EKÝM 2009 Sayý: 490 Fiyat: 3.5 TL

Bayram, hayrýn baþladýðý iyi gün demektir.
Bugün bayram, geldiðimiz içinse deðil...
Bugün bayram, getirdiðimizi verebilmiþsek öyledir.

ÝÇÝNDEKÝLER
Aylýk Kültürel ve
Siyasi Dergi
Cilt: 41 Sayý:490 Ekim 2009
Onur Baþkaný:
Dr. Refet Kayserilioðlu
Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna
Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:
Ayþegül Kayserilioðlu
Yazý Ýþleri Müdürü:
Özenç Kayserilioðlu
Yayýn Kurulu:
Güngör Özyiðit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil
Haberleþme Sorumlusu ve
Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu
0212 252 85 85
0542 676 83 47
Faks: 0212 249 18 28
P.K: 471 Beyoðlu/Ýstanbul
Yönetim Yeri:
Oba Sok. Silla Ap. No: 7/1
Cihangir/Ýstanbul
Baský:
Inkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ.
Çobançeþme Mah. Sanayi Cad.
Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul

Fiyatý: 3.5 TL
Yýllýk Abone: 40 TL
Yurt Dýþý: 50 TL

Ýnsanlar Allah’ýn
Çocuklarý mýdýr? .................................. 2
Dr. Refet Kayserilioðlu

Kutsal Kitaplar, Peygamberler ve
Parapsikolojik Olaylar, Tanrý
Varlýðýnýn Kanýtlarýdýr ........................... 6
Ahmet Kayserilioðlu

Astral Seyahat Ortamlarý .................. 15
(Cennet ve Cehennem Ýzlenimleri)
Zuhal Voigt

Haktan Akdoðan ile Söyleþi ............... 24
Ayþegül Çelikkol

Tonguç Hakkýnda - 3 ........................ 32
Yalçýn Kaya

Genç Kültürlere Dair
Ýzlenimler
(Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri) ................ 44
Thom Hartman/Arýn Ýnan

SEVGÝ DÜNYASI

1

Sevgili Dostlar
“Bayram, hayrýn baþladýðý iyi gün demektir.
Bugün bayram, geldiðimiz içinse deðil...
Bugün bayram, getirdiðimizi verebilmiþsek öyledir.
Bugün bayram, alýyor, düþünüyor, çoðaltýyor, veriyorsanýz...
Bugün bayram, varmak için bir arada, yolda iseniz, çok þeyi
ardýnýzda býrakýp köprüleri yýkmýþsanýz, bugün gerçekten bayramdýr.”
Ekim ayý bizler için bayramlar, þükürler ayýdýr. Elbet ki önce
Cumhuriyetimizin doðum günü ve ardýndan boyutlararasý tadýna
doyulmaz bir iliþkiyi doya doya, kana kana yaþamaya baþladýðýmýz
gün... 5 Ekim... Hayrýn baþladýðý iyi günlerde, düþünüp, çoðaltýp vermeye gayretli, o günlere lâyýk olmak isteðiyle anarýz bu tarihleri.
Ýnsanýz ya, çoðunlukla da yapamadýklarýmýz için suçlarýz kendimizi.
Ama sonra bir gün temiz gönüllü, aydýnlýk ve güleryüzlü bir insan
çýkar, bir söz söyler. O söz özellikle ondan, maddi manevi tüm zorluklara raðmen, inandýðýný, tükenmeyen bir iyimserlikle duyurmaya
çalýþan bir savaþkan kimseden çýktýðý için daha da deðerlidir. Der ki:
“Türkiye þartlarýnda yýllardýr baþarýyla dergi çýkartmanýn nasýl bir
özveri istediðini çok iyi bildiðimden, katkýlarýnýzdan dolayý insanlýk
adýna tüm ekibe yürekten ben teþekkür ederim.” Biraz serinler
yürekler, tekrar þükürle dolar. Biz de Haktan Akdoðan’a teþekkür
ederiz. Herhangi bir karþýlýk beklemeden alaycý gözler, tenkitçi, hatta
suçlayýcý sözler karþýsýnda, sevecenliðini kaybetmeden, býkmadan,
usanmadan toplumun geneline yabancý bir konuyu anlatmaya, izah
etmeye çalýþmak nasýl bir þeydir, biraz biliriz. Ona gayret diliyoruz.
Uzun süredir çabalamamýza reðmen bu ay dergimize misafir etmemize
izin veren düzeni gülümseyerek selâmlýyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Hiçbir zaman Hz. Ýsa
Allah'ýn öz oðlu, insanlar da
Allah'ýn ikinci derecedeki
oðullarý deðildirler.
Bu tamamen basit ve insani
bir düþüncedir. Her þeyin
yaratýcýsý olan üstün
kudretin babalýk, analýk,
evlâtlýk gibi dünyaya ait
hallerle alakâsý ve en küçük
münasebeti olamaz.
Bu gerçeði daha sonra
gelen din olan Ýslâmiyet
kesin bir þekilde belirtmiþtir.
"Allah, doðmadý,
doðurmadý, benzeri ve
ortaðý yoktur" demiþtir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsanlar Allah’ýn
Çocuklarý mýdýr?
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Erdem - Bugün size
Allah ve dinler hakkýndaki son sorularýmý da sormak istiyorum. Deniyor ki
dinler ilâhi bir vahiyle alýnan ve ilâhi nizamýn koyduðu sistemlerdir. Halbuki
sosyoloji tarihi bize gösteriyor ki dinler toplumsal
olgulardýr. Ve insanlarýn
hayat þartlarýyla devamlý
olarak deðiþmektedir.
Ýptidai insanlar güneþe,
rüzgâra taparken, biraz
medenileþmeye baþlayanlarý kendilerine faydalý
olan hayvana tapmaya
baþlamýþlardýr. Daha sonra
kendilerindeki kudreti
görerek kendilerini Allah
sanmýþlardýr. Nihayet
Allah'ýn kendilerinden
üstün olmasý gerektiðini
düþününce de insan üstü
bir Allah inancýna gitmiþlerdir. Þu tarihi gerçek
karþýsýnda sizin vahye
dayanan dinlerinizin
manâsý ne oluyor?
Özden- Bir küçük
çocuða büyük bir gerçeði
doðrudan anlatmaya kalksanýz çocuk bundan hiçbir
þey anlayamaz. Eðer mutlaka o çocuða bir þeyleri
anlatmak veya hiç deðilse
hissettirmek niyetinde
iseniz söyleyeceðiniz þeyi
basitleþtirmemiz, benzet-
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meler ve hikâyeler içinde
sunmanýz gerekir. Bu da
kâfi gelmiyorsa iþi daha
da basitleþtirerek, hattâ
tamamen þekillendirerek
sunmanýz gerekir.
Allah mevzuu için de
böyle olmuþtur. Hiçbir
zaman Hz. Adem'in Allah
hakkýnda söyledikleri Hz.
Muhammed'in söyledikleri seviyesinde deðildi.
Olmasýna da imkân yok.
Çünkü insanlýk asýrlar
boyu tekâmül etmiþ, idraki geliþmiþ ve bilgisi artmýþtýr. Ýþte inançlardaki
geliþme de idraklerdeki
geliþmeyle paralel olarak
vukuu bulmuþtur. Yani her
devre idrak edebileceði
büyüklükte bilgiler verilmiþtir. Yoksa bu söylediðimiz gibi toplumsal bir
olgu olarak, insanlarýn
hayat þartlarýndaki deðiþme ve geliþmenin neticesi
deðildir. Böyle olmadýðýnýn en açýk delili dinlerin
daima geldikleri devrin
seviyesinden üstün olduðu
ve insanlara büyük tekâmül hamleleri aldýrdýklarýdýr. Yani din deðiþmenin bir neticesi olmamakta, her zaman büyük geliþmelerin sebebi olmaktadýr.
Erdem - Peki insanlarýn
öküze veya maymuna tap-

malarý da ilâhi bir vahiyle
mi söylenilmiþtir? Yoksa
bu rüzgâra, öküze v.s.ye
tapmalar nereden çýkmýþtýr? Burada sosyal etkileri ve olgularý kabul
etmekten baþka bir çýkar
yol görebiliyor musunuz?
Özden - Fikirlerimizi
daima toplumsal veya
kiþisel olaylara istinat
ettirmemiz gerekir. Bu
sebeple size böyle bir misâl vererek söze baþlayacaðým. Aþaðý seviyelere
indikçe insanlarýn mücerret (soyut) mefhumlarý
kavrayamadýklarý, onlarý
somutlaþtýrmaya ve þekillendirmeye çalýþtýklarýný
görüyoruz. Dünyayý beþ
duygusuyla hem de kaba
ve yüzey bir þekilde
tanýyabilen bir ilkel þahýs,
kendisine söylenecek
üstün, yüce þeyleri de derhal kendi seviyesine
indirerek ifade etmeye
çalýþacaktýr. Bunun tarihi
örneðini en bariz olarak
MU (1) inançlarýnda
görüyoruz. MU'lar aldýklarý vahiy ve ilhamlarla ilk
önceleri tek, üstün Allah'a
inanmýþlardýr. Sonralarý
bu inanç bozularak þekillenmiþ. Erkeði, kadýný,
çocuðu ve avenesi olan
birçok Allah'lý inanç

SEVGÝ DÜNYASI

4
haline gelmiþtir. Bunun
sebebi idrak seviyelerinin
üstünde olan ileri bir
inancý birkaç üstün þahsýn
anlayýp kavramasýna raðmen kitlelerin kavrayamamasý ve onu kendi
kavrayabilecekleri bir
kýlýða sokmalarýdýr.
Erdem - Bu izahýnýz
tatminkâr olmakla beraber, âdetlerdeki ve toplum
yaþayýþýndaki deðiþiklikle
orantýlý olarak hasýl olan
inanç ve din deðiþikliklerini izahtan yoksundur.
Özden - Yüksek
hakikatleri kavrayamama
neticesi bozulan inançlar
zamanla geliþen insanlarý
tatmin etmemeye baþlamýþ, onlarý gerçeði aramaya sevketmiþtir. Gerçeði arama yoluna giren
kimse kýsmen kendi gayretiyle kýsmen de idareci,
hâmi varlýklarýn yardýmýyla bazý ileri bilgileri yakalamaya baþlamýþtýr. Eski
inançlara olan itimadýn
ileri derecede sarsýldýðý,
yeni inancýn sezgilerinin
veya ön bilgilerinin daha
fazla alýnmaya baþladýðý
bir devirde Ýlâhi vazifeli
(Peygamber) bir zata
vahiy yoluyla üstün bir
realitenin yeni bilgisi gön-

derilmiþtir. Bu yeni inanç
hazýrlanmýþ bir ortamda
çabucak tutulmuþ ve benimsenmiþtir. Ondan
sonra da oradaki insanlar
büyük hamleler safhasýna
girmiþlerdir. Bu bozulma
ve hamle olarak yüksek
idrak ve inanç seviyelerine yükselme tarih
boyunca tekerrür
edegelmiþ bir tekâmül
yürüyüþü ve vetiresidir.
Erdem - Bu takdirde en
mütekâmil dinlerden birisi
olan Hýristiyanlýktaki
Ýsa'nýn Allah'ýn öz oðlu
oluþu ve bütün insanlarýn
da Allah'ýn çocuklarý
oluþu inancýný nasýl izah
edeceksiniz? Bu inanç en
ileri bir inanç þekli midir?
Özden - Bu inanç þeklini gerçek ve þekilli manâsýyla ileri ve doðru bir
inanç olarak kabul etmek
müþküldür. Ama mecazi
manâsýyla ele alýrsak hem
tek Allah esasýný kabul
ettiren, hem de insanlarla
Allah arasýndaki büyük
yakýnlýk belirten ileri bir
inanç olduðunu kabul
etmek gerekir. Ama ekseri
Hýristiyan dindarlarýnca
bu haliyle ve söylenildiði
haliyle kabul edilmektedir
ki bu söylediðim gibi

üstün bir inancýn dejenere
edilmesini, bozulmasýný
ifade eder. Hiçbir zaman
Hz. Ýsa Allah'ýn öz oðlu,
insanlar da Allah'ýn ikinci
derecedeki oðullarý deðildirler. Bu tamamen basit
ve insani bir düþüncedir.
Her þeyin yaratýcýsý olan
üstün kudretin babalýk,
analýk, evlâtlýk gibi dünyaya ait hallerle alakâsý ve
en küçük münasebeti olamaz. Bu gerçeði daha
sonra gelen din olan
Ýslâmiyet kesin bir þekilde
belirtmiþtir. "Allah, doðmadý, doðurmadý, benzeri
ve ortaðý yoktur" demiþtir.
Erdem - Peki,
Ýslâmiyetin daha üstün ve
ilerlemiþ þekli olduðu
söylenen Tasavvufta yükselen varlýklarýn Fenafillâh ve bekabillâh mertebelerine ulaþtýklarý söyleniyor. Yani böylece yükselen insanlar Allah olmaktadýrlar. Esasen bütün ruhlarýn da Allah'ýn cüzileri,
parçalarý olduðu tasavvufta ifade edilmektedir. Bu
inançla Hýristiyanlýðýn
baba oðul inancý ayný
kapýya çýkmýyor mu?
Özden - Tasavvuf esasýnda, Ýslâmiyet'te bildirilen gerçeklerin yardý-
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mýyla açýkça söylenmemiþ, fakat sembolik
ifadeler içinde duyurulmaya çalýþýlmýþ gerçekleri
yakalama çabasýdýr. Ýnsanlar bu zihni faaliyet ve
çabalarla bazý daha üstün
gerçekleri yakalayabilmiþler, bu arada da çeþitli
faktörlerin etkisiyle bazý
sapýtmalara uðramýþlardýr.
Fenafillâh, bekabillâh
lâflarý hiçbir zaman
Allah'ta yok olma, O'nun
içinde eriyip O'nunla birlik olma manâsýna gelemez. Böyle sananlar
büyük sapýklýk içindedirler. Bu, insanlarýn üstün
mertebelere çýktýðýný, ilâhi
nizamla tam bir ahenk
içinde olmayý o nizama en
küçük bir aykýrý davranýþ
olmadan baðlý ve tabii
bulunmayý ifade eder.
Ruhlarýn Allah'ýn parçalarý
olduðunu, ona ait, ondan
kopmuþ cüziler(parçalarý)
olduðunu kabul etmek ise
bütün insanlarýn Allah
olduðunu, Allah'ýn da
insanýn ta kendisi
olduðunu kabul etmek
olur ki bu daha büyük bir
sapýklýktýr. Çünkü Allah
Mutlaktýr. Hiçbir þeyle
kýyaslanamayan, hiçbir
þeye benzemeyen, ne
þekli, ne belli bir yeri
olmayan, eksiksiz, nok-
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sansýz, tam ve mükemmel
bir kudrettir. O Yaratandýr,
yoktan varedendir. Biz
onun hakkýnda hiçbir þey
bilemeyiz. Çünkü yaratmanýn ne olduðu, yoktan
var edilmenin nasýl bir þey
olduðu bizce anlaþýlacak
þey deðildir. Biz yokluðun
ne olduðunu bilemeyiz ki
yoktan varedilmeyi
anlayabilelim.
Ama ruhlar ve bütün
kâinat daimi olara Allah
tarafýndan gönderilen
tesirlerle beslenmektedirler. Ve ruhlara Ýlâhi
nizamýn tatbikat ve
yürütülmesinde vazife alabilmek imkâný tanýnmýþtýr.
Bu yönden ruhlarla insanlar arasýnda devamlý sýký
baðlar mevcuttur. Belki
kastedilen manâ budur.
Erdem - Size son olarak
bir sual daha soracaðým.
Biliyorsunuz ki tabiat kanunlarý deðiþmez ve tabiat
olaylarýnda bir determinizm (belirlilik) vardýr.
Yani belli sebepler, belli
neticeleri doðurur. Halbuki diðer taraftan
Allah'ýn her þeye kaadir
olduðu, istediði her þeyi
yapabildiði söyleniyor. Bu
ikisi bir tezat halinde deðil
midir? Tabiat kanunlarý
veya Ýlâhi kanunlar

deðiþmediðine göre Tanrý
her istediðini yapamýyor
demektir.
Özden - Bu söylediðiniz
ancak insanlar veya
yaratýklar (mahlukat) için
doðrudur. Çünkü Ýlâhi
kanunlar mahluklar için,
onlarýn sevk ve idaresi ve
tekâmülleri için konulmuþtur. Yaratan o kanunlarýn üstündedir, onlarý
gerekirse istediði þekilde
deðiþtirebilir.
Davranýþlarýný da Ýlâhi
kanunlara göre düzenlemez. Çünkü onlara tabi
deðil, hâkimdir. Tanrý'nýn
koyduðu kanunlara göre
mahlukatýn sevk ve idaresi
ile mükellef varlýklar o
kanunlara uymak zorundadýr. Ama Tanrý kendi
eserine tabi olarak iþ
gören bir iþçi veya usta
deðildir. Bu çok ince bir
noktadýr. Üzerinde dikkatle düþünmek lâzýmdýr.

