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Sevgili Dostlar
Ýnsanlýðýn hizmetine, kullanýmýna ve geliþmesine katkýda bulunmuþ “ilk”lere
ve “en”lere sahip bir milletin üyeleri olmak çok isteriz deðil mi? Bir þey
bulunmuþ, meydana getirilmiþ, ortaya çýkmýþ ve geliþtirilmiþ, sonra insanlýðýn
malý olmuþ yani insanlýða armaðan edilmiþ; iþte o þeyin bulunduðu, ortaya
çýktýðý, geliþtirildiði yerin kendi memleketimiz olmasý nasýl büyük bir
onurdur... Her alanda büyük sanatçýlar ve düþünürler yetiþtirip insanlýðýn
duygusal ve zihinsel ortak geliþimine dünya ölçülerinde katkýda bulunan bir
ülkenin bireyi olmak nasýl kývanç vericidir... Olimpiyat oyunlarý gibi evrensel
platformlarda, oyunlarýn düzenlendiði ülkeler gururla ve muhteþem bir
sunumla bu onuru ve kývancý alabildiðine yaþamaktalar. Özellikle 2008’de
Çin, 2012’de ise Büyük Britanya (Ýngiltere) gururla kendi ülkelerinin
“ilk”lerini ve “en”lerini insanýn bütün güzel duygularýný coþturacak bir
görsel anlatýmla sundular. Þüphesiz onlar gibi baþka ülkeler de var; aslýnda
herkes kendi çapýnda bir katkýda bulunmakta insanlýk kumaþýnýn dokunmasýna. Ama nitelikler ve standartlar yükseldikçe ve tüm dünyada geçerli olmak
esas alýndýðýnda bunu baþarabilen ülke sayýsý gerçekten azalmakta. Bu
ülkelerin kendi iç dinamikleri, kendilerine ve insana bakýþlarý, dünyaya
katkýda bulunmak isteyen varlýklarýn enkarne olmak için oralarý tercih
etmelerine de sebep olabilir. Biz de ülkemizi öyle yeþil gönüllerin özgürce
yeþerebildikleri bir bahçeye çevirebiliriz. Aslýnda bu milleti oluþturan çoðu
insan bunu hemen baþarabilecek niteliktedir; geleceðe þekil verecek geniþ
bir tecrübe birikimi, yaþanmýþlýk vardýr bu topraklarda... ve baþkalarý için
çarpan, inançlý gönüller... Yeter ki bu ülkeyi yönetme görevini vereceðimiz
kiþileri, ekipleri çok dikkatle belirleyelim. Biz þu bilgiyi alabilen kiþilerin
yaþadýðý ülkenin bireyleriyiz:
“Aranýzda yarýþ yalnýz, yalnýz sevgide, yalnýz saygýda, yalnýz birbirinize
vermekte olsun. Aksi halde, ortaya koyacaklarýnýz için yarýþmak, anlaþýp
birleþmeden yapmak, gerçekte sizi böler... Sizi bölen her þey bilin ki, sizi
saçýnýzýn telinden, ayaðýnýzýn týrnaðýna dek yavaþ yavaþ siler. Siz silinecek
olanlar deðil, kalýp verecek olanlarsýnýz... Bunun için geldiniz ve O size
bunun için verecek. Bunu becereceksiniz. Size o güç, size o gayret verildi.
Size verilen geri alýnmaz. Ve siz verileni inkâr edici deðilsiniz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Yaratanýmýz'ýn insandan beklediði
güzellikleri yapabilmemiz için
insaný yükselten Doðru Yaþama
Bilgilerini benimsememiz
gerekmektedir.
Nedir o Doðru Yaþama Bilgileri?
Önce O'nun varlýðý, bölünmez Bir
olduðu, Eriþilmez olduðu, insaný ve
tüm varolanlarý sevgi özünden
yarattýðý gerçeðini bilip, O'na saygý
ve sevgi duymamýzdýr. O Yüce
insanlarýn ayný özden yaratýlmýþ
kardeþler olduðunu duyurmaktadýr.
Bizlerin birbirimize kardeþçe sevgi
duymamýzý, iyi davranmamýzý, iyilik
etmemizi, birbirimizin haklarýna
saygýlý olmamýzý istemektedir.
Yükselmenin 5 esasýna uyarak
(iyilik, doðruluk, çalýþma, bilgi ve
sevgi) yükselmemizi,
tüm kötülüklerden sakýnarak
arýnmamýzý istemektedir.

