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Tanri ve bilim hic bu kadar birbirine yakin olmamisti.

Bütün bilgiler icindeki en önemli bilgiyi ögrendin mi

Hangi bilgi

Evrenin en büyük gizini saklayan bilgi.

Böyle bir bilgi oldugundan haberim yok. Lütfen efendim, siz ögretin
bana bu bilgiyi.

Peki, git bana bir niyagrodha agacinin meyvesini getir.

Getirdim efendim.

Simdi onu ortasindan ikiye böl.

Böldüm.



Ne görüyorsun

Cekirdekleri efendim. Minicikler.

Simdi o cekirdeklerden birinin icini ac.

Actim efendim.

Ne görüyorsun

Hic.

Bak evladim, o göremedigin özden bir niyagrodha agaci meydana
gelir. Cekirdegin icindeki bosluk o öz ile doludur. Onu göremesen

bile o her yerdedir. Tipki senin bedenin gibi. Icindeki özü
göremezsin ama o oradadir. Tanri da böyledir. Onu göremesen bile
her seyin icindedir. Her sey var olusunu ona borcludur. Iste en büyük

hakikat budur. Ve sen... Sen Osun iste.

Columbia Üniversitesinde atom fizigi dersleri veren ve atesli bir
ateist olan Sirin Özdemir, tüm hayatinin büyük bir yalan oldugunu
ögrenmesiyle birlikte olaylari cözmek amaciyla New Yorktan

Istanbula gelmeye mecbur kalir ve gelir gelmez kendisini bir ölüm
kalim mücadelesinin icinde bulur.

Bu mücadelede ona trajik bir bicimde yolunun kesistigi taninmis bir
yazar ve felsefeci olan karizmatik genc profesör Algan Ataman

yardim eder.

Ikili birlikte hayatta kalmaya ve gercekleri ortaya cikarmaya
calisirken gecmisten günümüze gelen ve tüm dinleri derinden
etkileyecek büyük sirrin ne oldugunu bulmak zorundadirlar. Ve
elbette büyük bir küresel gücün türlü oyunlariyla bas etmeleri

gerekir.

Basak Sayan Baglanma Korkusu, Kelebegin Kaderi ve Ölü Kuslarin
Sessizligi romanlarinin ardindan bu kez Nigahdar ile okuyucuyu
Hallaci Mansürun kayip risaleleri ekseninde tarihin derinliklerine
sürükleyerek, tasavvuf, din, Tanri kavramlari ile atom fizigi ve

kuantum evreninin ic ice gectigi heyecan dozu yüksek bir dünyaya
götürüyor.

Maddenin ici dolu gözüktügü kadar bostur...

Atomun büyük kismi bosluktur.

Gott und Wissenschaft waren noch nie so nah zusammen.
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