, bilincin ve en nihayetinde de kozmik ak-
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lın tüm dünyanın her yere nüfuz eden esas parçası ve temel 
durumu olduğunu kabul eden dönüşümsel ve bilimsel model 
olduğu algısına sahip olduk.

Bu son derece güçlendirici yeni anlayış, sadece yirminci 
yüzyıl biliminin keşifleri ve kavrayışlarını pekiştirip geliştir-
mekle kalmayıp onların çok ötesine genişler.

Holografik prensibi anlamak için öncülük eden yirmi birin-
ci yüzyıl bilimi de aslında enformasyonun madde, enerji, uzay 
ve zamandan daha önemli olduğu gerçeğini kavramaya başlı-
yor. Göreceğimiz gibi, kozmik hologram, birçok farklı bilimsel 
araştırma alanında, kuantumdan çok daha ufak olan en küçük 
fiziksel Planck ölçeğinden tüm evrenimizin en büyük ölçeğine 
kadar ve aradaki her seviyede –günlük hayatlarımızın gerçeği 
dahil– meydana çıkarılmaktadır.

Kuantum enformasyonu, yeni evrimsel karmaşıklık, ho-
lografik prensip, fraktal geometriler ve entropik süreçler gibi 
birbirinin içine geçen kavramların, yeni keşifler ve deneysel 
kanıtlarla artan biçimde desteklenerek fiziksel dünyanın tüm 
farkındalığının, enformasyonel bir gerçekliğin daha derindeki 
bir seviyesinden kaynaklandığını nasıl ortaya çıkarmakta ol-
duğunu göreceğiz.

Daha kapsamlı bir fikir hâlâ ortaya çıkmakta olup bilimin 
yeni ve akıl almaz kozmik hologram görüşünü tam olarak 
kabul edip onaylaması daha çok zaman alacak ve daha fazla 
keşif gerektirecek. Yine de bu önayak olma aşamasında bile 
onun gerçeklik ve kozmostaki yerimiz hakkındaki algımızı 
kökünden değiştirme potansiyeli, bence, sadece bilim insanla-
rına bırakılamayacak kadar önemlidir.

Kozmik hologram, İndra’nın ağının yirmi birinci yüzyıl eş-
değeridir ve –annemin harika çikolatalı pastası gibi– “kusur-
suz” evrenimizi yapmak için talimatlar, koşullar, malzemeler, 
tarif ve bir kap şeklinde gerekli enformasyonun uzay ve za-

Başlangıç: İndra’nın Ağı
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manın en başından beri nasıl da var olduğunu göstermektedir. 
“Kusursuz” evrenimiz, giderek daha büyük bir karmaşıklığın, 
gerçekliğin daha derin niteliği ile kendilerinin kozmostaki yer-
leriyle amaçlarını anlamaya ve keşfetmeye (ve çikolatalı pasta-
nın tadını çıkarmaya) muktedir ve meraklı, kendinin farkında 
olan bireyler noktasına kadar evrilebildiği bir yer.

Ayrıca, olağanüstü karakteristikleri, Einstein’ın kozmik akıl 
dediği aklın kendini dışa vurması ve gelişmesi için maksimum 
yaratıcılığı sağlamak amacıyla incelikle yapılandırılmış olan ve 
görünen fiziksel dünyayı birbirine kenetleyen bir köprü gibi 
davranan ışığın gizemini inceleyeceğiz. Sonsuz ve ebedi bir 
kozmik plenumun çoklu evrenindeki birçoğundan biri olan, 
içinde evrimleşip bilinçli varlıklar haline geldiğimiz evren, bi-
zim evrenimizdir.

Umarım siz de kusursuz evrenimizin birtakım temel pren-
siplerden –yani Einstein’ın bir zamanlar dediği gibi, “Olabil-
diğince sade ama basit değil”– dışa vurmasına ve olağanüstü 
karmaşıklığına evrimleşebilmesine olanak sağlayan bu harika 
yola şaşırır ve benim kadar zevk alırsınız. Aslında onun bu 
temel içgörüsünü, arayışımızın bütünlüğü için sürekli bir yol 
gösterici olarak kullanacağız.

Her şeyden önemlisi, zihinlerimizin algılarının, kalpleri-
mizin, iç ve dış amaçların tüm kozmik hologram dünyasının 
görünümünün içinde eş-yaratıldığı, deneyimlendiği ve keşfe-
dildiği İndra’nın ağının mikrokozmik mücevherleri olduğuna 
dair giderek güçlenen kanıtları inceleyeceğiz.