(1) MU Kavmi bundan
70.000 sene önce MU
ANAVATANI denen
Büyük Okyanus'un bulunduðu yerde olan ve halen
batmýþ bir ülkede yaþayan
oldukça medeni bir kavimdir.
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Kutsal Kitaplar,
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Parapsikolojik Olaylar
Tanrý Varlýðýnýn
Kanýtlarýdýr
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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YOLUMUZU ÇÝZMEK
BÝZE KALMIÞ
Ekonominin temeli iþ bölümüne
dayanýr.
Bu nedenle herkesin ayrý bir mesleði
seçmesi, ayrý alanlarda bilgi sahibi
olup ustalaþmasý gayet doðal. Bunun
gibi her birimizin ayrý zevkleri, hobileri, ayrý yaþam stilleri olmasý da bireylerin biricikliðinin doðal bir sonucu.
Dünyaya gelmemizin en önemli nedeni
olan "yaþam sanatýnda ustalaþmak" da
sadece ve sadece bizim kendi özgün
kararlarýmýzla gerçekleþtirebileceðimiz
bir þey.
Yaþamýmýza anlam vermek, doðru
yaþamanýn temel kurallarýný öðrenip;
bedenimizin, aklýmýzýn ve ruhumuzun
en uygun koþullar içinde geliþmesini
saðlamak, tam tamýna her birimizin
kendi özgür iradelerimizle ve
inançlarýmýzla gerçekleþtirilebilir
ancak.
Nasýl ki dünyaya yalnýz gelip, ötelere
yalnýz gidiyorsak yaþam ustalýðý edinmede de böylesine yalnýzýz.
Elbette baþkalarýnýn deneyimlerinden,
bilgilerinden, düþüncelerinden yararlanacaðýz ama son kararý kendimiz vermek zorundayýz.
Ýþte burada iþ bölümü, eylemi ve
sorumluluðu baþkasýna yüklemek asla
söz konusu deðil.
Yaþama anlam vermek, doðru ve yanlýþ davranýþlarýmýzýn farkýna varmak
bütünüyle inanç dünyamýza baðlý.
Kuyruklu yýldýz gibi, semâda bir
görünen bir kaybolan sadece bedenden
ibaret geçici bir yaþam içinde miyiz,
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yoksa çok yüce bir kudretin yaratýp ana
kurallarýný koyduðu ve kararlarýmýzda
bizi özgür býraktýðý sonsuz bir ruh
yaþamýnýn bir kesitinde miyiz? Ýþte
yaþam sanatýnda ustalaþmamýz için
sadece kendimizin vereceði en önemli,
en hayatî karar bu!..
Bütün davranýþlarýmýzýn ana rengini,
ana doðrultusunu bu hayati kararýmýz
belirleyecektir.
Birkaç aydan beri Yaradan inancý
üzerinde durmamýzýn sebebi de tamamen budur.
Yüce bir aklýn, emsalsiz bir hünerin;
hesaplý, plânlý düzenli bir eseri miyiz;
yoksa maddenin tesadüfen oluþturduðu
geçici bir varlýk mýyýz sorusuna, en
doðru cevabý canlýlar âlemine bakmakla bulacaðýmýzdan, hatýrlayacaksýnýz
yazýlarýmýzda ilk ön týp profesörlerinin
sözlerine yer vermiþtik.
Canlýlarýn içgüdülerinde sergiledikleri en ince matematiðin ve büyük
ustalýðýn tesadüfen olamayacaðýný en
yetkili uzmanlardan aktardýk. Fizik
biginlerinin yaptýklarý incelemenin
ýþýðýnda evrenin big-bang ile oluþmasýnýn ilk saniyesinde bile patlama
hýzýnýn nasýl ince bir hesaba
dayandýðýný görmüþtük. Maddenin hayatý oluþturacak özelliklerle
donatýldýðýnýn bir diðer örneði olarak
karbon atomunun enerji düzeyinin ön
hesaplara tam bir uygunlukta yaratýlmasý sayesinde, yaþamýn temelini oluþturan elementlerin varolabildiklerini
görmüþtük.
Bütün cisimler ýsýnýnca genleþtiði ve
katýlaþýnca büzüþtüðü halde suyun tersine davranarak 0 derece ile 4 derece
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arasýnda genleþmeyip büzüþmesi ve
buz haline gelirken büzüþmeyip genleþmesi sayesinde, okyanuslarýn buz
deryasý haline gelmemesi de bunun
baþka bir delili idi.
Bir kaç milyar yýl önce, yaþamýn
temelini oluþturacak organik maddelerin okyanuslardaki ilkel çorba
içinde meydana gelmesi, fotosentezle
güneþ enerjisinden gýdalarýmýzýn ve
oksijenimizin saðlanmasý, suyun yüksek aðaçlarýn tepesine ulaþmasý da
maddenin, yaþamý oluþturma özelliðinde yaratýldýðýnýn kanýtlarýndandý.
Gerçekte bütün bunlarý bilmesek, bir
ilk çað insaný gözüyle bile baksak;
evrenin ve canlýlarýn yaratýlýþýndaki
büyük zekâ ve hünerin farkýna varmakta zorlanmayýz.
Ama bilgimiz arttýkça hayranlýðýmýz
da artýyor. Canlýlarýn yaþamasýnda ve
üremesinde rol sahibi olan DNA
molekül yapýsýnýn çok büyük bir koruma altýna alýndýðýný biliyoruz. Ama
deðiþikliðe uðrayabildiðini, plastik
özellikte olduðunu da. Nitekim gen
mühendisleri de bundan yararlanýyorlar. Bu nedenle canlýlar dünyasýnda türden türe geçiþ, imkân sýnýrlarý içinde
olmakla beraber; bunun ayný gen
mühendisliðindeki gibi bilgi ve hünerle
gerçekleþebileceðini görüyoruz. Her
türdeki kendine özgü organlarý ve birbirinden tamamen farklý içgüdüleri
nasýl tesadüfe baðlayabiliriz?
Darwinci biyologlar bile, tatlýsu
midyesi (Lampsilis) nin üremesine
yardýmcý olmak için arka kýsmýnda bir
sahte balýk düzeni oluþturmasýna
hayranlýkla bakýyorlar.
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Yeryüzünde hayatýn oluþup
geliþmesinde hem maddeyi buna göre
yaratmýþ olan Yüce Tanrý'nýn kudretini
hem de Yaradan'ýn kanunlarý içinde yer
alan, Darwin kurallarýný uygulayan,
bilgi ve hüner sahibi manevi varlýklarýn
etkilerini hesaba katmak en akýlcý yol
olacaktýr. Parapsikolojik olaylarda ruhsal varlýklarýn maddeye fiziksel etkilerine sürekli tanýk olunduðundan onlarýn
Yaradan tarafýndan yeryüzündeki biyolojik geliþimin icrasý ile
görevlendirilmelerinde þaþýlacak bir
durum yoktur.
KUR'AN O'NUN ESERÝ
Sadece evrene ve canlýlara alýcý gözle
bakýp üzerinde derinliðine düþünerek
O'nun varlýðýna inanabiliriz. Ama hepimizi sevgisinden vareden yüce merhamet sahibi Rabbimiz bununla yetinmemiþ, baþlangýçtan itibaren gönderdiði gülyüzlü peygamberlerle
bizlere varlýðýný ve doðru yaþama
kurallarýný sürekli hatýrlatmýþtýr.
Ayrýca zaman zaman her birimizin
yaþadýðý parapsikolojik olaylar; gerçekleþen rüyalar, telepati, önsezi ve
medyumluk olaylarý da madde ötesinde
bir âlemin varlýðýný bizlere sürekli
hatýrlatmaktadýr.
Son kitap Kur'anýn asla Hz.
Muhammed tarafýndan yazýlamayacaðýnýn doðrudan O'nun katýndan gönderildiðinin kanýtlarý üzerinde geçmiþ
yazýlarýmda uzunca durmuþtum. O
dönemde çok raðbette olmasýna, yarýþmalar açýlýp birinci gelen þiirler kâbe
duvarýnda bir yýl asýlý kalmasýna rað-
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men Hz. Muhammed'in yazdýðý bir tek
mýsra bile olmamýþtý. Ne var ki, 40
yaþýnda peygamberliðin baþlamasýndan
sonra onun vahiyle aldýklarý o kadar
büyük bir þiiriyet ve edebiyat hüneri
sergiliyordu ki; baþ þair Lebid, kendisinin kâbe duvarýna asýlý þiirini yýrtýp
müslüman olmakta tereddüt göstermemiþti. Arapça bilmesek bile sadece
Fatiha Sûresini okumakla bunun farkýna varabiliriz. Sûrenin baþýndan sonuna
kadar edebiyatta "secî" diye
adlandýrdýðýmýz düz yazýdaki kafiyenin
(uyak) büyük bir ahenkle sergilendiðini
görmemiz çok kolay. Bu nedenledir ki,
hafýzlar koskoca kitabý baþýndan
sonuna kolayca ezberleyebiliyorlar.
Kur'anda bu edebi hünerin yanýsýra;
gönüllerin eðitilmesi, ahlâkýn geliþtirilmesi, toplumsal ahenk ve iþbirliðinin
saðlanmasý için getirilen kurallarýn
ihtiþamý da göz kamaþtýrýcýdýr. Bu
nedenle Avrupa'da "karanlýk" diye
adlandýrýlan ortaçað; islâm dünyasýnda
bilimde, sanatta, siyasette büyük
atýlýmlarýn yapýldýðý aydýnlýk yüzyýllar
olarak yaþanmýþtýr.
O çaðda asla bilinmeyen, sonraki
yüzyýllarda tarihi ve arkeolojik araþtýrmalarla doðrulanan geçmiþ yüzyýllara
ait toplumsal olaylardan söz eden pek
çok âyet de Kur'anýn yüce kattan gönderilen bir kitap olduðunun saðlam
kanýtlarýndandýr. Bunlardan þimdiki
nesilleri ençok etkileyecek olan bilimsel nitelikteki, o devirdeki kimsenin
bilmesine imkân olmayan doða kanunlarýndan söz eden Kur'an âyetleridir.
Bunlarý aktararak yeniden hatýrlamamýzda yarar görüyorum.
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1400 YIL ÖNCE
BUNLARI KÝM BÝLEBÝLÝRDÝ?

"O, geceyi gündüzü,
Güneþ'i Ay'ý yaratandýr ve
bütün o yýldýzlar her biri
kendi dairesi içinde
yüzmektedir." (Enbiya-33)
Bütün yýldýzlarýn bir yörüngede
devindikleri söyleniyor. 150 yýl öncesine kadar plânetlerin hareketli, yýldýzlarýn sabit olduðu sanýlýyordu.
Uzaklýklarýndan öyle görmüþüz. Þimdi
onlarýn da Kur'anýn 1400 yýl önce
bildirdiði gibi hareketli olduðu
anlaþýlmýþtýr.

"Sen daðlarý görür, onlarý
yerinde durur sanýrsýn.
Halbuki onlar bulut gibi
geçip gider." ( Neml-88 )
Dünyanýn sabit olmayýp döndüðü
1400 yýl önce insanlarý þaþýrtmadan
ancak bu kadar güzel bir örnekle
anlatýlabilirdi. Çünkü insanlarýn saðduyusu dünyayý hareketsiz; Güneþi de
doðmasýyla, batmasýyla bizim
etrafýmýzda dönüyor diye bellemekte
çok haklý idi. Dünyanýn dönmesi ile
ilgili hiçbir sarsýntý, rüzgâr hissetmiyor,
yukarýya fýrlattýðýmýz bir taþ öteye
deðil, yine kendi elimize düþüyordu.
400 yýl önce bile Galileo "Dünya
dönüyor" dediði için az daha canýndan
oluyordu. Kur'an, saðduyu ile çatýþmaya girmeden ince bir uslûpla
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gerçeðin altýný çiziveriyor. Ayrýca eðer
peygamber hahamlardan duyduklarýyla
Kur'aný yazmýþ olsaydý; Kitabý
Mukaddes'deki Yûþa peygamberin
Güneþ'e "Dur" dediðini ve saatlerce
Güneþ'in ayný yerde çakýlý olarak
kaldýðýný onlardan öðrendiðinden böyle
bir âyeti yazar mýydý hiç? 400 yýl önce
Galileo'yu dinsizlikle suçlayan papalýk
da bu Yûþa âyetini örnek göstererek
dünyanýn durduðunu, Güneþ'in hareket
ettiðini kutsal metinlere dayanarak
rahatlýkla öne sürüyordu.

"O meyvelerin hepsinden
yine kendilerinin içinde
çiftler yaratmýþtýr... Bütün
bunlarda iyi düþünecekler
için elbette âyetler (doða
kanunlarý) vardýr." (Rad 2-3)
Kur'anda "çift" in karþýlýðý olarak
"zevceyn" yani karý-koca sözcüðü
geçmektedir. Bu, Hz. Muhammed'den
yüzyýllar sonra bulunmuþ bir gerçeði;
yani çiçeklerin içindeki erkek ve diþi
organlarý ifade etmektedir.

"Biz aþýlayýcý rüzgârlar
gönderdik... " ( Hicr-22 )
Aþýlayýcý olarak "levakýh" kelimesi
geçmektedir. "Ýlkah edici, döllendirici
rüzgârlar" anlamýna geliyor. Bu âyet de
yeni bulunmuþ bir gerçeði, yani polen
tozlarýnýn rüzgârlarla savrularak çiçeklerde döllenmeyi saðlamasý gerçeðini
yüzyýllar öncesinden bizlere duyurmak-
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tadýr. Peygamberin dönemini býrakýnýz,
ondan 600 yýl sonra yaþayan, üstelik
hem týp hem Kur'an bilgini olan
Fahrettin-i Razi bile o devirde bundan
habersiz olduklarýndan bu âyeti yorumlayamamýþ, acaba rüzgârlar bulutlarý
aþýlar da yaðmur mu yaðar diye
þüphede kalmýþtýr.
KUR'ANDA ALLAH KAVRAMI
Kur'anda O'nun varlýðýnýn kanýtlarý
üzerinde sýk sýk durulur. Ayrýca doðrudan Yaradan'la ve icraatlarýyla ilgili bilgiler de verilir.
"Allahýn rahmetinin eserlerine bakýn,
nasýl yeri ölümünden sonra diriltiyor.
Þüphe yok ki O, ölüleri de diriltecektir.
O her þeye gücü yetendir." (30/50)
"Tanrýnýz bir tek Tanrýdýr. O'ndan
baþka Tanrý yoktur, O rahmândýr,
rahîmdir." (2/163)
"Rabbin onlarýn göðüslerinin neyi
gizleyip, neyi açýða vurduðunu bilir."
(28/69 )
"Gözler O'nu görmez, O gözleri
görür. O lâtif, (gözle görülmez) her
þeyi haber alandýr." (6/103)
"Allah'ý bir þeye benzetmeye kalkmayýn. Çünkü Allah bilir siz ise
bilmezsiniz." (16/74)
"De ki: Allah birdir. Allah sameddir.
(Her þeyin baþlangýcý ve yürütücüsüdür) Kendisi doðurmamýþtýr ve doðurulmamýþtýr. Hiçbir þey O'nun dengi
olmamýþtýr." (112/1-4)
"Allah ki ondan baþka Tanrý yoktur,
daima diri ve yarattýklarýný koruyup
yönetendir. Kendisini ne bir uyuklama
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ne de uyku tutmaz. Göklerde ve yerde
olanlarýn hepsi onundur. O'nun izni
olmadan O'nun katýnda kim þefaat edebilir? Önlerde ve arkalarda olaný bilir.
O'nun ilminden ancak kendisinin
dilediði kadarýndan ötesini kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri
kaplamýþtýr. " (2/255)
O HER ÞEYLE BÝR YERDE,
O HER ÞEYLE
GÖNÜLLERDEDÝR.
Bizim celselerimizde Yaradan'ýn hem
her birimizde hem her yerde; hem
zamanda, hem zaman öncesinde ve
sonrasýnda varolduðu, ancak bunlarla
sýnýrlandýrýlamayacaðý, tüm yarattýklarýnýn dýþýnda da bizatihi mevcut
olduðu, yani içkin ve aþkýnlýðý þöyle
anlatýlýr:

“O vardýr... O birdir...
O bütündür... O tamdýr...
O anlama sýðmaz,
anlam O'nda vardýr.
O gerektir.. O gerçektir..
O varedilmeden vareden,
O almadan veren,
O her þeyi bilen Tek'tir.
O gördüðünüz her yerde,
O göremediðiniz bir yerde,
O gökte, O yerde,
O en küçükten küçükte..
O en büyükten büyükte..
O sýnýrda,
O sýnýrýn dýþýnda,
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sýnýr O'nun içinde,
O yeri belli olandýr.
O aldýðýnýz her nefeste,
O çýkardýðýnýz en küçük seste,
O sizde, O bizde vardýr.
Biz böylece O'ndayýz.
O eriþilmez bir yerdedir þüphesiz.
O gördüðünüz yedi renkte..
O görmediðiniz yedi renkte..
O bilmediðiniz bir yerde,
O hayýrda, O þerde,
O dilekte, O yürektedir...
O'nun katý yücedir...
O abes iþ yapmaz...
O bilir, O vareder, O verir...
O zamandan önce vardý,
O zamandan sonra olacak...
O zamandýr... Zaman O'ndadýr..
O bilinmeyen birgün,
birlikte varacaðýnýz yerdedir.
O her þeyin tümünde,
O her þeyin en azýnda,
O her þeyin en çoðunda,
O her þeyle bir yerde,
O her þeyle gönüllerdedir...”
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HZ. MUHAMMED'ÝN HADÝSÝ,
FRANSADAKÝ
RUH CELSESÝNDE
ONAYLANIYOR
Sadece kutsal kitaplarda deðil,
peygamberlerin yaþantýsý ve sözlerinde
de maneviyata inancýmýzý pekiþtirecek
neler var. Ýþte onlardan bir tanesi.
Peygamberin intihar edenlerin âkýbeti
ile ilgili hadisleri þöyle:

"Kim ki keskin bir âletle
kendini öldürürse, bu kimse
de cehennem ateþinde o
âletle azap olur."
"Kendini boðan kimse,
cehennemde kendini boðar;
kendini vuran da
cehennemde kendini vurur."
(Sahihi Buhari Muhtasarý
Cilt:4 Hadis No: 667/669 )
"Her kim bir daðdan kendini aþaðý
atýp öldürürse, bu intihar eden kimse
cehennem ateþinde ebedi ve daimi
surette kendisini yüksekten aþaðý
býrakýr olacaktýr." (Sahihi Müslim
Mehmet Sofuoðlu çevirisi Cilt 1 Hadis
No:175-109)
Çok az dile getirildiði için islâm ülkelerinde bile az bilinen bu hadislerden
19.yüzyýlýn Fransasýnda, bir medyum
aracýlýðýyla ruhsal görüþmeler yapan
kiþilerin hiçbir bilgisinin olmadýðý
apaçýk. 1858 yýlý 7 Nisanýnýda Paris'te
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bir umumi banyoya girip küveti doldurup ustura ile boðazýný keserek intihar
eden kiþinin ruhu, altý gün sonra Paris
Spiritizma Derneðinde trans uykusunda
olan medyumun rehber varlýðý tarafýndan celseye davet edildi. Celsenin
yöneticisi Klasik Spiritüalizmanýn
kurucusu Allan Kardec, gelen ruha
þimdi nerede olduðunu sordu:
Cevap: "Bilmiyorum. Siz söyleyiniz
ben neredeyim? Ben yaþýyor muyum?
Söyleyiniz, tabutun içinde boðuluyorum."
Soru: "Ýntiharýnýzýn sebebi nedir*"
Cevap: "Ben öldüm mü? Hayýr. Hâlâ
bedenimdeyim. Merhametli bir el çýksa
da bu iþi bitirse!.."
PARAPSÝKOLOJÝK KANITLAR
Batý dünyasýnda baðnaz kilise doktrinleri ile uyuþmayan bilimsel buluþlar,
düþünen kafalarda maneviyata karþý
büyük þüphe tohumlarýnýn filizlenmesine yol açmýþtý. Ýþte materyalist
inancýn böylesine koyulaþtýðý 19.
yüzyýl ortalarýnda oralarda parapsikolojik olaylarda patlama tarzýnda öyle bir
artýþ oldu ki, Nobel ödüllü bilim
adamlarý bile yýllar süren ruhsal araþtýrmalar yaptýlar ve sonunda Yaradan'ýn
varlýðýna, öte âleme ve öte âlemle
görüþmeler yapýlabileceðine kesinlikle
kani oldular, kitaplarýnda bunu açýklýkla dile getirdiler. 1882’de Ýngiltere'de
her branþtan bilim adamlarý biraraya
gelerek SPR adýyla Ruhsal
Araþtýrmalar Derneði kurup dergiler
yayýnladýlar. Sonra da bunun bir benzeri ABD de kurulup faaliyete geçti.
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Gelecek yazýlarýmda onlarýn araþtýrmalarýndan uzunca söz edeceðim. Hep
þikâyet edip durur, "Her þeyi batýdan
mý alacaðýz biraz da kendi yapýp ettiklerimizden söz etsek" demez miyiz? Bu
nedenle öncelikle kendi ülkemizdeki
bireysel ve bazýlarýnda bizzat bulunduðum topluca yapýlmýþ parapsikolojik
deneylerden bahsedeceðim.
Biliyorsunuz Türkiyede bu konuda her
þey 60 yýl önce iç hastalýklarý uzmaný
Dr. Bedri Ruhselman'ýn kitaplarý ve
dernek çalýþmalarý ile baþlamýþ, çevresi
hýzla ilgili kiþilerle dolmuþtu. 40 yýl
önce bu kiþilerden sekizi ile söyleþiler
yapmýþ ve yaþadýklarý parapsikolojik
olaylarý dergimizde yayýnlamýþtým.
Gelecek sayýlarýmýzda sürdürmek üzere
öncelikle bunlardan alýntýlar yapmak
istiyorum.
Ýþte Dr. Bedri Ruhselman'ýn en eski
arkadaþlarýndan ve 1950 yýlýnda onunla
birlikte "Metapsiþik Derneðinin" kurucularýndan olan KBB uzmaný Prof. Dr.
Sevil Akay'ýn yaþadýðý çok ilgi çekici
iki parapsikolojik deney:
MASA HAVALANMIÞTI
"Zamanýný kesin hatýrlamýyorum 1945 -1947 yýllarýnda
Taksim Cumhuriyet Caddesinde,
Afgan Kralý Emanullah Han'ýn
eniþtesi Abdülvahap Tarzi Han'ýn
evinde bir celse yapmýþtýk.
Medyumumuz Muallâ isimli bir
hanýmdý. Önce bir fiziki deney
yaptýk. Beþ kiþi bir masanýn
etrafýna oturmuþ, ellerimizi
masanýn üstüne koymuþtuk.
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Biraz sonra masa yavaþ yavaþ havalanmaya baþladý. Dört bacaðý da yerden
ayrýlmýþtý. Masa yükselmeye devam
ettiðinden biz de ayaða kalkmýþtýk. Bu
þekilde baþýmýz hizasýna kadar masa
yükseldi sonra yavaþ yavaþ inerek eski
halini aldý. Son þüpheleri gidermek için
olacak olay iki defa tek-rar etti. Ben
hile ihtimalini düþünerek tedbirimi
zaten önceden almýþtým. Medyumun
karþýsýna kendim geçmiþ, iki yanýna da
karýmý ve bu iþlere inanmayan Dr.
Pakize Tarzi hanýmý koymuþtum.
Ayrýca odada loþ bir ýþýk vardý ve her
þey apaçýk görülüyordu.
"Masa deneyinden hemen sonra ayný
medyumla bir ruhlarla konuþma celsesi
yaptýk. Gelen varlýk, aklýmýzdaki sorulara cevap vereceðini söylüyordu. Ben
daha ispatlý olsun diyerek yan odaya
geçtim ve bir kaðýda sorumu yazarak
cebime koydum. Kaðýda þunu yazmýþtým: "Spiritüalizma ile tasavvufdan
hangisini tercih edersiniz?" cevap sýrasý
bana gelince medyum süratle þu cümleyi yazmýþtý: "Tercih meselesine bir
þey diyemem; bu tamamen sizin kültürünüze baðlý bir hususiyettir." Ayný þe-
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kilde Dr. Pakize Tarzi'nin de aklýndaki
sorunun tam karþýlýðýný vermiþti.
"SÝZDE EMÂNETLERÝM VAR"
"Anlattýðým olayýn ceryan ettiði
senelerde veya bir sene sonra Meliha
isimli felsefe eðitimi gören bir kýzla
celseler yapmýþtým. Birinci veya ikinci
tecrübemizde idi; genç yaþta ölmüþ
kýzkardeþimin ruhunu çaðýrdým. Geldi.
Medyum kýzkardeþimi tarif etti, tamamen uymaktaydý. Bundan sonra soru ve
cevaplar þöyle devam etti:
- "Kaç yaþýnda öldünüz?"
- "19 yaþýnda."
- "Hastalýðýnýz neydi?"
- "Medyum karnýný gösterdi."
- "Neydi" diye israr ettim.
- "Peritonit" dedi. Cevaplarýn hepsi
doðruydu. Medyum gelen varlýðýn
sözünü naklederek:
- "Sizde emânetlerim var diyor" dedi.
Ben böyle birþey hatýrlamýyordum.
- "Ben bilmiyorum" dedim. Epeyce
ýsrar etti. En sonunda:
- "Kafam" dedi.
Bu kelime beni þaþkýna çevirmiþti.
Gerçekten kýzkardeþimi çok sevdiðimden onun kafatasýný hatýra olarak saklamýþtým.
Söz bu noktaya gelince sayýn Akay
bana bir camekân içindeki kýzkardeþine
ait kurukafayý gösterdi ve sözlerine
devam etti. Yeni tanýþtýðýmýz medyumun bu en gizli hususiyetleri bilmesine
imkân yoktu. Gelen varlýðýn
kýzkardeþim olduðuna iyice inanmýþtým. Kurukafayý ilk mezarýna koymamý istiyordu. Çünkü mezarý
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nakledilmiþti. Ona ruhunun bedeninden
ayrýldýðýný, geri kalanlarýn artýk eski
elbise gibi olduðunu, bunlara baðlý
kalmamasýný uzun uzun anlattým. Bana
inandý ve teþekkür etti. "Emânetlerim
var" diyerek çoðul kelime kullanmýþtý.
Bunu sordum:
"Saçým" dedi. Böyle birþeyi asla
hatýrlamýyordum.
- "Saç yok bende" dedim.
- "Var" dedi ýsrarla.
- "Nerede" dedim:
- "Kütüphanede"
- "Hangisinde?"
- "Doktor kitaplarýnýn bulunduðu
kütüphanede"
- "Hangi katta?"
"- Ýkinci rafta"
Doðrusu böyle birþeyden hiç haberim
yoktu. Son derece meraklanmýþtým,
medyumu o halde býrakarak hemen
kütüphaneye koþtum. Bahsedilen raftaki kitaplarý süratle karýþtýrýrken bir de
ne göreyim: Bir kitabýn içinde bir zarf,
zarfýn içinde de bir demet saç!..
Allak bullak olmuþtum. Saç ortaya
çýkmýþtý ama ben yine de bir þey anlamamýþtým. Bin bir düþünce içinde
medyumu uyandýrdým ve hemen
Ýzmir'deki anneme olayý anlatan bir
mektup yazdým. Gelen cevap bütün
düðümleri çözüyordu:
"Kýzýmýn 13 yaþýnda iken saçlarýný
kesmiþtim. Bana 'Sakla bunu anne,
ölünce size hatýra kalýr' demiþti de ters
ters bakmýþtým ona."
"Biz o saçýn kesilmesinden sonra 8 9 ev deðiþtirdik. Bu taþýnmalar esnasýnda saçýn içinde bulunduðu zarf, dön-
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müþ dolaþmýþ benim týp kitabýnýn içinde karar kýlmýþ herhalde..."
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A s t r a l

S e y a h a t l er

Yaþarken Bedeni Terkedip Dönmek

Cennet ve Cehennem
Ýzlenimleri
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt
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Amerikalý araþtýrmacý Robert A.
Monroe'nun OBE - Beden Dýþý
Deneyimlerini Ortam I adýný verdiði fiziki dünya þartlarýnda ve Ortam II adýný
verdiði, maddi þartlarýn dýþýndaki bölgelerde gerçekleþtirdiðini geçen
sayýlarýmýzda incelemiþtik.
Monroe, Ortam II'nin fiziki dünyaya
yakýn olan frekanstaki bölgelerinde
yapýlan astral seyahatlerin, bu bölgelerde
karþýlaþýlabilecek varlýklar açýsýndan çok
nahoþ olabileceðini ve cehennem varsa,
buralarda olabileceðini belirtiyor. Ancak
Monroe, Ortam II' de cennet olarak
vasýflandýrabileceði bölgelere de rastlýyor
ve bunu þöyle anlatýyor:
“Tasvir edebilmek için kelime bulamadýðým bir baþka yere de gittim. Bu
yerin, dinlerimizde cennet, nirwana, ya
da bütün zamanlarýn tasavvuf bilgilerinde sözü edilen o en yüksek basamak
olduðundan þüphem yok. Benim için bu
yer, en saf huzurun ve en yüksek mutluluk hissinin bulunduðu yer. Burasý gök
kuþaðýnýn bütün renkleriyle yýkanan,
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insanýn kendisini nihayet yuvaya dönmüþ
hissettiði, nereden geldiði belli olmayan,
dünyamýzdan tanýdýðýmýz müziðe benzemeyen harmonilerin titreþtiði bir yer. Ve
insan bu müzikle birlikte titreþiyor, müziðin kendisi oluyor.
“Ve en önemlisi insan burada yalnýz
deðil. Yanýnda sýmsýký baðlý olduðu
baþkalarý var. Onlarýn þekilleri, isimleri
önemli deðil, ama insan onlarý tanýyor ve
onlarla büyük gerçek ile baðlý olduðunun
bilincinde. Onlarla arasýnda gidip gelen
mutlak sevgi dalgalarýnýn bilincinde, bu
sevgi yanýnda, daha önce sevgi adýna
yaþadýklarýnýn, bu sevginin küçücük birer
kesiti ya da parçacýklarý olduðunun
farkýnda. Burada gerçek yaratýcýnýn ve
kendi yaratýklýðýnýn da farkýnda insan ve
kendini tam mutlu, olmasý gereken yerde
hissetmekte.
“Buradan her defasýnda istemeden ve
kendi arzum olmadan ayrýldým. Ayrýlýþýmda hep üzgün ve aklým arkada kalarak
gittim. Birisi beni geriye getirdi her
seferinde. Ve arkasýndan günlerce þiddetli
özlem ve yalnýzlýk çektim. Kendi hayatýmda, kendimi yabancý bir ülkede gibi
hissettim, her
þey bana oradaki algýlarýma
kýyasla, baþka
türlü, "yerinde
deðil" ve "yanlýþ" geldi.
Bundan o kadar çok çektim
ki, bir daha
oraya ulaþmayý
denemedim.”
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Monroe'nun bu anlatýmý, bu denemelerinde, dünya seviyesinin üzerinde
bulunan bölgeleri ziyaret etmiþ olduðunu
düþündürmekte. Sevginin ve birliðin bizzat yaþandýðý ve bunun sonucu olarak da
sonsuz bir mutluluðun hissedildiði bu
bölgeleri, bizlerin "cennet" kavramýyla
özdeþleþtirmiþ olmasý da þaþýlacak bir þey
deðil.
Deðiþen Yaþam ve
Para Üreten Pantalon
Robert A.Monroe, ilk OBE denemesini
yaþadýktan yirmibeþ yýl sonra ikinci
kitabý olan "Far Journeys" (Uzak
Seyahatler) isimli kitabýný çýkardý.
Aradan geçen bu uzun yýllar içinde, astral
seyahatlerini çok daha sistemli yapar hale
gelmiþ, 1973 senesinde de Virginia'da
"Monroe Institute of Applied Sciences"
adlý araþtýrma merkezini kurmuþtu.
Ýlk kitabý olan "Journeys Out Of The
Body" (Beden Dýþý Seyahatler) çok
büyük bir ilgi görmüþ, dünyanýn her
yanýndan, kendisi gibi deneyimler yapmýþ
olan yüzlerce insan kendisine mektuplar
göndererek, onun sayesinde deli olmadýklarýný ve dünyada tek baþýna olmadýklarýný anladýklarýný ifade etmiþlerdir.
Ancak astral seyahatler ile baþladýðý
ruhsal serüven, fizik yaþamýnda da bir
dizi deðiþikliðe yol açmýþtý. Bedeni artýk
kimyasal maddeleri kabul etmemektedir.
Her hangi bir ilaç almasý veya bir bardak
alkol içmesi imkânsýz hale gelmiþtir.
Hatta narkozla yapýlan bir operasyonun
ortasýnda uyanýr bile. Gündelik hayatýnda
da açýklanmasý zor bir takým olaylar

yaþar. Bir kaç defa ölümle veya en azýndan aðýr yaralanma ile bitebilecek þekilde
merdivenden düþer ama bir güç onu
havada yakalayýp yumuþakça yere
býrakýr. Yaþadýðý birçok olaðanüstü olay
arasýnda, baþka bir anormallik de,
oldukça komik bir fenomen olarak, eski
bir pantalonunun baþýna gelir. Bu pantalonun cebinde sürekli para bulmaktadýr.
Bu tabii ki onu zengin edecek bir miktar
deðildir çünkü en fazla on, on bir dolar
çýkmaktadýr ceplerden. Hatta plastik
içinde kapalý halde temizleyiciden geldiði
zamanda da para eksik olmamaktadýr
pantalonda. Monroe, çocukluðunda bir
kere, çok acil olarak birkaç dolara ihtiyaç
duyduðu zamandaki bir ruh halinin aktif
hale geçerek, bu fenomene sebep
olduðunu düþünür ama tam bir izah bulamaz. Ayrýca baþkalarýnýn bilemediði þeyleri, dünyanýn en normal þeyiymiþ gibi, o
bilmektedir, örneðin arkadaþlarýyla
oynadýðý kaðýt oyunlarýnda, kimin elinde
ne kart olduðu onun için artýk bir sýr
deðildir. Maddi dünya ile ruhsal alemin
sýnýrlarý onun için kalkmýþ gibidir artýk,
sanki bir kapý bir daha kapanmamak
üzere aralanmýþtýr ve hayatý deðiþmiþtir.
Hemi-Sync Metodu ve
OBE Seri Ýmalatý
Monroe'nun ilk kitabý büyük yanký
uyandýrýr. Kitap özellikle ilim
çevrelerinin ilgisini çekmiþtir. Yeni kurulmuþ olan Monroe Araþtýrma Enstitüsüne
birçok insan beden dýþý deneyimler yapmak üzere, denek olarak baþvurur. Bunlar
arasýnda birçok doktorlar, fizikçiler, elektrik mühendisleri, psikiyatrlar vardýr.
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Araþtýrma laboratuvarýnda, bir kontrol
merkezine baðlý bulunan, isole edilmiþ üç
bölme bulunur. Bu bölmelerde, deneklerin rahatça uzanacaklarý sýcak su yataklarý vardýr. Bölmelerin hava, sýcaklýk,
nem durumlarý merkezden kontrol edilir.
Bundan baþka deneklerin beyin dalgalarýnýn (EEG) , kas hareketlerinin,
nabýz ve nefes durumlarýnýn sürekli kontrol edildiði aletler bulunur. Denekler bu
bölmelerde uyku sýnýrýna kadar gidip,
bedenin uyuduðu ama dimaðýn uyanýk
kaldýðý bir duruma getirilmeye çalýþýlýrlar.
Çünkü bu durum, astral bedenle fiziki
bedenden ayrýlmayý temin edecek durumdur ve bu duruma "Fokus 10" adý verilir.
Bu duruma geçebilmek için müzik tonlarýndan istifade edilir. Bu durumda
bedenin gösterdiði fizyolojik veriler, bir
ýnsanýn derin uykuda iken verdiði deðerlere eþittir. Ama dimað uyanýk kaldýðý
için, deneklerin, deney esnasýnda mikrofon üzerinden kontrol merkezi ile konuþmalarý mümkündür.
Denemeler zaman içinde yeni þekiller
alýr ve geliþir. Normal duyu organlarýnýn
alamadýðý Beta Dalgalarý verildiðinde,
denekler ýþýk ve þekiller görmeye baþlarlar.
Bedende tansiyon düþmesi, nabýz
zayýflamasý, vücut ýsýsýnýn azalmasý, kas
gevþemesi tesbit edilir. Deneklerin bundan sonra, gördükleri ýþýða doðru gittikleri ve bu ýþýktan geçtiklerinde, beden dýþý deneyime ulaþtýklarý anlaþýlýr. Bu deneyim, kendiliklerinden beden dýþý deneyim
yapanlarýn, ölüm ötesi tecrübe yaþayanlarýn anlattýklarýna aynen benzemektedir.
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Bundan sonraki adým, laboratuvarda
"Hemi-Sync" metodunun kullanýlmasý
olur. Bilindiði gibi, insan beyninin iki
beyin yarýsý mevcuttur. (Hemisfer). Sað
yarý, bedenin sol tarafýný, sol yarý da
bedenin sað tarafýný kontrol eder. Beynin
sol yarýsýný, mantýklý düþünceden sorumlu
olduðundan; konuþmak, okumak, hesap
yapmak, hatýrlamak, mantýklý sonuçlar
çýkarmak, analiz etmek gibi iþler için kullanýrýz. Sað yarý ise, ilham, fikir, müzik,
duygular gibi þeylerin kaynaðýdýr.
Bugünkü medeniyetimizin insanlarý
aslýnda hemen her þeyi beynin sol yarýsý
ile yürütmektedir. Bütün medeniyetimiz,
okullarýmýz, kitaplarýmýz, üniversitelerimiz, ekonomimiz, politik yapýlarýmýz
beynimizin sol yarýsýnýn üzerine kuruludur. Oysa beynin sað yarýsýnýn yapabildiði çok þey mevcuttur. Örneðin son
araþtýrmalara göre, sol yarý isimleri farkederken, sað yarý yüzleri kayda geçirir.
Düþünürsek, ne çok kere tanýdýk bir yüzü
farkettiðimizi ama ona ait ismi bir türlü
bulup çýkaramadýðýmýzý anýmsarýz.
Monroe ve arkadaþlarý, her iki beyin
yarýsýnýn ayný anda, birlikte kullanýlmasýný saðlayan bir metod geliþtirerek,
Hemy-Sync adýný verdikleri bu metodu,
beden dýþý deneyimlerin meydana getirilmesinde tatbik ederler. Bu þöyle olur:
Kulak üzerinden duyulan bir ses tonu,
normalde gönderildiði beyin yarýsýnda
benzer elektrik titreþimleri oluþturur. Yani
beyin ayný tarz titreþimle buna cevap
verir. Bilindiði üzere belli beyin dalgalarý, yani titreþimleri belli bilinç
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durumlarýný gösterir, örneðin uyku durumu veya uyanýklýk hali. Öyleyse, beyine
belli frekanslar göndererek, beynin ayný
frekansta titreþmesi saðlanabilir ve bu
yolla, belli bir bilinç durumu hasýl
edilebilir. Hemi-Sync metodunda yapýlan
ise, her iki kulak üzerinden beyne iki
farklý ses tonu göndermektir. Sað kulak
üzerinden sol yarýya ve sol kulak
üzerinden sað yarýya. Bu durumda beynin
her iki yarýsý müþterek çalýþmak durumunda kalýr ve her iki kulaktan gelen
frekansýn farký olan frekansta bir beyin
dalgasý üretir. Ayný zamanda her iki beyin
yarýsý, bu beyin dalgasýnýn çaðýrdýðý bilinç durumuna girer. Hedeflenen bu
bilinç durumu ise, beden dýþý deneyimi
baþlatan bilinç halidir.
Hemi-Sync metodu baþka bilim
adamlarýnýn da ilgisini çeker ve onlarýn
da kendi sahalarýnda bu metod ile
deneyler yapmalarýna vesile olur. Bazý
psikiyatrisler, bu metodu kullanarak,
hafýzalarýnýn bir kýsmýný kaybetmiþ hastalarýnýn, unuttuklarý þeyleri hatýrladýklarýný
tesbit ederler. Bazýlarý da bu yolla, uyuþturucu baðýmlýsý hastalarýnýn durumlarýný
iyileþtirirler. Hatta bir þizofreni hastasýnda bile iyileþme tesbit edilir.
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Bu metod ayrýca, ameliyatlardan sonra aðrý dindirici, nekahat
devresini kýsaltýcý, öðrencilerde
öðrenme süresini azaltýcý gibi
daha deðiþik biçimlerde de kullanýlýr.
Sonraki yýllarda Monroe'nun
araþtýrma laboratuvarýna gösterilen ilgi o kadar artar ki, Enstitü,
konuyu daha fazla incelemek
isteyen baþka araþtýrma gruplarý ve bizzat
denemek isteyen kiþilerin adeta hücumuna uðrar. Neticede ortaya çýkan
"Gateway" Programý ile, 1980’lere
gelindiðinde, üçbini aþan insan üzerinde
60.000 test yapýlmýþtýr. Bu testlerde, gündelik bilincin dýþýna çýkan insanlarýn yaþadýklarý beden dýþý deneyimler, büyük
titizlikle tesbit edilmiþ ve kayýtlara geçirilmiþtir.
Ýþte onlardan biri:
1644-CM kodlu denek: (Monroe
deneklerin gerçek adlarýný, iþ hayatlarýnda sýkýntý olmamasý için kullanmamaktadýr.)
"O sabah, 21. düzeye ulaþmýþtým ve
daha önce ölmüþ babamla görüþtüðüm
27. düzeye gitmek düþüncesindeydim.
Ama babamýn meþgul olduðunu farkedince, daha önce hiç araþtýrmadýðým bölgelere doðru devam etmeye karar verdim.
Dijital bir sayaç düþünerek ilerlemeye
devam ettim, sayaç 100’ü gösterdiðinde,
bir yerde durdum. Burada ortalýkta
dolaþan birçok insan gördüm. Hologram
görünüþündeydiler ama çok canlý izlenimi uyandýrýyorlardý. Bazýlarý beni
görmezden geldi, bazýlarý geri çekildiler,
bazýlarý da sevinçle bana doðru geldiler.
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Bir kýsmý geçici olarak orada bulunduklarýný ve neticede bedenlerine geri
döneceklerini söylediler. Bazýlarý ise, tam
özgür olmak için bedenlerinin ölmesini
bekliyorlardý burada. Bana doðru gelmiþ
olanlar, istemeden oraya gittiklerini ve
nasýl geri döneceklerini bilmediklerini
söylüyorlardý. Bu sýrada, senin sesini
duydum Bob. (Kontrol odasýndan devamlý kendisi ile irtibatta olan Robert A.
Monroe'yu kastediyor) O anda, senin
sesin olmadan yolumu bulamýyacaðýmý
korkuyla farkettim, ama anlaþýlan tam
zamanýnda tekrar geri dönmüþtüm."