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. Refet Kayserilioðlu

Yaradan’ýn Ýnsandan
Ýstediði Güzelliklerdir
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BUGÜNKÜ ÝNSAN
MANZARALARI
Bazý insanlar vardýr,
olumlu bir iþ yapmazlar,
yaptýklarý yalnýzca
kýskanmak, kýnamak,
yermek ve tanýdýklarý
herkesi kötülemektir.
Onlarla konuþurken,
daha doðrusu onlarý dinlerken sanýrsýnýz ki,
kendilerinden baþka
deðerli insan yoktur
dünyada. Bir de onlarý
dinlediðiniz sürece, siz
de biraz deðerlisinizdir.
Ama onlarý dinlemezseniz veya tasdik etmezseniz, sizde de iþ yoktur.
Emin olunuz ki dinlediðiniz, onayladýðýnýz
sürece sizi beðendiðini
belli eden böyle kiþiler,
arkanýzdan sizi de
kötülemekten geri
kalmayacaklardýr.
Aslýnda bu tip insanlarýn
hastalýðý kendi gönüllerindedir. Ýçin için kendi
eksikliklerini ve deðersizliklerini bilirler, bunlarý örtmek için baþkalarýný kötülerler, gerekirse
çelme takarlar. Halbuki
eksikliklerini tamamlamak için kendilerini ele
alsalar, bilgilerini, sevgilerini artýrsalar, gönüllerindeki kara duygularý
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atýp herkesin iyiliðini
düþünmeye, deðerlerini
görmeye çalýþsalar nasýl
rahat edecekler. Baþkalarýnýn deðerlerini bir
takdir etmeye baþlasalar,
gönülleri nasýl ferahlayacak, nasýl huzura ve mutluluða ulaþacaklardýr.
Bizim Celselerimizde bu
tip insanlara en doðru yol
bakýn nasýl gösteriliyor:

"Her þeyi elde etmek
istiyorsanýz, onun en
kýsa yolu kendinizi
yükseltmektir.
Kötülerin zannettiði
gibi, baþkalarýný
hiçbir þey yapamaz
hale getirmek deðil."
Bir insanýn yükselmesi
yalnýzca bilgide yükselmesiyle olmaz.
Kötülüklerin her çeþidinden sakýnmasýyla ve
herkese karþý sevgisini,
hoþgörüsünü, iyiliðini
artýrmasýyla olur.
Diðer bazý insanlar da
vardýr ki, kendilerini dev
aynasýnda görürler.
Bilgileri ve kültürleri
vardýr ama bunlarý tam
hazmedememiþlerdir.
Kendilerini herkesten

üstün görürler. Herkesin
onlarý onaylamak, takdir
etmek ve övmek zorunda
olduklarýný sanýrlar.
Böyle yapmayanlarý da
en aðýr þekilde kýnarlar,
rezil ederler. Karþý taraf
biraz kendini savunacak,
onun hatasýný söyleyecek
olsa, kolayca en büyük
kavgaya tutuþurlar. Bu
tip insanlar bazen iyi
gönüllü ve fedakâr olabilirler. Zaman zaman
yaptýklarýndan piþman da
olabilirler. Ama gururlarý,
benlikleri, çok düþkün
olduklarý nefisleri,
onlarýn sürekli kýrýcý,
horlayýcý, ezici olmalarýna yol açar.
Bu küçüklüklerden
kurtulmadýkça da
sevilmezler, beðenilmezler ve yükselemezler.
Bir insanýn kendi benliðine, gururuna bu kadar
düþkün olmasý, aslýnda
onun vesvese verene
fazlaca uymasýndandýr.
Yaradan'ýn en deðerli
eseri olan insanýn önünde
küçülebilenler, insaný
kýran, ezen, horlayan
deðil, aksine yüceltebilenler her yerde ve
herkesçe sevilenlerden
olurlar. Ýnsaný yüceltebilen ve insanýn önünde
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küçülebilen kimseler,
aslýnda Vareden'e en
büyük saygýyý ve sevgiyi
göstermiþ olurlar. O'nun
da övgüsünü ve sevgisini
kazanýrlar.
Bazý tip insanlarda da,
yegâne deðer kendi
çýkarlarý, kendi
kazançlarý, onlara üstünlük ve imkân saðlayacak
olan mevkii, þöhret, para
v.s dir. Onlarýn baðlý
olduklarý bir fikirleri, bir
hayat görüþleri, bir
inançlarý yoktur. Ama
menfaatleri gerektiriyorsa inançlý ve idealist
görünmekten çekinmezler. Onlar çýkarlarý için
kolayca her boyaya
boyanýrlar, gerekirse her
ahlâksýzlýðý, her kötülüðü
kolayca yaparlar. Her
meslekte ve her kültür
seviyesinde böyle prensipsiz, kötü insanlar
vardýr. Onlar tekâmül
veya yükselme merdiveninin çok alt
kademelerinde olan
zavallýlardýr. Ama onlar
kendilerini çok akýllý ve
çok kurnaz sanýrlar.
Böylelerinin yolu çok
uzun, çok sýkýntýlar ve
azaplarla doludur.
Bugünkü imkânlarý, kimseyi aldatmamalýdýr.