bulunan varlýklarla karþýlaþýr, onlardan
aldýklarý bilgileri kontrol merkezindekilere aktarýrlar. Monroe'nun kayýtlarýna
göre, bu karþýlaþmalarýn üçte ikisinde,
denek kiþi, karþýlaþtýðý varlýklarla olan
konuþmalarýný bizzat naklederken, üçte
birinde, gelen varlýklar denek kiþinin
bedenini ve ses tellerini doðrudan kullanarak, kontrol merkezindekilerle kendi
sesleriyle konuþurlar. Bu bir çeþit suni
olarak yaratýlmýþ medyumluk olayý olarak
da görülebilir.

Bu denemede, denek gitmiþ olduðu
düzeyde, hala bedenlerinde olan ama bir
sebepten beden dýþý deneyim yaþamakta
olan varlýklara rastlýyor. Belki kýsmen
uykuda veya komatöz bir hastalýk
esnasýnda, ya da uyuþturucu etkisinde
olarak. Bazýlarý da anlaþýlan ölmek üzere
olan bir bedenden tamamen kurtulmayý
bekliyorlar.

SS/ROMC( Denek: Mesleði büro þefi)
"Þu anda hýzla bir tünel içinden geçiyorum. Tünelin diðer ucunda bir ýþýk var.
Bu ýþýða doðru gidiyorum. Beni oraya
götüren bir ýþýk hüzmesi var. Þimdi
tünelden çýkýyorum. Bambaþka bir boyuta geldiðimi hissediyorum. Burada her
þey yeþil ve çok parlak. Bana doðru gelen
çok kuvvetli bir enerji. Burada bulunmak çok þahane bir his. "

Bu karþýlaþmalardan bazý örnekler:

Kaþifler ve Baþka Yaþam Biçimleri
Monroe ve arkadaþlarý, bir yandan
"Gateway" projesi ile, daha geniþ topluluklara hitap eder ve daha fazla denek ile
deneyler yaparken, diðer yandan da, altý
kiþiden oluþan "Kaþif takýmý" adýný
verdikleri, kendi çekirdek gruplarý ile
araþtýrmalarýna devam ederler.
Bu denemelerde, OBE durumuna
geçmekte daha fazla tecrübe kazanmýþ
olan grup fertleri, þaþýrtýcý sonuçlara ulaþmaktadýrlar. Bu kiþiler, ulaþtýklarý bilinç
düzeylerinde, çeþitli enerji kademelerinde

Burada anlatýlan deneyimin, ölüm ötesi
tecrübelere olan benzerliði gözlerden
kaçacak gibi deðil. Devam ediyoruz:
SS/TC (Denek: Mesleði fizikçi)
"Ayný kadýnla tekrar irtibata geçtim.
Onu kadýn olarak görmem, kendi
tasavvurum mu, acaba o kendisini ve
beni nasýl görüyor? Anladýðýmýz kadarýyla, ikimiz de birbirimizi nasýl görmek
istediysek, her birimiz kendi alýþtýðýmýz
bir biçimde, öyle görüyoruz. Bu iki
görüntü birbirine benziyor mu, bilmiyoruz. O sýrada boynumda (bedenimde) bir
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kaþýntý hissettim ve ona, baþka bir boyutta bulunan bedenim olduðunu anlatmaya
çalýþtým. Sanýrým bana inanmadý.
Onlarýn dünyasýnýn nasýl olduðunu sordum. Beni baþka bir yere götürdü, burada
bir de erkek var. Bu kiþi, önündeki bir
yazý tahtasýna bir þeyler yazýyor ve bana
sorularýmýn cevaplarýný açýklamaya
çalýþýyor. Yazdýklarýndan hiçbir þey
anlamýyorum, okuyamýyorum. Bunun
üzerine birbirimize hayali resimler göndererek anlaþmaya çalýþýyoruz. Bu daha
iyi iþliyor. Birbirimizle zaten baþtan beri
telepatik yoldan anlaþýyoruz. Anladýðým
kadarýyla, onlarýn bilgi seviyesi ve sistemleri oldukça bizimkilere benziyor.
Onlar da, bizim maddi þartlarýmýz gibi
bir sisteme baðlýlar ve oradan ayrýlamýyorlar. Sanýrým onlarda da nesnelerin
uymak zorunda olduðu tabii kanunlar
var. Nesneleri düþünceyle hareket ettirir
durumda deðiller. Kullandýklarý aletleri
tanýmadýðým halde, dünyaya benzer þartlarý olduðunu hissediyorum. Herhalde
ben de onlara, kendilerine benzeyen bir
varlýk olarak yansýyorum. "
Bu denemede anlaþýlan denek kiþi,
baþka bir realitede yaþam sürmekte olan
varlýklarla karþýlaþmýþ. Onlarla telepati
iletiþimi kurabilmiþ ama daha fazla bilgi
edinmesine, aradaki farklýlýklar o an için
engel olmuþ.
Rehberler, Yardýmcýlar, Öðretmenler
SS/JCA (Denek: Mesleði sosyal kuruluþ çalýþaný)
"Þu anda yeþil görünüþlü bir adamla
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konuþuyorum ve onun bulunduðu yere
varmaya çalýþýyorum. Bu yeþil giysiyi
benim kendimi iyi hissedebilmem için
taþýdýðýný, aslýnda kendisinin buna
gereksinmesi olmadýðýný söylüyor.
Ýçimde hâlâ korku taþýdýðýmý, bedenime
girip çýkmayý daha iyi öðrenmem gerektiðini ifade ediyor. Kendisinin beni koruma görevini üstlendiðini anlatýyor.
Benim deneylerimden ve yetiþmemden
sorumlu olduðunu bildiriyor. Anlaþýlan
kendisi çeþitli zamanlarda pek çok hayat
yaþamýþ. Sanki geldiðim bu yere aitmiþim gibi bir his duyuyorum.
Zannederim ilerleme kaydettim, çünkü
buraya kadar bu defa yardýmsýz geldim. "
Bu örnekte denek, bir rehberiyle veya
en azýndan kendisine bu denemelerinde
yardýmcý olan ileri bir varlýkla karþýlaþýyor. Monroe da, kendi denemelerinde
çok kere kendisine yardým eden varlýklarla karþýlaþtýðýný ifade eder. Bazen
onlarý hiç görmese, sadece bir ses duysa
veya sadece destek veren bir el hissetmiþ
olsa bile.
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SS/BY (Denek: Mesleði elektrik
mühendisi)
"Kaynak ile tekrar irtibata geçiyorum
ve vereceði bilgileri soruyorum, dünyayý
tanýyýp tanýmadýðýný bilmek istiyorum.
"Evet, benim bölgem." diyor. Aldýðým
hisse göre, o ve onun gibiler, bizlere yaptýðýmýz dünya denemelerinde yardým
etmek ve öðrenmemizi saðlamak için
yanýmýzdalar. "
SS/ROMC (Denek: Mesleði Büro þefi)
(Bu denek, daha önceki denemede, dört
yardýmcý varlýk tarafýndan bedenine yeni
bir enerji getirildiðini ve onlarýn kendisini, diðerleriyle doðrudan konuþmak için
aracý olarak kullanacaklarýný söylemiþtir)
"Kontrol Merkezi: Þimdi baþka bir deneme yapacak mýsýnýz?
Cevap: Peki. Þimdi galiba benim ses
tellerimi kullanacaklar, Ama ben henüz
yoldan çekilecek kadar kafi dýþarýda
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deðilim. Daha gevþemiþ olmalý, kendi
ruhumun, akacak olanlarý engellemesini
önlemeliyim. Bunu daha çalýþmamýz
gerek. Þimdi kýsaca benim ses tellerimi
kullanmak ve görmek istiyorlar. Bakalým
nasýl olacak.
Kontrol Merkezi: Peki, bana ihtiyacýnýz
olursa buradayým.
Yeni Ses: Selamlar! Þimdi, bu genç
bayan (deneði kastediyor) ne olup bittiðini takip ederken, ben bu ses telleri vasýtasýyla konuþuyorum. Þu anda fizik
bedeni çok çabuk ýsýnýyor. Bazen de çok
soðuk bir durumda bulunacak. Þu anda
onun bedeniyle çalýþmakta olan enerji
molekülleri çok hýzlý bir tempoda çalýþýyorlar o yüzden ýsýnma hissediyor. Bu
genç bayan, biz önce onun Aura'sýna kadar geldiðimiz zaman ne olduðunu anlayacak. Daha fazla gevþeyip bedeni
üzerinde süzülmeye baþlayýncaya kadar,
sýcaklýk hissedecek. Astral hale geçiþi ise
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serinlik, huzur ve emniyet olarak algýlayacak. O zaman sakin bir þekilde bedenini terkettiðini ama istediði an dönebileceðini farkedecek. Biz bu ses telleri ile
bilgi verirken o bunu seyredebilir, isterse
baþka boyutlara da gidebilir, ona yardým
edenler bulunacak. Biz bu iþi baþkalarýyla
da yapmaktayýz. Biz diyorum, çünkü biz
bir grubuz ve sizinle birlikte çalýþacaðýz.
Þimdi ayrýlacaðýz ve onun bedenine geri
dönmesini saðlayacaðýz, çünkü öncelik
hakký onundur. Teþekkürler sevgili dostlar."
Bu yolla alýnan bilgiler ve daha sonraki
geliþmeler, Robert A. Monro'nun ikinci
ve üçüncü kitaplarýnýn konusu.
Gerçek Her Yerde Birdir
Bu bölümü, Monroe'nun bu görüþmeler
hakkýnda yaptýðý þu tesbitlerle bitiriyoruz:
- "Bu görüþmelerde karþýlaþýlan bedensiz varlýklar, her kimler iseler, deneklere
öyle sýcak bir sevgi gösteriyorlar ki,
denek kiþiler onlara hayatlarýný bile
emanet ediyorlar.
- Bu varlýklar her þeyden önce deneklerin bedensel ve ruhsal saðlýðý ile ilgililer ve onlarýn iyiliði için büyük zaman
harcýyorlar.
- Böyle bir varlýk deneðe önce, yüzünü
göstermeyen kapiþonlu bir giysi ile
görünüyor ama arada güven saðlandýktan
sonra bu pelerini çýkarýyor. Denek yüzü
algýlýyamýyor ama bu varlýktan akseden
parlak ýþýmayý farkedebiliyor.
- Varlýk konuþmalarda, deneðin kelime
haznesine ve hafizasýna muhtaç, bu yüz-

den bazen istediklerini ifade etmek için
kelime arýyor.
- Bu görüþmelerde, özellikle varlýk
deneðin bedenini doðrudan kullandýðýnda, deneðin bedeninde fizyolojik
deðiþmeler kaydediliyor."
Robert A. Monroe'nun, daha önce
hiçbir ruhsal bilgi birikimi olmadan, birden kendisinde beliren OBE (Beden dýþý
deneyimler) yeteneði dolayýsiyle ruhsal
konularla karþý karþýya geldiðini ve kendi
bilgi binasýný kendisinin inþa etmek
zorunda kaldýðýný, önceki sayýlarýmýzda
ifade etmiþtik.
Bedensiz rehber varlýklarýn çeþitli
medyumlar vasýtasýyla verdikleri bilgileri
yýllar boyunca takibetmiþ olanlar, gerçeðin her yerde ayni olduðunu, gerçeðe
çeþitli yöntemlerle ulaþilabileceðini ve
gerçeði gerçekten bulmak isteyenlerin,
tutturduklarý yol hangi yol olursa olsun,
sonuçta o büyük özlemlerine gitgide yaklaþabileceklerini, bunlarý okuduktan
sonra, herhalde onaylayacaklardýr.
Monroe da, beden dýþý deneyimleri
yoluyla baþladýðý serüveninde, bütün yollarýn çýktýðý o büyük ve geniþ bulvara
ulaþmýþ görünüyor. Monroe'nun ve onun
yolundan gitmiþ olan baþkalarýnýn deneyimlerini ve vardýklarý sonuçlarý biraz
daha takibedeceðiz.
Alýntýlar:
"Journeys Out Of The Body"
(Der Mann mit den Zwei Leben)
"Far Journeys" (Der Zweite Körper)
Robert A.Monroe
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Bir olma yolunda olduðumuz bir yolculuk bu...
Hepimiz önemli bir sürecin içindeyiz.
Þüphesiz Evren'de yalnýz deðiliz. .

Sirius Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi Baþkaný

Haktan Akdoðan ile
Söyleþi
Ayþegül Çelikkol
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Haktan Akdoðan, Sirius Uzay
Bilimleri Araþtýrma Merkezi Baþkaný,
4. Uluslararasý UFO Müzesi
Kurucusu, Uluslararasý Uzay - UFO
ve Paranormal Kongreler Birliði
Avrupa Direktörü olarak, uzun yýllardan beri bu konuyla ilgili dünyanýn
deðiþik yerlerinde düzenlenen uzay,
paranormal olaylar, dünya dýþý zeki
yaþam ve parapsikoloji kongrelerine
konuþmacý olarak katýldý, araþtýrmalarýný bilimsel bir platformda
sürdürdü.
Star TV, Kanal 6 ve Flash TV kanallarýnda toplam 52 bölüm olarak
yayýmlanan ve büyük ilgi gören "UFO
Gerçeði" adlý haftalýk belgesel programý hazýrlayýp sundu.
Dünyada yalnýzca Amerika, Japonya
ve Ýngiltere'de olmak üzere üç bölgede
bulunan Uluslararasý UFO Müzesi'nin
dördüncüsü 18 Ocak 2001 tarihinde
Ýstanbul'da, Sayýn Akdoðan tarafýndan kuruldu. Müzenin diðer þubeleri
2005 yýlýnda Kapadokya ve Denizli'de
hizmete girdi. Halen, Ýtalya ve
Brezilya'da 20 yýla yakýndýr aylýk
olarak yayýmlanmakta olan UFO ve
Paranormal dergilerinin danýþma
kurulunda ve merkezi Nevada - A.B.D
olan Uluslararasý Uzay - UFO ve
Paranormal Kongreler Birliði'nin 9
kiþilik yönetim kurulunda Avrupa
direktörü olarak görev yapmaktadýr..

Ayþegül Çelikkol - Okuyucularýmýzýn sizi daha yakýndan tanýyabilmeleri
için kýsaca özgeçmiþinizden söz edebilir misiniz?
Haktan Akdoðan - 1965 Ýzmir
doðumluyum. Sirius Uzay Bilimleri
Araþtýrma Merkezinin kurucusuyum.
Evrende yalnýz olmadýðýmýz konularýnda yaklaþýk olarak 24 yýldýr araþtýrmalar ve çalýþmalar yapýyorum. 198851996 yýllarý arasýnda Amerika'da
yaþadým. Orada bu konular hakkýnda
ciddi araþtýrmalarým oldu. 1996 yýlýndan bu yana ülkemizde Ufo'lar ile ilgili
kongreler, geçici müzeler, ulusal tv ve
yerel tv programlarý gibi çalýþmalarýmý
sürdürüyorum.
Ayþegül Çelikkol - Uçan daireler
konusuyla nasýl ve ne zaman ilgilenmeye baþladýnýz? Baþlangýçta ne gibi
zorluklar yaþadýnýz?
Haktan Akdoðan - Ýlk ilgim bu
konulara çocukken uzay yolu filmini
seyrederek baþladý. Ufkumun
geniþlemesini bu filme borçluyum
diyebilirim. Bilim kurgu romanlarý ile
büyüdüm. 20 yaþlarýnda Amerika'ya
eðitim için gittim. Elbette bu konular
orada daha derin araþtýrýlýyordu. Kurulmuþ bir çok dernek, yapýlan kongreler
ve oluþturulmuþ belgeseller, binlerce
kitap arþivleri vardý. Bu seyahatte daha
da derinleþtim. 1996 yýlýnda ülkeme
gelip bu konuda bilinen, özellikle
saklanan bilgileri kamuoyu ile paylaþmaya karar vererek araþtýrma merkezini kurdum.
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Ayþegül Çelikkol - Ufo konusuyla
ilgili olarak ülkemizde ciddi çalýþmalar
yapýyorsunuz. Konuyu dünya genelinde
de takip ederek tüm geliþmeleri yakýndan izliyorsunuz. Oldukça yoðun ve
bilimsel çalýþmayý da gerektiren bir
program içindesiniz. Baþlangýçtan bu
güne alýnan yol hakkýnda bizleri de bilgilendirir misiniz?
Haktan Akdoðan - Sanýyorum
farkýndalýk yarattýk. Çünkü yaptýðýmýz
röportajlarla, katýldýðýmýz TV programlarý ile halkýn bu konuya olan bilgisini
ve ilgisini arttýrdýk. Zira çekinceler
vardý herkeste korku ile beslenen.
Sadece Türkiye'de deðil tüm dünya
düzeninde ufo merkezleri ile birlikte
çalýþýyoruz. birçok ülkeye kongre ve
seminerler için gidiyoruz bilgilerimizi
paylaþýyoruz. Böylelikle bütün dünya
ile entegre olabilecek bir aðýmýz var.
Kurum olarak da ülke genelinde
320'nin üzerinde temsilcimiz var bir
çok þehirde. Çünkü bölgelerden de
artýk herkes gözlemlerini paylaþýyor.
Oldukça sýklaþtý da. Aldýðýmýz ihbarlarý
deðerlendirmek için temsilciliklerimiz
bölgelerde çalýþýyor. Bunlarýn analizleri
yapýlýyor. Gözlem raporlarý alýnýyor.
Beþiktaþ’ta görüntü izleme ve analiz
yapma laboratuvarýmýz mevcut. Orada
uzman arkadaþlarýmýzla araþtýrýyoruz
görüntüleri. Tabii ki, bizim elekten
geçirdiðimiz görüntülerde % 10 yada
%12s'i UFo görüntüsü veriyor. %85 90'ý tanýmlanan uçan cisimler oluyor.
Bunlar balon, uydu görüntüleri ya da
halkýn yanýlsamasý olabiliyor. Bana
sorarsanýz %10-15 hiç hafife alýnacak
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bir bölüm deðil. Çünkü bunlar gerçekçi
görüntüler, kanýtlar, gözlem yapan
tanýklarýn ifadeleri. Bunlarý da yaptýðýmýz basýn toplantýlarý ile kamuoyuna duyuruyoruz.
Ayþegül Çelikkol - Ufolar tarafýndan
kaçýrýlma, götürülme gibi bir takým
olaylar kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Bazýlarý ise kaçýrýlma olayý esnasýnda
kendilerine çip takýldýðýný iddia ediyorlar. Geçenlerde üst düzey bir Japon
yetkilinin eþi de buna benzer iddialar
öne sürdü. Bu tip olaylar hakkýnda siz
neler düþünüyorsunuz?
Haktan Akdoðan -Semalarýmýzda
sadece kendilerini göstermek istediklerini sanmýyorum. Ýnceleme yaptýklarýný düþünüyorum. Tabi ki insan
ýrkýnýn üzerinde çalýþmalar yapan ýrklarýn da olduðunu biliyoruz. Çip olayý
iddia olmaktan çýkmýþtýr. Uluslararasý
tüm psikaytr profosörlerin hipnoz çalýþmalarýnda çiplerin beden üzerinde yerleri tespit edilebilmiþtir. Bu çipler
çýkartýlýp incelendiðinde dünyada
olmayan bazý elementler içerdiðini,
kendi kendine çoðalan metaller olduðu
tespit edilmiþtir. Kötü bir deneyimden
söz etmiyorum. Geri dönüþümler hep
vardýr. Bizde hayvanlar üzerinde
deneyler yapýyoruz. Bunlar bir plan
dahilindedir. Kiþilerin rýzasý önemlidir.
Su anki bilinç bunu hatýrlamayabilir.
Ancak bedenlenmeden önce bunun
kontratý yapýlmýþ olunabilir. Ülkemizde
45-50 vakanýn bu konuda tespiti mevcuttur. Dünya da olduðu gibi, deðiþik
sýnýflardan, deðiþik mesleklerden bu
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alýnma konusuna maruz kalmýþ insanlar
mevcuttur.
Ayþegül Çelikkol - Ufo'larýn yaptýðý
söylenen "ekin çemberleri" hakkýnda
bilgilerinizi rica edebilir miyiz? Ne
amaçla yapýyor olabilirler? Þekil ve
desenlerin özel bir mesajý var mý sizce?
Haktan Akdoðan - Dünyanýn
deðiþik bölgelerinde sýklýkla Ýngiltere
bölgesinde 500 - 600 metre çapa kadar
ulaþan ve sadece havadan görünebilen
hasat çemberlerinin varlýklarý mutlaktýk. Benzerini çok kýsa bir zaman
içinde yapmak dünya teknolojisi ile
imkânsýzdýr. Düþünsenize, hiçbir traktör ve ayak izinin olmadýðý bir alanda
bir gecede ya da bir kaç dakika içinde
çemberleri görüntüleyen film arþivler
mevcuttur. Bunlarýn dünya dýþý kaynaklý olduðu ispatlanmýþtýr. Kodlarý ve
þifreleri olduðunu düþünüyorum. Net
olarak çözülmüþ deðildir mesajlar.
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Ancak ipuçlarý mevcuttur. DNA ve
geçiþimizle ilgili bilgi akýþý ve varoluþ
ile ilgili bilgiler içerdiklerini düþünüyorum.. Bizleri araþtýrma yapmaya sevk
etmek amacý taþýyorlar. Toprak analizleri yapýldýðýnda, çok ciddi yapýsal
farklýlýklar buluyoruz. Bu konu
üzerinde çalýþan, bu konuya kanalize
olmuþ gruplar var. Ufo fenomenin
içinde çok önemli bir yer kaplayan bir
konudur ekin çemberleri.
Ayþegül Çelikkol - Bugün geldiðiniz
noktada neler düþünüyorsunuz? Edindiðiniz bilgi ve deneyimler konuya
yaklaþýmýnýzda farklýlýklar oluþturdu
mu?
Haktan Akdoðan - Elbette. Önceleri
bilinen ama konuþulmayan, görülen
ama kanýtlanmayan konular þimdilerde
teknolojinin geliþmesiyle birlikte
önyargýlarýn kýrýlmasýna neden oldu.
Ayrýca þunu da önemle belirtmeliyim
ki, ufo ziyaretleri artýk
sýklaþtý ve arttý. Çok
önemli bir nokta bu. Ýstatiksel olarak yýllýk %35
bir artýþ söz konusu. Her
ülkeden gelen raporlarýn
artýþýný elbette teknolojinin ilerlemesi ile birlikte
kanýtlanan görüntü sayýsýnýn artmasýna baðlanabilir. Ancak ben bu artýþýn
nedenini ziyaretlerin sýklaþtýðýna da baðlýyorum.
Bilimsel çalýþmalarýmýzda son yýllarda
Ufolarýn gezegenimize
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özellikle belirli yerlere çok daha sýk
ziyaretleri ile karþýlaþýyoruz. Aldýðýmýz
ihbarlarýn da birçoðu bu verilerin doðru
olduðunu gösteriyor. Zira Ýstanbul
Tekirdað, Çanakkale, afyon Konya,
Alanya, Urfa, Kýbrýs gibi yörelerde
toplu olarak da gözlemledik ufolarý.
Özellikle yeraltý kaynaklarýnýn yoðun
olduðu, askeri üstlerin var olduðu yerlerde ziyaretler daha sýk oluyor. Bu
ziyaretler gittikçe artan bir trend gösteriyor. Hatta bu bölgelere yerküreye
bir ýþýk huzmesi gönderdiklerini de
biliyoruz. Lazer ýþýnlarýna benzen renkli ýþýnlar gönderdiklerinin fotoðraf ve
video kayýtlarý mevcuttur.
Geliþme olarak, enteresan bir deðiþim
sürecinde olduðumuza inanýyorum
dünya gezegeni olarak. Ciddi bir
deðiþim içinde. Zaten bunu ekolojik
deðiþimden, ekonomik deðiþimden
anlýyoruz. Bilinçlerde ve dünyanýn

manyetik alanýnda hatta gezegenler
arasýnda da bir deðiþim söz konusu.
Bilim adamlarý diðer gezegenlerdeki
enerji deðiþikliklerini þu anda açýklayamýyorlar. Bunun temel kaynaklarýndan biri, Nasa'nýn da açýkladýðý
gibi "ýþýn bombardýmaný" altýndayýz
Ayþegül Çelikkol - Faton kuþaðý
dediðimiz bir enerji alaný??
Haktan Akdoðan - Evet aynen öyle.
Nasa ve Avrupa Uçuþ Merkezlerinin
yaklaþýk 25 yýldýr bildiði bir olgudur.
Daha yeni paylaþým içindeler. Bir yýl
önce basýna açýklamak zorunda
kaldýlar. 2012 yýllarýnda bu sürecin pik
noktasý olacaðýný düþünüyorum.
Manyetik fýrtýnalarýn ve solar patlamalarýnýn artmasýnýn nedeni þudur: Dýþ
uzaydan gelen bu çember halindeki
Faton kuþaðýnýn manyetik etkilerinin
bizim güneþ sisteminin ve dünyamýzýn
manyetiðinin artmasýna neden
olmuþtur. Yerküremiz ve tüm gezegenler bu enerji
kuþaðýna uyumlanmaya çalýþýyor diyebiliriz. Yüksek
frekansta bir elektron içeren bir enerji
kuþaðýdýr. Bu aydýnlanma çaðýný yaratacak olan bir enerji
alanýdýr. Uyum
saðlama sürecedir.

SEVGÝ

00
Ayþegül Çelikkol - UFO ziyaretlerinin bir kontrol mekanizmasýnýn
denetiminde gerçekleþtiðini söyleyebilir misiniz?
Haktan Akdoðan - Kur'anda gecen
bazý bilgiler vardýr.
Örneðin Ýbrahim Suresi 48. ayetinde
"O gün yerküre, baska bir yerküreye
dönüþür" der. Burada bir deðiþim ve
dönüþüm bilgisi vardýr. Yok olma deðil
bir transformasyon mevcuttur. Bunu
yaratacak olanda bu yüksek frekanstaki
enerji kuþaðýnýn yaptýðý etki olacaktýr.
Ýþkak Suresi 19,ayette bir baþka
bölümde" ki siz boyuttan boyuta, ve
halden hale geçeceksiniz" der. Bu faton
enerji olarak tabir ettiðimiz alan bizi
bir üst realiteye taþýyacak olan bir enerji alanýdýr. Duyu ötesi algýlarýmýzda
aktive olacaktýr. Dolayýsýyla faton
kuþaðý bilgisi gerçektir. Bu deðiþim ile
birlikte buraya gelen UFO'larýn asýl
amacý bu geçiþ süresince rehberlik
etmek ve yardim etmektir. Bu enerjiyi
uyumlanmasý için dengeleme çalýþmalarý yapmaktýr ziyaretlerin amacý budur.
Elbette bazý varlýklarýn görev
daðýlýmlarý farklýlýklar gösterebilir.
Duailite evrenin içerisinde eksi-artý
kutuplaþmasý olduðu gibi, bazý varlýklarýn da karanlýðý yaymak için olumsuz
türlerinin olduðunu biliyoruz.
Ancak, evrenin çok deðiþik katmaný
ve yukarýda hiyerarjik bir düzen
olduðunu biliyoruz. Çok farklý yapýda
varlýklar var. Örneðin, kimileri bizim
yer altý kaynaklarýmýzla ilgileniyor,
kimileri teknoloji geliþmeleri kullanma
biçimlerimizden rahatsýzlar. Özellikle
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atomu parçalayarak silahlanmamýz
konularýnda endiþe içindeler. Bu varlýklar deðiþik formlarda olabilirler.
Bambaþka görünümde olabilecekleri
gibi bedenlenmiþ olarak ta görünebilirler. Yükselmiþ Spritüel ve ruhsal varlýklarda mevcuttur.
Bir kozmik plan içinde hareket edilir.
UFO varlýklarýnýn amacý sadece bizim
gezegenimize deðil tüm sisteme
hizmettir. Bunlar deneyimlerimizden
çýkartýlan sonuçlardýr.
Ayþegül Çelikkol - Danimarka Savunma Bakanlýðý son otuz yýldýr gizlenen bilgileri ve 15.000 Ufo dosyasýný
halkýn bilgisine açtý, Ýngiltere Savunma
Bakanlýðý þimdiye kadar gizli tutulan
ufo dosyalarýný açýkladý. Vatikan
Ufo'larýn varlýðýný kabul etti. Siz bu
geliþmeleri nasýl yorumluyorsunuz?
Haktan Akdoðan - Parelel süreç olduðunu düþünüyorum. Bunlar insanlýðý
bilgilendirme sürecinin baþlamasýdýr.
Dr. Edgar Mitchell Apollo 14 ay
modülü pilotudur. Ayda en en uzun
yürüyüþü yapmýþ bir bilim adamý ve
astranottur.
Geçen yýl 14 nisanda tüm Avrupa
basýna þöyle bir açýklamada bulunmuþtur; “Nasa 60 yýldýr ufolarý gizliyor. Biz
bu gözlemleri yaptýk. Nasa artýk bu
gizlemeyi durdurmalýdýr.” Yani kredibiletisi yüksek çevreler sizin söylediðiniz gibi artýk açýklama yapýyorlar.
Gerçi Tübitak Kumburgaz'da filme
alýnan görüntülerin Ufo'lara ait
olduðunu kabul etti. Ama Türkiye bu
konunun sizce neresinde? Bu konular
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ilgi görüyor mu ülkemizde?
Ülkemizde bu olgular yavaþ yavaþ
hýzlanacak diye ümit ediyoruz. Çünkü
Ülke olarak çok geriden gidiyoruz.
Üniversiteler tüm açýlýmlarý paylaþmak
istediðimiz halde özeller de dahil tüm
arþivlerimizi sunmak istediðimiz halde
çalýþmalarýmýza hiç destek olamýyor.
Ülke kaynaklarý maddi olarak destek
olmuyor. Bazý bilim adamlarýmýzýn
negatif sonuçlarý olduðu için
Kumburgaz deneyimlerini Tübitak'ýn
araþtýrmasýna sundular Söylemiþ
olduðunuz gibi en son Tübitak "bunlar
tanýmlanmayan uçan cisimlerdir" diye
rapor çýkardý. Ve yazýlý olarak geçmek
zorunda kaldýlar. Çünkü medya takip
ediyordu bu geliþmeleri. Dolayýsýyla
Tübitak'in attýðý Bu çok önemli bir
adýmdýr. Eskiden" uzay istasyonudur,
ateþ topudur, uydudur" diye incelemeden daha belirli bir sýnýfa koyuyorlardý.
Ýlk defa Kumburgaz görüntülerini
hiçbir kategoriye girmediðini, hiçbir
þekilde tanýmlayamadýklarýný, ama disk
þeklinde fiziksel ve maddesel bir formu
bulunan bir nesne olduðunu, bununda
bir Ufo tanýmlamasý olduðunu yazýlý
olarak sundular. Önemli tarihi bir
adýmdýr bu. Bunun devam edeceðini
tahmin ediyorum.
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Ayþegül Çelikkol - Ufo müzesi kurdunuz. Ufo kongerleri düzenliyorsunuz. Çalýþmalarýnýzda kimlerden
destek görüyorsunuz? Ne gibi yardýmlara ihtiyacýnýz oluyor?
Haktan Akdoðan - Diðer Avrupa
ülkeleri gibi ülkemizde de mecliste
hatta bir araþtýrma - soruþturma
komisyonunun kurulmasýný diliyorum.
Çünkü bunlar ulusal hava sahamýza
giren nesneler. Tabii ki Türk Hava
Kuvvetleri olsun, Milli istihbarat teþkilatý olsun bu konuda araþtýrmalarýný
yapýyorlar. Ufo masalarý mevcut bu
kurumlarýn. Tanýk olan resmi yetkililer
var. Pilotlar askeri ve sivil. Hatta askeri
üstlerin etrafýnda gözlenen Ufolar var.
Bunlar rapor ediliyor, inceleniyor,
dosyalanýyor. Ancak, bunlar halk ile
paylaþýlmýyor. Bizde buna karþýyýz.
Biz diyoruz ki: bu evrensel bir bilgidir.
Bunu dünya insanýndan saklamayý hiç
kimsenin ya da hiçbir kurumun hakký
yoktur. Bu bilgi paylaþým sürecini hýzlandýrmak gerekiyor. Biz elimizden
geleni yapýyoruz ancak olanaklarýmýz
ve kaynaklarýmýz çok sýnýrlý. Diðer
ülkelerin yaptýðý gibi bizim ülkemizde
de bu konuda açýk oturumlar yapýlmalý. Bilgi paylaþýlmalý.
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Maddi olarak kimseden destek almýyoruz. Ýdealist olarak yola çýktýk en
baþýndan beri. Sisteminde önümüzü
açtýðýný hissediyorum. Ýnsan gücü ve
devinimlerimizle sürdüyoruz kurumumuzu. Anasponsor'umuz vardý. Beþ ay
önce kiþisel krizinden dolayý desteðini
çekti. Ne hükümetten ne de üniversitelerden hiçbir destek görmüyoruz. Çalýþmalarýmýza sürekli devam ediyoruz.
Ayþegül Çelikkol - Konuya iliþkin
hangi projeler var gündeminizde, hedefleriniz nelerdir?
Haktan Akdoðan - Birleþik insanlýk
realitesinin yaratýlmasý hedefimizdir.
Dünya UFO ifþa kampanyasý baþlattýk
bunun için. Kampanyanýn amacý
Birleþmiþ Milletler nezdinde hiçbir
gizlilik içermeyen açýk oturumlar
düzenlemeye çalýþmaktýr. Tüm bilgileri
hiçbir gizlilik olmadan herkesle paylaþmaktýr. Böylelikle dünya insaný anlayacak ki: "Evrende yalnýz deðiliz".
Bu, dünya insanýný bir araya getirecek bilgidir. Dünyalý kimliðine kavuþmak için bu bilgi önemlidir. Evrene
bakýþýmýzý deðiþtirir. Baþka uygurlaklarýn varlýðý, din, ýrk, mezhep ayrýlýklarýn ne kadar anlamsýz hale getirir.
Böylece savaþlara ayrýlan trilyonlarca
dolarlýk bütçeler de insanlýðýn hizmetine sunulabilir.
Bir televizyon programý çalýþmasý
yapmayý düþünüyorum. Þu anda kanallar ile görüþmeyi sürdürüyoruz. Ücretsiz yapmayý düþünüyorum. Onlarýn
baþka endiþeleri var ama yakýnda
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çözüleceðini biliyorum. Çok yararlý
olacak hedefimiz için. Yeni çað bilgilerinin de verildiði bir program olacak.
Yinede gerek kongrelerimiz ile,
gerekse web sitemizde elimizden
geldiðince insanlýk tarihi açýsýndan çok
önemli sayýlan bu süreçte bilgiyi daha
çok yaymanýn görevimiz olduðunun
bilincedeyiz.
Ayþegül Çelikkol - Haktan Bey,
söyleþimize zaman ayýrdýðýnýz ve bizleri bilgilendirdiðiniz için çok teþekkür
ederiz. Son olarak Sevgi Yayýnlarý
okuyucularýna iletmek istediðiniz
mesajýnýz var mýdýr?
Haktan Akdoðan - Türkiye þartlarýnda yýllardýr baþarýyla dergi çýkartmanýn
nasýl bir özveri istediðini çok iyi
bildiðimden, katkýlarýnýzdan dolayý
insanlýk adýna tüm ekibe yürekten ben
teþekkür ederim.
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Tonguç Hakkýnda - 3
Göreven el çektirildiði 1946-1950
yýllarý arasýnda Tonguç'a göre CHP'nin
ilerici kanadýnýn yeniden kuvvetlenmesi umudu kaybolmamýþtýr, bu nedenle yazýlar yazar. Ama 1950'den sonra
bu umut ýþýðý da sönmüþtür, oturup
olaylarýn akýþýný izlemekten baþka
yapacak þey yoktur. Tonguç'un 19501960 arasýnda yayýnlanmýþ yazýlarý çok
deðildir. Buna karþýn Köy
Enstitülerinden yetiþmiþ olan ozan ve
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Yalçýn Kaya