Dünya ömrü kýsadýr,
sonra ne olacak?!..
Yaþarken yalnýz bugünü,
bu hayatý düþünmek kýsa
görüþlülüktür. Ýnsan
hayatý sonsuzdur. Çeþitli
sýnanma ve denemelerden geçerek insanýn
dünya okulunu bitirmesi
gerekmektedir.
Bir de doðru yolu
görmüþ, Yaradan'ý,
Vareden'i, her imkâný
Veren'i tanýmýþ, yükselme yoluna girmiþ
olanlar vardýr. Onlar
kendilerini yükseltecek
Doðru Yaþama Bilgilerini
öðrenmiþler, bir uçtan
onlarý gittikçe daha iyi
uygulamaya çalýþmaktadýrlar. Zaman zaman
tökezlemekte ve düþmektedirler. Ama derhal
ayaða kalkarak ümitlerini
yitirmeden yola koyulmaktadýrlar. Onlar yolun
engellerle, tuzaklarla
dolu olduðunu önceden
bilerek, daima akýllarýný
ve dikkatlerini uyanýk
tutmaya çalýþmaktadýrlar.
Vesvese verenin akýllarýna devamlý, doðru gibi
görünen ayartýcý fikirleri
getireceðini bilerek
dikkatli düþünmektedirler. Zararlý, geriletici,
ayartýcý düþünce ve istek-