yazarlarýn giderek artan eserlerinin
toplumda yarattýðý yankýlarý izlemektedir. Ýsparta'da kurulan Göller Bölgesi
Köy Öðretmenleri Derneðinin yayýnladýðý Demet, Ankara'da gene öðretmenlerce yayýnlanan Köy ve Eðitim
Dergileri onun için birer sevinç ve onur
kaynaðý olur. Makal'ýn Bizim Köy'ü,
Fakir Baykurt'un Çilli, Yunus Nadi
Roman Armaðaný'ný kazanan Yýlanlarýn
Öcü ve Efendilik Savaþý, Talip
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Apaydýn'ýn Yarbükü adlý kitaplarý eline
geçince mutluluktan uçar gibi olur. Bu
kitaplarý tanýtma yazýlarý hazýrlar ve
Demet dergisinde yayýnlatýr. Baykurt,
Gazi Eðitimden sonra askerlik döneminde, yedeksubay okulunun yemekhanesinde, sonra da Konya Astsubay
Okulu Türkçe öðretmeni iken
“Yýlanlarýn Öcü” adlý romaný yazmýþ
ve Cumhuriyet gazetesinin açtýðý yarýþmada birinci olmuþtur.
Tonguç, Hasanoðlan Yüksek Köy
Enstitüsünde öðretmenlik de yapan
Doç. Ýbrahim Yasa'nýn Hasanoðlan
Köyü üzerindeki bilimsel araþtýrmasý,
Ford Fondation adýna araþtýrma yapan
George ve Barbara Helling'in yayýnladýklarý Türkiye'de Köy adlý kitaplarýný tanýtma, gereken eleþtirileri yapma
amacýyla bu dönemde Demet, Köy ve
Eðitim Dergilerine yazýlar yollar.
Bütün suçlamalara, karaçalmalara
karþýn Tonguç, Köy Enstitülerinin ne
olduðunu ne olmadýðýný ayrýntýlý olarak
açýklayan kitaplar yayýnladý. Bu kitaplarýn içerisinde kendisini savunmak
için özel bir çaba gösterdiðine iliþkin
tek bir satýr bulunamaz. Kendisine
yöneltilen "komünist" suçlamasý
karþýsýnda komünist olmadýðýna iliþkin
bir tek savunu satýrý yoktur. Hasan Âli
Yücel, Tonguç'un mezarý baþýnda yaptýðý konuþmada bu tür suçlamalar için
dava açmasýný istediðini, ancak onun
bu yola gitmediðini, kendisine yapýlan
suçlama için dava açtýðýnda da
Tonguç'un "yapmayýn efendim, bu
iþten zararlý çýkarsýnýz" dediðini
söyleyecektir. Nitekim açýlan Kenan
Öner davasýný kazandýðý halde zararlý

çýkan Yücel olacaktýr. Tonguç'un topraða verildiði 24 Haziran günü Yücel,
gözyaþlarý içerisinde "Hakký büyük
adamdý, ileriyi görürdü" diyecektir.
Tonguç giderek artan rahatsýzlýklarý
nedeniyle 1958 yýlýnda oðlunun görev
yaptýðý hastaneye saðlýk kontrolü için
gidecek ve orada konulan taný "karýn
atardamarýnýn kireçlenip geniþlemiþ
olmasý" biçiminde olacaktýr. Bu tanýdan
sonra ender olarak da olsa içtiði içkiyi
azaltacak ama yýllarýn alýþkanlýðý olan
sigarayý kýsa süreler dýþýnda býrakamayacaktýr.
Yaþamýnýn son günlerinde onu sýkça
ziyaret edenlerden birisi de Mahmut
Makal'dýr. Makal bir ziyaretinde yanýnda getirdiði esmer, kýrsal kökenli olduðu belli olan bir genci de onunla tanýþtýracaktýr. Tonguç gence nereli olduðunu sorduðunda esmer genç "Konyalýyým efendim" diyecek, Tonguç da
gülerek "Desene ki Ývrizlisin" diye
takýlacaktýr ona. Bu Konyalý genç Köy
Enstitülü deðildi ama tüm yaþamý
boyunca en has Köy Enstitülü olduðunu gösteren kitaplar, yazýlar yazacaktý
dergilerde gazetelerde. Mustafa
Ekmekçi ile Tonguç'un tanýþmasý böyle
oldu, ölümüne dek devamlý görüþtüler.
Tonguç ve Siyaset
Tonguç tüm yaþamý boyunca siyasetten uzak durmuþ ve Ethem Nejat gibi
deðerli bir eðitimcinin siyaset alanýnda
yaþamýný kaybettiðini aklýndan hiç
çýkarmamýþtýr. Atatürk devrim ve
ilkelerine gönül vermiþtir ama CHP'ne
üye olmayý da düþünmemiþtir. Tonguç,
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1935'e doðru, CHP'yi körükörüne
destekleyen deðil, onun ana ilkelerini
benimseyen, ama bu ilkelerin CHP
tarafýndan uygulanmasýndan yakýnan
kaygýlý aydýnlar arasýnda yer alýr. Özetle ilkelerine evet, ama yöneticilerine
hayýr! Tonguç, CHP yöneticilerine
karþý son derece güvensizdir ve bu
güvensizliðini ölünceye kadar da
sürdürmüþtür. CHP ilkeleri arasýnda
Halkçýlýk olarak yer alan "imtiyazsýz,
sýnýfsýz kitle" sloganýna aklý yatmamýþtýr. Ona göre Türkiye'de
sömüren-ezen ve sömürülen-ezilen
sýnýflar vardýr. Köylü sýnýfý ezilen
sýnýftýr. Oysa 1938 CHP'sinin en
tehlikeli bulduðu görüþlerden biridir
bu. Tonguç CHP'ye karþý baðýmsýzlýðýný her zaman korumaya dikkat
etmiþ, kendini hiçbir zaman CHP'nin
körükörüne buyruðu altýnda iþ gören
bir memur olarak saymamýþtýr. Bu
durum bakanlýðýn bürokrat kadrosunun
tepkisini daha da artýrmýþtýr. Tonguç,
CHP'ye karþý olan çekingen tutumunu
1946'lý yýllara kadar sürdürmüþtür. Ne
var ki 1946 seçimleriyle çok partili
düzene geçilirken, öðretim seferberliði
atýlýmýný gerçekleþtiren CHP'nin diðer
partilere göre desteklenmesi gerektiðini
de açýkça söylemiþtir. Tonguç'un
CHP'ye karþý olan bu tutumu, onu bu
görevden alýp pasif bir hale getirmek
amacýyla CHP'li bazý üst düzey yöneticilerince saylavlýk önerilmesiyle daha
da belirginleþir. O, eðitim konusundaki
iþlerde o derece ödünsüzdür ki bu
konuda CHP'nin tutucu kanadýnýn
baskýsýyla, Bakan Arýkan'ýn ödüncü bir
politikaya kayar gibi olmasý üzerine
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Bakan'a kendisini bu iþten baðýþlamasýný bile önerir.
Onun görev aldýðý dönemde ondan
çok daha bilgili eðitimciler, ülkenin
toplumsal yapýsýný çok daha iyi bilen
aydýnlar-düþünürler elbette vardý. Oysa
Tonguç'u bu kiþilerin yanýnda deðerli
kýlan öðe düþündüklerinin büyük bir
kýsmýný uygulayabilecek yetenekte
oluþudur ve Bakan Arýkan da bunu
bildiði için seçimini yapmýþtýr. Ýlerici
aydýnlarý deðerli kýlan özellikler onlarýn sadece düþünüp yazmalarý deðil,
düþüncelerini eyleme koyabilmektir
kuþkusuz. Tonguç'un düþüncelerinin
anlamý ve deðeri, bunlarýn uygulanabilir olmalarý yanýnda uygulamanýn da
yapýlabilmiþ olmasýndadýr.

“Köylüye iyilik yapmak, onu
cahil býrakmak veya aldatmak
yolunu tutmakla saðlanmaz...
Köyde eðitim, her engeli, her
zorluðu yok ederek gerçekleþtirmeye mecbur olduðumuz ana
davalardan birisidir. Bilgisiz
insan, gerilikten ve uyuþukluktan ayrýlmak istemiyor diye
onun dünya anlayýþýna mý katýlacaðýz? Aydýnlardan, kendi
çocuðunun cahil kalmasýna
dayanabilen, razý olan bir kiþi
çýkar mý? Milletin çocuklarýný
okutmaya sýra gelince niçin
ayný heyecaný ve titizliði göstermiyoruz.”
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1950'de çok partili yaþama geçildikten sonraki yýllarda kendisiyle konuþan
öðrencilerine demokrasi konusunda
þunlarý söyler: "...Demokrasinin iki
çeþiti vardýr. Biri zor ve gerçek olaný,
öbürü de kolayý, oyun olaný. Topraksýzý
topraklandýrmadan, iþçinin durumunu
saðlama baðlamadan, halký esaslý bir
eðitimden geçirmeden olmaz birincisi,
köklü deðiþiklikler ister. Baþka türlü
kendi kendini yönetmez halk, çeviremez makinayý. Bu zor demokrasidir
ama gerçek demokrasidir. Ýkincisi kaðýt
ve sandýk demokrasisidir. Okuma
yazma bilsin bilmesin; topraðý, iþi
olsun olmasýn, demagojiyle serseme
çevrilen halk, bir sandýða elindeki
kaðýdý atar. Böylece kendi kendini
yönetmiþ sayýlýr. Bu, oyundur, kolaydýr.Biz de demokrasinin kolayýný
seçtik..."
CHP'nin Atatürk Devrimi ýþýðý altýnda
kendisine ilke edindiði
Cumhuriyetçilik, Halkçýlýk, Ulusçuluk,
Devrimcilik, Laiklik, Devletçilik
ilkelerini tam anlamýyla kavrayan bir
eðitimcidir Tonguç. Bu ilkeyi 6 ok
olarak yorumlayan ve logosu'nu da
yapan odur. Bu logo günümüze kadar
CHP'nin bayraðý olarak gelmiþtir.
CHP'nin bu ilkelerini benimseyen
Tonguç, çevresindeki tüm politikacýlarýn dayatmalarýna karþýn
CHP'ye üye olarak katýlmamýþ,
CHP'den gelen saylavlýk önerilerini
geri çevirmiþtir.
Sabahattin Eyüboðlu, Tonguç adlý bir
yazýsýný þöyle baðlar:
"Adý, resimleri gazetelerde çýkmayan,
iþ gerekmedikçe nutuk söylemeyen, her

türlü övünmeden kaçýnan, gördüðü iþin
keyfiyle yetinen, kendinden yüz
çevirenlere bile kolay kolay küsmeyen
bir kiþidir. Onunla ve onsuz Köy
Enstitülerinin farkýný bu destaný
yaþamýþ olanlar bilir ve herhalde yazacaklardýr."
Özetle diyebiliriz ki Tonguç, Ýlköðretim Genel Müdürlüðüne iktidarýn
sadýk ve söz dinler bir memuru gibi,
belli bürokratik kademeleri aþarak
gelmemiþ, belli bir konuyu çözmek
amacýyla özellikle getirilmiþtir. Tonguç
ile iktidar arasýnda sanki sessiz bir
anlaþma yapýlmýþtýr. O, çalýþma
olanaklarýnýn, yetkilerinin kýsýtlanmasý
durumunda görevi yeni bir eðitimciye
devretmeye her an hazýrdýr. Bunun
böyle olduðu 1938 yýlýnda M.E.
Bakanlýðý görevine Hasan Âli Yücel
atandýðý günlerde daha da belirginleþecektir.
Ýnönü ve Tonguç iliþkisi
Tonguç Ýnönü ile olan iliþkilerinde
daima kuþkulu ve tetikte davranmýþtýr.
Ona karþý çok saygýlý olmakla birlikte
yeri geldiðinde, kendi kanýlarýna aykýrý
bir giriþim karþýsýnda karþý çýkmasýný
da bilir. Bunun en belirgin örneði Rauf
Ýnan'ýn Bakanlýk denetçiliðine atanmasý
olayýnda ortaya çýkar. Rauf Ýnan'ýn
Hasanoðlan Köy Enstitüsü Müdürlüðü
görevini yaptýðý günlerde civardaki
köylerde köylülerle yaptýðý sohbetlerde
söylediði sözler bazý çevreleri CHP'nin giderek güçlenmiþ tutucu
kanadýný- fazlasýyla rahatsýz eder.
Durum Ýnönü'ye iletilir. Ýnönü o sýralar-
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da bir hayli takýndýðý
ödüncü tavrýný bu
olayda da gösterir ve
Ýnan'ý "terfi ettirmek"
kýlýfý altýnda Enstitünün baþýndan ayýrmaya
kalkýþýr. Bir gece Tonguç, Çankaya Köþküne
yemeðe çaðýrýlýr. Yemekte Baþbakan Saracoðlu, M.E.Bakaný
Yücel de vardýr. Ýnönü,
Rauf Ýnan'ý çok takdir
ettiðini ve bu nedenle
de terfi ettirilerek
tayinini önerir. Ýnönü'nün söylediklerini
Saracoðlu ve Yücel de desteklemektedirler. Tonguç, onlarýn aralarýnda daha
önce bu konuyu tartýþýp ortak bir karar
almýþ olduklarýný hemen anlar. Ýþ,
Tonguç'un onayýný almaya kalmýþtýr.
Tonguç'un yanýtý sert ve kesindir: "Bir
defa kelle vermek yolunu tutarsanýz
günün birinde sýra sizin kellenize de
gelecektir!"
Ýnönü, konuyu þakaya çevirerek
oluþan soðuk havayý daðýtmaya çalýþýr.
Ama Tonguç'un bu uyarýsýna karþýn
Ýnönü CHP'nin tutucu kanadýyla bir
anlaþmaya girmiþtir bir defa. Rauf
Ýnan'ýn tayini gerçekleþtirilir ve ardýndan da 1946 seçimlerinden sonra önce
Yücel ardýndan da yeni atanan bakan
Sirer'le anlaþamayan -anlaþmalarý zaten
olanaksýzdý- Tonguç iþten el çektirilerek Talim-Terbiye Kurulu üyeliðine
atanýr. Çok partili düzene geçilince ve
bu yeni düzen içinde Kemalist ilkeler
ve devrimler tehlikeye düþünce
Ýnönü'nün tutumunda da olumsuz
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geliþmeler gözlenir. 1946'dan sonra
Ýnönü, CHP'nin ilerici aydýn kanadýyla
iþbirliði yapmaktan vazgeçer, tutucu
kesimin temsilcileriyle anlaþmaya
baþlar. Onun bu tutumunun gerçekçi bir
politik tutum olup olmadýðý yýllarca
tartýþýlmýþ daha da tartýþýlacaktýr. Ýnönü
için o dönemde baþka alternatif arayýþlar söz konusu olamayacaðý da açýktýr. Ýnönü'nün yeni anlaþmalara girerek
ilköðretim atýlýmlarýndan vazgeçmesi
karþýsýnda Tonguç, olaylarý duygu-sallýktan uzak deðerlendirme yolunu tutar.
Bu davranýþýnýn nedeni olarak bu tür
duygusal tepkilerin Köy Enstitüleri
Sistemine daha çok zarar vereceði
kanýsýný taþýmasýna verebiliriz. Örneðin
Yücel bu konuda duygusal davranmýþ,
bazýlarýna göre gereksiz bir biçimde
Kenan Öner'i dava ederek haklý olduðu
bir davada haksýz konuma düþmüþtür.
Tonguç'un bu akýlcý tutumu kimi
araþtýrmacýlarca "ekmeðinden olmamak", "memur alýþkanlýðý", "çekingenlik ve korkaklýk" gibi basit deyimlerle
açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Oysa o, bu
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geliþmelerin yeni bir güçler dengesi
sonucunda oluþtuðunu bilmektedir.
Tonguç için, CHP iktidarý ve Ýnönü
toplumsal ve tarihsel koþullarýn þans
eseri bir araya gelmesiyle desteklerini
saðlayabileceði ve bu desteði kendisinin de üyesi olduðu, içinden çýktýðý
köylü sýnýfýnýn yararýna kullanmayý bir
dereceye kadar baþardýðý bir orta sýnýf
aydýnlar topluluðudur. Bu bilinçledir ki
Tonguç, ziyafetlerden, kabul törenlerinden hattâ Cumhurbaþkanlýðý kabul
törenlerinden elinden geldiðince kaçmaktadýr.
1935-1946 yýllarý arasýnda onu bir
kez bile olsa bu tür kutlama törenlerinde gören olmadý. Tonguç'a göre;
Tatar Atmaca köyünden çýkýp böyle bir
yönetici kadro içerisine girmek, sýnýfýný
yadsýmadan, kendi sýnýfý için birþeyler
yapabilmek, bu konuda Ýnönü'nün
desteðini saðlamak az þey deðildir.
Gerçekten de eðitim tarihinde hiçbir
devlet baþkanýnýn bir eðitimciyi yaptýðý
atýlýmlarda, Ýnönü'nün Tonguç'u desteklediði, devlet olanaklarýndan büyük
ölçüde yararlanmasýný saðladýðý
görülmüþ deðildir. Tonguç, 1946 yýlýndan sonra yazdýðý kitap ve makalelerin
hiçbirisinde Ýnönü'yü eleþtirmek yolunu
tutmaz. Ona körükörüne bir hayranlýk
da duymaz. Ýnönü ile ilgili olarak söylediði tek söz vardýr: "Ýnönü için politika herþeydir, o politikasýz yaþayamaz,
politikayý da satranç oynar gibi yapar."
Ýnönü'nün politika anlayýþýný deðerlendirmek ana konumuz olmamakla
birlikte Engin Tonguç'un þu eleþtirisine
katýlmak olanaklý:
"Bu tür politikacýlar için daha önce
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ilke olarak öne sürdüðü düþünceler o
kiþi tarafýndan aslýnda ana amaçlar ve
ilkeler olarak benimsenmemiþtir.
Sadece o sýradaki güçler dengesinin
getirdiði koþullarýn sonucu olarak geçici ilke ve amaçlar olarak ortaya atýlmýþ,
ama çevresi tarafýndan deðiþmez ilke
ve amaçlar olduðu izlenimi edinilmesi
saðlanmýþtýr."
Ýþte Tonguç ile Ýnönü'nün düþünsel
yapýsýndaki ana fark burada belirginleþir. Tonguç, yaþamýnda tek bir amaç
için, tek bir role çýkmýþtýr bu nedenle
de anlatmasý ve anlamasý kolay, kiþiliði
açýk ve duru bir eðitimcidir. Tonguç,
Köy Enstitülerine karþý yapýlan tüm
saldýrýlara karþý eli kolu baðlý oturup
kalmýþtýr biçiminde bir eleþtiri gerçekleri yansýtmaz. 1947 yýlýnda yayýnladýðý Canlandýrýlacak Köy adlý
kitabýnýn ikinci baskýsýnda saldýrýlara
yanýt vermeye baþlamýþtýr. Oysa 1947
yýlýnda Tonguç Bakanlýðýn resmi bir
memurudur, söylendiði gibi ekmek
parasý hatýrýna susmamýþtýr. Bu konuda,
aksi düþünceyi savunan -özellikle solcu
yazarlarýn- Canlandýrýlacak Köy ve
Ýlköðretim Kavramý adlý kitaplarý dikkatlice okumalarý gerekir kanýsýndayýz.
Tonguç, dönemin CHP'li yöneticilerinin çoðunun halkçýlýk-laiklik
çizgisinden çoktan ayrýldýklarýný; apartman, komisyon, bankacýlýk, arsa
spekülatörlüðü gibi iþlere daldýklarýný,
devrimleri dejenere ettiklerini
gözlemiþtir. Parti ile Ýlköðretim Genel
Müdürlüðü arasýndaki sürtüþmelerde
hakem rolü oynayan ve çoðu kez
Ýlköðretim Genel Müdürlüðünün yanýnda yer alan Ýnönü'nün yoksul halk
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sýnýfýndan deðil orta sýnýftan gelme bir
politikacý olduðunu Tonguç çok iyi
bilmektedir. Tonguç, buna karþýn CHP
ile Ýnönü'nün birbirinden çok farklý
yapýlarda olduðunu sanmaktadýr. (Bu
konuda kanýmca yanýlmýþtýr.) Gene de
Tonguç, Ýnönü'ye karþý saygýlý ama o
derecede de mesafeli bir davranýþ
sergilemektedir. Onun bir denge üstadý
olduðunu, yeri gelince politika uðruna
kendisini ve yapmaya çalýþtýðý iþleri
yüzüstü býrakacaðýný bilmektedir.
Köy Enstitüleri Atýlýmý
Tümüyle Tonguç'un Eseri midir?
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olamazdý. Öte yandan elveriþli koþullar
içinde Hakký Tonguç olmasaydý, hiç
kuþkusuz bir baþka kiþi çýkar, belki
biraz farklý þekilde, ama yine ve ayný
benzer doðrultuda onun görevini
yürütürdü... Atýlýmýn baþýnda bulunan
kiþinin adýný atýlýmýn kendisiyle bir
araya getiriyorsak; bu, onun koþullarýn
hazýrladýðý iþi yürüten bir çeþit simge
oluþundandýr."
Bedri Rahmi Eyüboðlu'na yazdýðý
25.2.1957 tarihli mektupta Tonguç
þöyle yazmaktadýr:

“Cumhuriyet gazetesinde
yayýnladýðýn Açýk Mektup
Tonguç, Köy Enstitüleri Sisteminin
baþlýklý makalede bana ön
tümüyle kendisine mal edilmesine her
zaman karþý çýkmýþtýr. Tonguç, ölümün- planda ayýrdýðýn yere asýl lâyik
olanlar Cumhuriyet döneminin
den birkaç gün önce býraktýðý bir mektupta:"Türk aydýnlarýyla öðretmenyarattýðý ülkücü öðretmenlerle
lerinin eseri olan Köy Enstitüleri mesesanatçýlardýr. Anadolu'yu
lelerinin þahsýma mal edilerek ortaya
dolaþýrkan yüreðimizi serinleten
konulmasýný uygun bulmuyorum"
þeyler onlarýn eseridir.
demiþse de, birçok kez belirttiði gibi
ulusa malolmuþ, ulusal eðitim kurum“Bir rastlantý beni onlarýn
larý olan Köy Enstitüleri Sistemi öncearasýna katmýþ, bu ülkü erleriyle
likle Tonguç'u çaðrýþtýrýr. Köy
çalýþmak zevkini bana da tattýrEnstitülerine deðinmeden Tonguç'u
mýþtýr...
anlamak ve anlatmak, Tonguç'tan söz
“Batýlý aydýn insan zorluklarla
etmeden de Köy Enstitüleri Sistemini
anlatmak-açýklamak olanaklý deðildir.
çarpýþa çarpýþa yaþamaktan
Engin Tonguç da Köy Enstitüleri
zevk duyan diri kiþi düzeyine
Sisteminin tümüyle Tonguç'a mal
edilmesinden yana deðildir: "Evrimi ve ulaþabilmiþ. Köy Enstitüleri iþte
geliþmeyi etkileyen giriþimleri toplum- bu tip insaný yaratmak amacýný
sal ve siyasal koþullar hazýrlar ve
güdüyorlardý. Yok edilmeye
ortaya çýkarýr...Tarihsel geliþme doðrul- çalýþýlan deðer budur. Uyuþuk,
tusu içinde uygun koþullar bir araya
vurdumduymaz, cansýz, kansýz
gelmeseydi Köy Enstitüleri giriþimi
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yaratýklar yetiþtiren kurumlara
kimse ses çýkarmýyor. Batýlýlarla
eþ düzeye gelebilmek, diri bir
ulus olarak onlarýn yanýnda yer
alabilmek için sýrtýmýza
Ortaçað'ýn taktýðý kamburlarý
atmamýz gerekiyor. Bunun da
bir tek yolu var: Köylü kentli
tüm yurttaþlarý ilköðretim
çarkýndan geçirmek.”
Tonguç'un Aydýn ve Köylü
Eleþtirisi
Tonguç'un ölümünün ardýndan onun
eðitbilimsel görüþlerini eleþtirenler
yanýnda düþünce dizgesini de eleþtirerek onu aydýn düþmaný diye nitelemeye kalkýþan kiþiler de ortaya çýkmaya
baþladý.
Tonguç'un aydýn düþmanlýðý yapmadýðý, sözde aydýnlara karþý olduðu,
gerçek yurtsever aydýnlara saygý duyduðu kendi yapýtlarý ve yazýlarýyla
kesinlik kazanmaktan baþka, kendisini
yakýndan tanýyan öðrencileri ve
arkadaþlarýnca da bilinmektedir. Köy
Enstitülerine okuma saatleri koyduran,
okuttuðu kitaplardan dolayý soruþturmalar geçiren, Bakanlýk emrine alýnan
bir insana kitap düþmaný, aydýn düþmaný demek için insanýn gerçeði
görmemeye özel çaba göstermesi
demektir. Tonguç aydýn düþmaný
deðildir. Aydýnlanmanýn ve toplumsal
uyanýþýn yolunu kesmeye çalýþan sözde
aydýnlara karþýdýr ve onlar için, haklý
olarak suçlayýcý bir dil kullanýr: "Aydýn
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denilen þey ne malmýþ bizde. Bunlar
insaný çileden çýkartýyorlar, kývrým
kývrým kývrandýrýyorlar. Çilemizi çekeceðiz, bakalým sonu ne olacak?"
Tonguç, Ziya Gökalp'i de þöyle
eleþtirir:"...Ýslâmlaþmak prensibine
baðlýlýðý, ümmet ruhu ve medeniyetini
de bir deðer olarak elden býrakmayýþý
Z. Gökalp'i de mekteple medreseyi bir
arada yaþatma gafletine düþürüyordu...
1923 yýlýnda Ankara'da toplanan I.
Heyet-i Ýlmiye'de, Sultanilerin adlarýný
deðiþtirme konusu konuþulurken bunlara Halduniye ve Farabiye adýnýn
konulmasýný, hâttâ liselerde fen
þubelerinin kapatýlmasýný isteyecek
kadar ileri gitmiþ olan Gökalp'e, Batý
uygarlýðýna aþýk Tevfik Fikret'le onun
gibi düþünenlerin cephe almýþ olmalarýna hak vermemek elden gelmez."
Tonguç bilgi konusunda öðretmenlere
þunlarý söyler: "...Sürekli okuyarak,
deneyler yaparak çalýþmalý, var
gücünüzle kendinizi yetiþtirmeye
uðraþmalýsýnýz. Salt okulda öðrendiklerinize güvenirseniz aldanýrsýnýz, dar
görüþlü insanlar olarak kalýr, çarçabuk
tükenir, toplumun baþýna belâ olursunuz. Kendini sürekli olarak
yetiþtirmeyen kimse aydýn sayýlamaz."
Tonguç, Canlandýrýlacak Köy adlý
kitabýnda sömürü düzenini sürdürmeye
kararlý kesim için þunlarý yazacaktýr:
"...Sömürücü idare adamlarýyla,
sömürücü münevverler köþklerine her
yaðlý boya vurduklarý zaman birkaç
köyün battýðýnýn, kasabalarda asýrlýk
çarþýlarýn kapandýðýnýn, devletin çöktüðünün, içinde bulunduklarý alemin
yýkýlmakta olduðunun farkýnda bile
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deðillerdi... Halkçýlýk ve ulusçuluk
demek, kaldýraç rolü görecek bu iki ana
prensibe, halka ve köylüye dayanarak
bu kabulleri gerçekleþtirmek demektir...Köylü þuurlanacak þekide okutulmazsa devrim þehrin dýþýna çýkamaz ve
kökleþemez...Kanýmýzý ve iliklerimizi
isteyerek köyün içine akýtmadýkça, kýrk
bin köyün kenarýna münevver insanýn
mezar taþý dikilmedikçe bu köyün sýrlarýný anlayamayýz...Türk köyü daha
belki yirmi beþ yýl alim deðil, bu tip
iþinde uzman sayýlan kahramaný isteyecektir. O bu kahramaný içinden
yetiþtirmek zorundadýr... Köyden yeni
renk ve seda getirecekleri saygýyla
karþýlamak gerekir. Hakiki köy ve
memeleketi o zaman anlayacaðýz."
Bazý araþtýrýcýlar, Tonguç'un köylüyü
gereðinden çok övdüðünü öne sürerek
eleþtiri getirirler. Oysa kendisi de köy
kökenli olmasýna karþýn Tonguç, köy
insaný için duygusallýktan uzak
gerçekçi deðerlendirmeler yapmaktadýr:

“...Köylü düþünen insandan
ziyade hisseden insandýr, zaten
onun tefekkür ufku da dardýr...
Köylü mücerret mefhumlarý
(soyut kavramlarý) kolayca ifade
edemez. Onlarý hikayeler,
gülünç fýkralar ve teþbihli (benzetmeli) konuþmalarla anlatýr...
Yenemeyeceði hadiseler
karþýsýnda pasif bir mukavemetle herþeyi geçiþtirmeye

çalýþýr. Kuvvetliyi kendisine
düþman yapmak istemez...
Köyün ýssýzlaþmasýnýn durgunlaþmasýnýn sebeplerini köyden
ziyade þehirde aramak lazýmdýr.
Þehir insafsýz ve þuursuzca
hareket eden bir müsrif gibi
asýrlardanberi köyün kanýný
emmiþ ve bütün kuvvetlerini
israf etmiþtir...”
Sabahattin Eyüboðlu Gözüyle
Tonguç
Tonguç'un çalýþma hayatý boyunca
edindiði dostlarý arasýnda Eyüboðlu'nun
ayrý bir yeri vardýr. Köken olarak çok
ayrý dünyalarýn iki insaný olan bu iki
deðerli eðitimci özellikle Yüksek Köy
Enstitüsü çalýþmalarý sýrasýnda dostluklarýný geliþtirmiþler, bu dostluk
Tonguç'un ölümüne kadar nesnel
olarak, ölümünden sonra da bir sevgi
yumaðý halinde Eyüboðlu'nun
yazýlarýnda yaþamaya devam etmiþtir.
Eyüboðlu Tonguç'u nasýl görürdü
sorusunun yanýtýný onun kaleminden
aktaralým:
“Tonguç kendisine ütopyacý dedirtecek kadar ülkücü, kaba köylü dedirtecek kadar da gerçekçiydi...
“Tasarýlarýnda küçük hesaplardan
kurtulur, uygulamalarda ise en küçük
hesaplara inerdi...
“Batýlý olduðu kadar yerliydi.
Kafasýnda kurduðu yapýnýn planý batýlý,
taþý topraðý yerliydi. Ýzlediði eðitimci-
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ler batýlý, özlediði aydýnlar yerliydi.
Köy ve enstitü kavramlarýný bir araya
getirmesi bundandý.
“Tasarlayýcý olduðu kadar da uygulayýcý bir düþüncesi vardý.
“Gerçekçi düþler gören ve düþlerini
gerçekleþtirmesini bilen bir eðitimciydi
Tonguç.
“Bir özelliði de kafasýyla Batýya,
yüreði ile halka baðlý olmasý, Batýyý
bildiði kadar Anadolu'yu da bilmesiydi.
Bu iki taraflý bilgisi onu Batý züppeliðine düþmekten korumuþtur, köy
romantizmine de!.. Batýlý kalarak yerli
koþullara uyma; taktiði buydu. Onun
içindir ki yarattýðý okulu Batýlý bilginler
de yadýrgamadý, Türk köylüsü de.
Yadýrgayanlar yalnýz bizim kara cübbeli ya da fraklý aydýnlarýmýz, halk dayaktan anlar diyen yöneticilerimiz. Ýþ
sözünden, iþçi kýlýðýndan korkan
sömürgenlerimiz, Batýyý da, ülkeyi de
yarým yamalak bilen kendini beðenmiþ
sözde bilginlerimiz oldu.”

Tonguç yaþamýnýn son günlerinde 27
Mayýs Devrimini de görecek ve devrimi büyük bir çoþku içinde kutlayan
insan kalabalýðýnýn arasýna katýlacaktýr.
DP'nin önde gelenlerinin tutuklanarak
Yassýada'ya yargýlanmak üzere
götürülecekleri haberlerini kendisine
iletip de "Sizin eserlerinizi yýkanlar
Yassýada'ya gidiyorlar, seviniyor
musunuz?" diyen dostlarýna "Gitseler
ne olacak, gitmeseler ne olacak, onca
emeklerle yapýlanlar yok edildikten
sonra" diye yanýt verecektir.
27 Mayýs Devrimini ne büyük bir
coþku ile karþýlandýðýný ve yeni hazýrlanacak ilköðretim yasa taslaðý üzerinde nasýl çalýþmalar yaptýðýný biliyoruz Tonguç'un. Bu çalýþmalarýn tümünden yeni çýkarýlacak olan eðitim yasalarýnda yararlanýldýðýný elbette söyleyemeyiz. Gene de çýkarýlan 222 sayýlý
Ýlköðretim ve Eðitim Yasasý'nýn iskeletinin bu çalýþmalarýn ýþýðýnda yapýlandýðý da bellidir. 27 Mayýs Devriminin
ardýndan son kez Hasanoðlan Köy Enstitüsüne -ki o sýralarda adý Hasanoðlan
Öðretmen Okuludur- gidecektir.
Son Hasanoðlan Gezisi
Ölümünden 10 gün kadar önce o
dönemde UNICEF'in Türkiye sorumlusu Jean Jacques Peyronnet ile birlikte
Sabahattin Eyüboðlu da yanlarýnda, son
kez Hasanoðlan Köy Enstitüsü ziyaret
edilir. Grubun arasýnda bir de Kanada'lý
UNESCO üyesi vardýr. 12 Haziran
1960 günü Hasanoðlan'a giderler, 14
yýldýr her ikisi de Enstitüye uðramamýþlardýr. Uzman konuklar bir dolu
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Hasanoðlan - Çadýr Köy Enstitüsü

sorular yöneltirler. Birisi Tonguç'a
sorar:

"Evet Köy Enstitüleri epeyce
geride kalmýþ. Acaba bugün
yapamadýðýnýza yandýðýnýz bir
þey var mý?"
"-Enstitülere daha çok kýz
öðrenci almalýydýk, fýrsat varken
Ýnönü'yü dinleyip daha çok
Enstitü açmalýydýk o zaman
kolayca kapatamazlardý. Bir de
eðitimde sinemadan yararlanmalýydýk."

Hasanoðlan Öðretmen Okulunu gezerken Tonguç'un gözlerinin önünden
17 yýl öncesi bir film þeridi gibi geçmiþ
olsa gerek. O günlerin "tutmaz" denilen
fidanlarý koca aðaçlar olmuþlardýr.
Ankara'nýn bozkýr olan bu yöresi
tümüyle yeþile kesmiþtir. Gerçi halay
çeken boz giysili Anadolu gençleri
yoktur ortada ama yapýtlarý, diktikleri
fidanlar ortadadýr.
Son Hasanoðlan gezisinden 11 gün
sonra Tonguç yaþama veda etti.
Yaþamýn ne garip cilvesidir ki
Enstitüler kapatýlýrken gýký çýkmayan
ama 27 Mayýs Devriminin ardýndan
birdenbire yaþama geri dönen Ýnönü de
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Cebeci Mezarlýðý'ndaki törene iþtirak
etmiþti.
Tonguç 23 Haziran 1960 sabahý sancýlar içinde kývranacak ve doktorlarýn
son çareleri de yarar vermeyecek, yaþama gözlerini kapatacaktýr. Ýnsanlarýn
son anlarýnda, yaþamýnda önem verdiði, mutlu olduðu bazý anýlarýnýn gözleri önüne geldiði söylenir. Bunun
doðru olup olmadýðýný bilme olanaðýmýz elbette yoktur. Eðer doðruysa,
Hakký Tonguç, yaþamýnýn son dakikalarýnda þunlarý görmüþ olabilir mi?
Yavaþ yavaþ, sessizce, dinginlikle akan
o geniþ nehir; Tuna ve asmalý çardakta
onun çocuk yüzüne sevgiyle eðilmiþ
beyaz sakallý, sevecen yaþlý köylü,
dedesi... Bir de geniþ bir alanda, türkü
söyleyerek halay çeken elele tutuþmuþ,
kýzlý erkekli, boz giysili yüzlerce genç.
Tonguç 24 Haziran günü topraða verildi. Cenaze töreninde Köy Enstitülü
öðretmenler, dostlarý, sevenleri, Yücel
ve Ýnönü de yer aldý. Mezarý Ankara
Cebesi Mezarlýðý'nda sakin bir
köþededir. Mezartaþýnda yalnýzca adý,
doðum, ölüm tarihleri vardýr.
Baþucunda, dostu Hasanoðlan Köyü
eski Muhtarý Ahmet Çakýr tarafýndan
1970 yýlýnda dikilmiþ bir selvi aðacý
vardýr. 41 yýldýr öðretmen meslek
örgütlerinin -eðer tutucu yönetimlerce
kapatýlmamýþlarsaöncülüðünde
mezar ziyaret
edilir, çiçekler
konulur,
konuþmalar
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yapýlýr. Ama baþka gelenler de vardýr.
Belirli olmayan zamanlarda,
Anadolu'nun ýssýz bir köyünden
Ankara'ya yolu düþen adý saný bilinmedik bir öðretmen, bazan bir köylü
sessiz sedasýz gelirler, bir iki kýr çiçeði
koyarlar mezara. Hattâ kendini tutamayýp, duygularýný yazdýklarý küçük
kaðýt parçalarýný býrakanlar bile olur.
Tonguç gibi büyük bir eðitimcinin
ölümünden sonra anýsýný yaþatmak için
okullarýna onun adýný vermek isteyen
köy ve kasabalarýn bu giriþimleri hep
engellendi. 1975 yýlýnda Beykoz ilçesine baðlý Bozhane Yetiþtirme
Yurdunun adý Ýstanbul Ýl Yönetim
Kurulunca "Tonguç Yetiþtirme Yurdu"
olarak deðiþtirildi. Aradan bir kaç yýl
geçince bu yurttaki çocuklar baþka
yurtlara serpiþtirilerek yurt boþaltýldý.
Þu sýralarda Beykoz civarýnda cübbeli
Ahmet Hoca'nýn din eðitimi vermek
üzere inþaatýný tamamlattýðý külliyenin
Milli Eðitim'e devredilmesi için çaba
harcanýyor.
Tonguç'un yaþam öyküsüne
deðindiðimiz bu bölümde onun eðitim
konusundaki düþüncelerine ve býraktýðý
eserlerine deðinme fýrsatýmýz olmadý.
Bir sonraki sayýda bu konulara
deðinecek, sonra da Türk eðitim tarihinde bir kuyruklu yýldýz gibi parlayýp
sönen
söndürülenKöy
Enstitülerinin
kuruluþ ve
çalýþmalarýna
deðineceðiz.
Öðrenciler Hasanoðlan K.E.
inþaasýna yardým ederlerken

Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Genç Kültürlere Dair
Hikâyeler
"Yeryüzünün, sayýsý her 40 yýlda bir iki katýna çýkan milyonlarca
bakteri tarafýndan ele geçirilmeye çalýþýlan canlý bir organizma
olduðunu düþünün. Böyle bir saldýrý karþýsýnda ya yeryüzü, ya bakteriler ya da her iki taraf birden ölebilir." Gore Vidal
1960 yýlýný hatýrlýyorum. John F. Kennedy
Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný
seçilmiþ ve daha önceki yönetimlerin
sömürü ve ayrýmcýlýkla ilgili politikalarýndan vazgeçeceðine dair söz vermiþti.

Kennedy, çocuklarýmýzýn geleceðini
kendimizinkinin önüne koymamýzý, uzun
ömürlü bir deðiþim yaratmamýzý,
sürdürülebilir bir yeni dünya inþa etmemizi
ve tüm bunlarý yaparken de yeryüzünün
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deðerli doðal kaynaklarýný korumamýzý
istiyordu. Amerikan Nüfus Ýdaresi kayýtlarýna göre 1960 yýlýnda dünyada 3. 038. 930.
391 kiþi yaþýyordu. O yýlýn sonunda dünyaya 40. 622. 370 kiþi daha katýldý. Bunlarýn
her birinin günde üç öðün yemeðe, içmek
ve yýkanmak için galonlarca suya ve yaþamak için bir yere ihtiyacý vardý. Dünya
hükümetleri yeryüzüne inen bu yeni ruhlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için mücadele
verir-ken, 1961 yýlýnda bunlara 56. 007.
855 kiþi daha eklendi. Bu kiþiler için yer
bulmaya çalýþýrken bu kez 1962 yýlýnda
dünyaya 69. 393. 370 kiþi, 1963 yýlýnda ise
her biri gýda, su, barýnak isteyen 70. 987.
231 kiþi daha eklendi.
Kennedy'nin yemin ederek göreve
baþladýðý günden öldürüldüðü güne kadar
geçen 3 yýl içinde (Kasým 1963) dünyaya
Amerika Birleþik Devletlerinin toplam
nüfusundan daha fazla kiþi geldi.
Her jenerasyonun yaptýðý gibi eski günleri
özlemle ve nostaljiyle anmak kolaydýr. Ama
iþin gerçeði 1960 yýlýnda yeryüzünün
hemen hemen her tarafýna güven içinde yolculuk yapabilirdiniz. Örneðin Kuzeye,
Ekvatora ve Güney Amerika'ya rahatlýkla
ve baþýnýza kötü bir þey gelmeden otostopla
yolculuk yapabilirdiniz.
Bugün ise bunlarýn hiçbirini yapamazsýnýz. Ve günümüzde dünyada 1960
yýlýndaki nüfusun iki katý insan yaþamaktadýr. Þimdi, eðer yapabiliyorsanýz
önümüzdeki 30 yýl içinde yeryüzüne bir o
kadar daha nüfusun geleceðini hayal etmeye çalýþýn. Hiç þüphe yok ki, yeryüzünün
kaynaklarý daralýrken herkesin kendi payýna

düþeni almak için göstereceði mücadele çok
sert geçecek ve bu eskisinden de daha þiddetli, daha vahþi ve daha ölümcül olacaktýr.
Genç Kültürün Görüþ Açýsý
Kültürümüz gençtir; insanoðlu yüz binlerce yýl yeryüzünde varolduktan sonra
kültürümüzün son yedi bin yýldan beri artýk
kendine ait bir fikri ve bir hikâyesi oluþmuþtur. Bu zaman zarfýnda bu fikir iyice
demlenmiþ ve bir çok farklý deðeri damýtmýþ ve sonunda ortaya kültürümüz çýkmýþtýr. Kültürümüz, bazý þeylerin geçmiþte ve
þimdi nasýl olduklarý ve gelecekte ise nasýl
olacaklarý hakkýndaki kolektif fikirlerimizin
ifadesidir. Bu, bazý þeylerin nasýl ortaya
çýktýklarýyla ve gelecekte nasýl olacaklarýyla
ilgili kolektif hikâyemizdir aslýnda. Modern
bilinçlilik, çok spesifik mitler, inançlar ve
paradigmalar (ki ben bunlara hikâyeler diyorum) tarafýndan þekillendirilmiþtir. Bize
bolluk, bereket, rahatlýk ve bunun yaný sýra
paradoksal biçimde bitiþ getiren de iþte bu
hikâyeler veya paradigmalardýr. Bunlar
aþaðýdaki gibi özetlenebilirler:

“Dünyanýn entegral bir parçasý
deðiliz, ondan ayrýyýz: Yeryüzü (ve
üzerinde varolan tüm bitki ve hayvan
yaþamý) bizden farklýdýr. Ýþte biz, bizden farklý olan bu þeye "doða" veya
"vahþi hayat" der, kendimizi ise
"insanoðlu" veya "medeniyet" diye
tabir ederiz. Böylece bizler
yeryüzünde varolan diðer hayat
biçimlerinden farklý olduðumuzu
yani, onlardan hem ayrý, hem de
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üstün olduðumuzu gayet iyi biliriz.
Canýmýzýn istediði þey, onu alalým
diye orada bizi bekler ve bunun için
kimseye cevap vermek zorunda hissetmeyiz kendimizi.

olduðunca çok besin elde etmektir.
Genç kültür sahip olduðu þeyleri birbirinden saklayan ve bu amaçla polis
ve ordu gücüne sahip olan bireylerden oluþmuþtur.

" Bizim dýþýmýzda varolanlarý
yönetmek ve onlara boyun eðdirmek
kaderimizdir: Yeryüzünde krallýk kurmakla ilgili Ýncil'de yazýlý olan emirden Amerika Birleþik Devletleri hükümetlerinin politikalarýna ve uzayý
kolonileþtirmeyle ilgili bilim kurgu
hikâyelerine kadar her þey insanoðlunun görebildiði her þey (ay, deniz ve
diðerleri) üzerinde hak iddia etmesi
ve onlarý yönetmesiyle alâkalýdýr.
Bazý insanlar bunu, insana yeryüzüne hakim olma görevi verildi diyerek yumuþatmak isteseler de, iþin
esasý insana yeryüzünün sorumluluðun da verilmiþ olmasýdýr. Ne yazýk
ki çok az insan buna inanarak
hareket etmektedir.”

“Kültürümüzün temelinde bulunan
bu fikirler ayrýca yeni ufuklar açan
filozoflarýn kitaplarýnda da yansýtýlmaktadýr. Aristo "Politika" isimli
eserinde Klasik Yunan görüþünü
þöyle betimlemiþti: "Bitkiler hayvanlar için, vahþi hayvanlar ise insanlar
için varolmuþlardýr. Evcil hayvanlar
insanlarýn kullanýmýna (ayrýca insanlar evcil hayvanlarý gýda olarak da
kullanýrlar) sunulmuþtur. Vahþi hayvanlar ise insanlarýn onlardan alet
yapmalarý ve giysi üretmeleri için
(kürkü gibi) vardýrlar."

“Genç kültür yeryüzüne egemen
olduðuna ve onu fetih ettiðine inanmaktadýr. Sadece kendi bölgesinde
yaþamamakta ve sadece kendi bölgesini iþgallere karþý korumamakta,
kendine düþmanlar aramakta, bunlarý yakalamakta, kölesi haline
getirmekte ve sonra da yok etmektedir. Tarým politikasý, topraktan (onu
sonunda öldürme pahasýna) mümkün

“Roma Uygarlýðýnýn görüþü ise
Çiçero tarafýndan þöyle özetlenmiþti:
"Bizler, yeryüzünün en büyük efendileriyiz. Daðlar ve ovalar bizim onlardan keyif ve mutluluk almamýz içindirler. Nehirler bizimdir. Tohumlarý
ekeriz, bitkiler ve aðaçlar elde ederiz.
Topraðý gübreleriz. Nehirlerin akýþýný
durdurur, onlarý yönetir ve yataklarýný deðiþtiririz. Yani diðer bir deyiþle, ellerimizle ve yaptýðýmýz çeþitli
operasyonlara biz dünyayý sanki farklý bir tabiata dönüþtürürüz..”
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19 y.y.da ise Karl Marx, sosyalizmin
hedefinin insanýn doðayla varolan maddesel
etkileþimini akýlcý biçimde düzenlemek ve
onu kontrol altýna almak olduðunu
söylemiþti. Engels ise insaný "doðanýn
gerçek efendisi" olarak tanýmlamýþtý.
Bu üstünlük kurma düþüncesini önce
doðaya uyguladýk. Gýda kaynaklarýmýz için
diðer hayvanlarla rekabete girmek yerine
onlar üzerinde hakimiyet kurmaya baþladýk.
Bu þekilde yönettiðimiz için de onlarý sonunda tümüyle yok olma noktasýna getirdik.
Bu bakýþ açýsýndan yola çýkarak diðer
insanlar üzerinde de üstünlük kurmaya
baþladýk. Böylece bazý insanlar diðerleri
üzerinde hakimiyet kurabileceklerine inandýlar. Rakiplerimizi öldürmenin iyi bir þey
olduðuna karar verince de ortaya savaþýn
modern makineleri çýkmaya baþladý.
Kültürümüzün dünya görüþümüzü
güçlendirdiði bir baþka yol ise lisanýmýzýn
yapýsýdýr. Dorothy Lee, 1950'lerde, Kuzey
Kaliforniya'daki Wintu kabilesiyle birlikte
yaþayýp da onlarýn lisanlarýný öðrendiðinde,
gramerlerinde iyelik ekinin bulunmadýðýný
görünce çok þaþýrdýðýný söylemiþti.
Wintu'lar "Kýzkardeþim veya ablam" demek
yerine "bana kýzkardeþlik veya ablalýk
yapýyor" ya da "Bir kýzkardeþle birlikte
yaþýyorum" diyorlardý.
Genç Kültürlerin çoðu oldukça farklýdýr.
Kadýn ve erkeðin göreceli rolleri hakkýnda
dünyada yer alan çeþitli inançlara bakýn.
Bazý ülkelerde özellikle de Ýslâmi
Kanunlara göre yönetilen ülkelerde kadýnlar
dýþarýya yalnýz baþýna çýkamazlar ve beden-

lerinin büyük kýsmýný (yüzler, eller ve ayaklar) örtüyle gizlemek zorundadýrlar. Bunun
dýþýnda oy veremezler veya ofis açamazlar.
Bazý Müslüman ve Hindu ülkelerinde,
babalarýna itaat etmeyen kadýnlarýn
katledilmesini anormal karþýlamazlar. (1997
yýlýnýn Aðustos ayýnda Marzouk Ahmet
Abdel-Rahim, 25 yaþýndaki kýzý Nora'yý
yakaladýktan sonra Mýsýr, Kahire'deki
köyüne geri götürmüþ ve orada onu öldürmüþtü. Bunu, ailesinin þerefini temizlemek
için yaptýðýný söylemiþti. Kýzýn suçu: bir
baþkasýyla kaçmaktý. Ertesi gün Kahire'nin
40 mil kuzeyinde bulunan bir köyde bir
baþka adam 19 yaþýndaki kýzýnýn üzerine
benzin dökerek onu yakmýþtý.)
Baþkalarýnýn Hayatýný Sömürerek
Kazanç Saðlamak
Ýnsanlarýn doða ve birbirleri üzerinde
hakimiyet kurabilecekleri fikri on bin yýl
önce oldukça yeni ve radikal bir fikir
sayýlýrdý. 1990'lý yýllarda Endonezya'da
yaþayan Dani'lerin baþý, kültürlerinin onlara
empoze ettiði "topraða sahip olmak yanlýþtýr" inancý yüzünden derde girmiþti.
Dani'ler esasýnda her hangi bir þeye sahip
olmanýn yanlýþ olduðu inancýyla yetiþtirilmiþlerdi. Kabile olarak en azýndan 12 bin
yýldýr yaþamlarýný sürdürüyorlardý. Kayýtlý
tarihten çok öncesinden beri üzerinde
yaþadýklarý topraklar üzerinde hak iddia
etmedikleri, bunu ahlâkibulmadýklarý için
onlarýn topraklarýna göz diken yabancýlar
Dani'lerin yaþadýklarý yaðmur ormanlarýný
kesmeye baþladýlar.
Ben de ayný görüþü ve ayný ahlâkianlayýþý
benimseyen Oneida, Choctaw, Cherokee,
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Ho-Chunk, Navajo, Poma, Ojibwe, Otoe,
Lac Couste Oneilles, Mescalero Apache,
Tohono O'odham ve Cheyenne Nehri
kýyýsýnda yaþayan Sioux kabilelerinden
gelen yüzlerce kiþiyle 1997 yýlýnda yapýlan
bir çalýþma programý çerçevesinde üç gün
geçirmiþtim. Bu kiþiler insanlarýn yeryüzü
anayla mutlaka bað kurarak yaþamasý
gerektiðinin altýný ýsrarla çizmiþlerdi.
Bunlar, kitabýmýn daha sonraki bölümlerinde Eski Kültür diye nitelendirdiðim
kültürden gelen kiþilerdi. Onlar Yeryüzünü
kutsal bir yer olarak görüyorlar ve doðanýn
tüm kanunlarýna hürmet ediyorlardý. Bu
nedenle insanýn çevresiyle uyum içinde
yaþamasý gerektiðini ve onun üzerinde
hakimiyet kurmamasýný ve onu yok
etmemesi gerektiðini söylüyorlardý.
Ýnsanlar, 100 bin yýl veya daha fazlasýnda
doðayla uyum içinde yaþadýktan sonra
kültürlerinde erozyonlar oluþmaya baþladý.
Þöyle ki, bazý kabileler doða üzerinde
hakimiyet kurmaya, çevrelerini yeniden
yapýlandýrmaya, ormanlarý dev arazilere
dönüþtürüp buralarý tarým alanlarý yapmaya
ve böylece kendilerine daha fazla gýda üretmeye baþladýlar.
Bu Genç Kültürün davranýþ biçimi diðer
hayvanlarýn gýdalarýný elinden alýrken ve
yaþayan türlerin sayýsýný azaltýrken,
aðaçlarýn yerini insanlar, etlerinden-sütlerinden faydalanýlan hayvanlar ve
yenilebilir bitkiler doldurmaya baþladý.
Varolan her þeyin üzerinde hakimiyet kurmanýn insanoðlunun kaderiymiþ gibi
görülmesi dünyanýn vahþi yöntemlerle
deðiþtirilmesine yol açtý. Büyük
Britanya'nýn dünyanýn bir çok yerinde

yayýlmacý politika izlemesinin temelinde de
bu görüþ yatýyordu. Amerika Birleþik
Devletleri de salt bu görüþ yüzünden milyonlarca Kýzýlderili'yi katletmiþti.
Sadece Amerikalýlar deðil, bu görüþü
benimseyen bir çok ülkeler de ayný þeyi
yaptýlar. Böylece kölelik düzeni ve renk
ayrýmcýlýðý yayýldý. Ýnsanlar bu görüþlerinde
kendilerini haklý görerek diðer insanlara
zulmetmeye baþladýlar.
“Ya idare edenler ya da idare edilenler
vardýr” cümlesine dikkat çekildi hep.
Bunun doðal bir kanun olduðunu bize
inandýrmaya çalýþtýlar. Bu inanca göre her
þey ilk baþtan itibaren zaten bu kurala göre
düzenlenmiþti ve bizler de bu oyunun
aktörleriydik sadece. Hikâyelerimiz ya da
paradigmalarýmýz gördüðünüz gibi sonunda
bizim realitemiz haline geldiler. Bu manâsýz
inançlar ne yazýk ki þimdi içinde
yaþadýðýmýz dünyayý oluþturmamýza neden
oldular.
Kaliforniya Üniversitesinde Amerikan
Yerlileri hakkýnda yaptýðý çalýþmalarla tanýnan Dr. Jack Forbes, Kýzýlderililere has olan
Wetiko sözcüðünü bu tarz kolektif inançlar
için kullanýyor. Wetiko gramer olarak,
kendi cinsinin etini yiyen kiþi anlamýna
geliyor. Forbes bunu Avrupa'nýn kültür standardýný tarif etmek için kullanmýþ. Çünkü
insan diðer insanlarý yok ederek, onlarýn
topraklarýný ellerinden alarak ve onlarý
fiziksel veya ekonomik yönden kölesi
haline getirerek "yiyor" (tüketiyor).
Gelecek Ay: "Kültürümüzün Temeli"
baþlýklý konuyla devam edeceðiz.