lerini frenlemeye çalýþmaktadýrlar. En büyük
güvenceleri sevgili
Yaradanlarýdýr. Darda
kaldýklarý, tereddütte
olduklarý ve yanýldýklarý
anlarda Rablerine sýðýnmakta ve O'nun
yardýmýný dilemektedirler. Her zaman þöyle
diyerek kendilerini
güçlendirmektedirler:
"Vesvese verene
uymadan, sevgiyle
Yaradan'a yakýn, O'nu
anarak baþlarým."
Böyle doðru yolda
yürümek çabasý içinde
olanlar, düþe kalka da
gitseler er geç yükselirler. Huzura ve mutluluða
ulaþýr, insan kardeþlerini
de hayra çekmek için
sürekli çaba içinde onlara
olabildiðince örnek
olmaya çalýþýrlar.
O'NUN ÝSTEDÝÐÝ
NELERDÝR?
Bizi sevgisinden,
severek Yaratan'a üç
yönümüzle baðlýyýz. Bir
yönümüzden serbestiz. O
serbest yönümüz aklýmýz
ve ona baðlý olan hür
irademizdir. Gerçekten
ilk yaratýlýþýmýzda ve
sonra dünyada varedili-
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þimizde bizim irade ve
isteðimiz yoktur. Bize
sorulmadý. O diledi ve
varetti. Dünyaya
geliþimizi, gidiþimizi,
hangi ülkede, hangi
dinde, hangi ailede
dünyaya geleceðimizi biz
belirlemiyoruz. Ne
zaman, kaç yaþýnda, ne
þekilde öleceðimize biz
karar vermiyoruz.
Bazýlarý kendi yaþamlarýný veya baþkalarýnýn
yaþamýný kýsaltabiliyorlar, intihar ve katillikle.
O da Yüce Yer'in onayý
olamadan gerçekleþemez.
Üçüncü baðlý olduðumuz yön de, iç organlarýmýzýn düzenli çalýþmasýdýr. Ýç organlarýmýz
bizim emrimize ve isteðimize uyarak çalýþmýyorlar. Belli bir otomatizma
içinde her organ kendi
görevini yapýp duruyor.
Küçük bir bebekte de,
geri zekâlýda da, normal
insanda da bu otomatizma düzenle iþliyor. Ýnsanlar korku, kýzgýnlýk ve
üzüntülerle bazen onlarýn
çalýþmasýný bozuyorlar
ama bu kötü etkiler
ortadan kalkýnca organlar
tekrar görevlerini ayný
düzenle sürdürüyorlar.
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Fakat aklýmýzla
yapacaðýmýz davranýþlar
insana býrakýlmýþtýr. Akýl
bilgi ve tecrübelerle geliþir. Bilgilerin ve tecrübelerden edinilecek sonuçlarýn, ki onlar doðruluðu
denenmiþ bilgilerdir,
akýlca alýnýp benimsenmesiyle insan gerçekleri
görmeye baþlar. O gerçeklerin doðruluðu üzerinde sürekli düþünerek
de onlar gönlümüzce,
yani ruhumuzca benimsenir. Biz ancak ruhumuzun doðru bulduðu,
kabul edip benimsediði
bilgileri uygularýz. Aklýn
doðru dediðini ruhumuz
benimsememiþse onlarý
uygulayamayýz. Demek
ki hem aklýmýzý doðru
bilgilerle geliþtireceðiz,
hem de aklýmýzdaki o
doðrularý gönlümüze
benimseteceðiz. Öylece
gittikçe daha iyi, daha
güzel davranýþlara doðru
gideceðiz.
Yaratanýmýz'ýn insandan beklediði güzellikleri
yapabilmemiz için insaný
yükselten Doðru Yaþama
Bilgilerini benimsememiz gerekmektedir. Nedir
o Doðru Yaþama Bilgileri? Önce O'nun varlýðý,
bölünmez Bir olduðu,

Eriþilmez olduðu, insaný
ve tüm varolanlarý sevgi
özünden yarattýðý gerçeðini bilip, O'na saygý ve
sevgi duymamýzdýr. O
Yüce, insanlarýn ayný
özden yaratýlmýþ
kardeþler olduðunu
duyurmaktadýr. Bizlerin
birbirimize kardeþçe
sevgi duymamýzý, iyi
davranmamýzý, iyilik
etmemizi, birbirimizin
haklarýna saygýlý
olmamýzý istemektedir.
Yükselmenin 5 esasýna
uyarak (iyilik, doðruluk,
çalýþma, bilgi ve sevgi)
yükselmemizi, tüm
kötülüklerden sakýnarak
arýnmamýzý istemektedir.
Ýnsanlar bunlarý yapýnca dünyada ne kavga, ne
harp, ne öldürme, ne düþmanlýk, ne kin ve nefret,
ne de ayrýlýk kalýr. Ýnsanlar birbirini sevmenin,
birbirine iyilik etmenin,
birbirini takdir edip
yüceltmenin ve birbirine
tam güvenmenin huzur
ve mutluluðuna ulaþýr. O
zaman insanlar kendilerini, diðer insanlardan ayrý
veya üstün görme gafletine düþmezler. Herkes
eksiklerini giderme
çabasý içindedir. Kimse
kimseyi kýskanmaz, kýna-
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maz, kötülemez, zarar
vermeyi istemez. Öyle
bir toplumda kimse gurur
ve kibrin esiri olarak
baþkalarýna tepeden bakmaz, kýzmayý, incitmeyi
göze alamaz. Böyle
davranýþlarýn büyüklük
deðil küçüklük ve gerilik
olduðunu bilir. O seviyeye, o üstün bilgi ve
görüþ mertebesine gelmiþ
olanlar, çýkarlarýný her
þeyin üstünde tutmazlar.
Sürekli kendilerini eðitmek, arýtmak ve yükseltmek çabasý içindedirler.
Ýnsan kardeþlerine de bu
yolda destek olmayý,
katkýda bulunmayý kutsal
bir ibadet olarak görürler.
O, ÝNSANDAN
GÜZELLÝKLERÝ
ÝSTÝYOR
Bir özel celsede O'nun
insandan istedikleri ve
insanýn yaptýðý yanlýþlar
çok güzel dile getirilmiþtir:

"O, güzellikleri
yaratanýn insanoðlundan istediði, sadece
güzelliklerdir... O, ilk
"Ol!.." emrini verdi
vereli, insan kendi
eliyle koyuyor önüne,
her engeli. Ve insan,
yeryüzüne ayak bastý
basalý, þimdi üzerinde
rahatça dolaþtýðýnýz
kaç yerinden yaralý.
Çünkü insanýn istediði
ve yaptýðý, þimdi yalnýzca zûlüm ve felâket
getiriyor. Onun sonucu da sefâlettir elbet.
Halbuki O, sizden iyiliði, güzelliði, doðruluðu istemektedir. Onu
yapabilmek iþinizdir
ve þimdi sizin burada
iþiniz, onu yaptýrmaktýr da..."
O'nun insandan istediði
güzellikler; insanýn yükselmesi, arýnmasý, zararsýzlýðý öðrenmesi, çevresine yararlý olmasýdýr.
Bunlarý yapabilmek
için de insanýn gerilikten, ilkellikten,
kabalýktan kurtulmasý gerekmektedir.
Cahil, geri, ilkel ve bilgisiz insanlar çevrelerine

zarar verirler. Yaþadýklarý
ortamý kirletirler, kýrarlar,
yýkarlar. Ne zamanki
yaptýklarý yanlýþlarýn
zararý kendilerine döner,
o zaman akýllarý baþlarýna gelmeye baþlar. Ama
bu bazen çok geç olabilir.
Allah insanlarýn akýllarýyla ve denemeleriyle
doðrularý kendilerinin
bulmasýný istemiþtir.
Fakat bunun çok zaman
alacaðýný ve bazý önlenemez felâketlere yol açacaðýný bildiði için de
zaman zaman insanlara
gülyüzlü elçileri
aracýlýðýyla doðru yolu,
doðru davranýþlarý
gösteren bilgileri göndermiþtir. Günümüzde ise
bu tarz yol gösteren bilgiler, yine O'nun izniyle
yüce görevli varlýklarca
tüm insanlara gönderilmektedir. Bunlar yeni
bir din meydana
getirmek için deðil,
bütün insanlarý yükseltmek ve bir etmek için
gelmektedir. Bu bilgiler
insanlarýn kardeþ olduklarýný, kardeþçe, dostça
davranmalarý gerektiðini
ve mutlaka tüm insanlarýn birliðe ulaþmalarý
gerektiðini söylüyor. Bu
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bilgiler bir elçi veya
peygamber vasýtasýyla
gelmiyor. Bu bilgilerin
doðruluðunu gören ve
onlarý uygulamaya
çalýþan gruplara geliyor.
Ayrýca bu bilgiler,
onlarýn doðruluðunu
görüp benimseyen ve
uygulamaya çalýþan
herkesi görevli sayýyor.
Siz bunlarýn doðruluðunu
görüyor ve ondan faydalanýyorsanýz, insan
kardeþlerinize de onlarý
öðretip uygulatmaya
çalýþýn diyor.
Dünyanýn bugünkü
halini biliyoruz. Doðal
dengeler birçok yerde
bozuldu. Su, toprak ve
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hava kirlendi. Canlýlar
kitleler halinde yok oluyor. Ormanlar azalýyor,
seller, fýrtýnalar, hortumlar felâket halini aldý.
Felâkete uðrayanlarýn
feryatlarý kaç kiþinin
gönlünü sýzlatýyor?
Ýnsanlar doðru olarak
yalnýz kendilerini düþünmeyi görüyorlar. O yüzden her yerde aldatma,
yalan, ikiyüzlülük ve
kötülüðün her çeþidi artmýþ durumda. Dinlerin
çoðu hedefinden sapmýþ,
þekle baðlanmýþ, bir
yýðýn merasim haline
gelmiþ vaziyette.
Hiçbirisi kötülükleri,
bozulmayý, kokuþmayý
durduracak gücü göstere-

miyor. Ýþte tablo bu!..
Ýþte bu devirde, bu
ortama gelen bilgiler de
insana insanlýðýný hatýrlatýyor. "Aklýnýzý baþýnýza
alýn, artýk uyanýn, doðru
yola gelin" deniyor.
"Dünya size her þeyi ile
temiz ve mükemmel bir
yaþam ortamý olarak teslim edildi, onu yaþanmaz
hale getirmeyin" deniyor.
Doðru Yaþama Bilgileri
dediðimiz bu bilgiler, insana güzellikleri öðretiyor, mutluluðun ve yükselmenin kapýlarýný açýyor. Elbette onlarý alýp,
benimseyip, uygulayanlara ve kardeþlerine uygulatmaya çalýþanlara...
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Kuþbakýþý Tanrý Ýnancý
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ÝLK ÝKÝ YILIN ANA BAÞLIKLARI
Dergimizde Tanrý inancý konusunu üç
yýldan beri incelemekteyim. Ýlk iki yýldaki yazýlarýmda önce iki ünlü týp profesörü, eski Ýstanbul müftüsü, Vatikan'ýn
Türkiye temsilcisi bir Hýristiyan din
adamý ve bir felsefe doçentiyle Tanrý'ya
Resim: Vasily Polenov

niçin inandýklarý konusundaki röportajlarýmý sizlerle paylaþmýþtým. Sonra
da canlýlardaki harika düzenlerden,
matematik profesörlerini bile þaþýrtan
olaðanüstü içgüdülerden, fotosentezden, suyun ulu aðaçlarýn en yüksek
tepelerine çýkma hünerinden uzunca söz
etmiþtim.
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Olaðanüstülük sadece biyolojide deðil
ki. Kuran'ýn bir kul sözü olamayacaðýnýn kanýtlarýndan, yakýn tarihlerde
bulduðumuz bazý bilimsel gerçeklerin
Kuran'da 1400 yýl öncesinden mucizevi
ifadelerle nasýl apaçýk bildirildiðinden
de söz ederek, insan eliyle bozulmadýðý
takdirde semavi dinlerin de Tanrý
inancýmýzý perçinlediðini kanýtlamaya
çalýþmýþtým.
Ýlâhi düzenin insanlýða hediyesi
sadece dinler deðil ki. Her birimizin
yaþayageldiði parapsikolojik olaylar da
Tanrý'ya inancýmýz konusunda bizlere
yeni ipuçlarý sunup durmakta. Bu
nedenle özellikle 19. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda en ünlü bilim adamlarýnca
yapýlmýþ ve kitaplarda yayýnlanmýþ ruhsal fenomenleri epeyce geniþ açýklamalarla sizlere aktarmýþtým.
Bütün bunlara raðmen günümüz
insanýný inanç konusunda en çok tatmin
edecek kanýtlarý bilimlerde bulabileceðimizi düþündüðümden, bu defa canlýlar âleminden deðil fizik ve kimyadan
örneklere yönelmiþtim. Fizikoþimik
kanunlarýn evrende canlýlýðý oluþturmak
için nasýl ince ince planlandýðýnýn, sanki
kuyumcu terazisi duyarlýðýnda akýllarý
durduracak bir hünerle nasýl ortaya konduðunun örneklerini sizlerle tartýþmýþtým.
Tek sesli müzikle yetinme kýsýrlýðýna
düþmemek en doðrusu. Öyleyse inanç
karþýtý düþünceleri de alabildiðine tartýþmamýz gerekir. Hele þu son yýllarda
ateizm, tanrýyý yok sayma bir moda gibi
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salgýn haline gelmiþken, onlarý nasýl
görmezden gelebiliriz? 2006 yýlýnda
yayýmlanýp tüm dünyada en çok satanlarýn baþýnda gelen Richard Dawkins'in
"Tanrý Yanýlgýsý" kitabýný katýldýðým ve
katýlmadýðým tüm yönleriyle incelemeye bu nedenle baþladým. Neredeyse
son bir yýldýr bu kitabýn düþündürdüklerini sizlerle paylaþtým. Nihayet geçen
sayýmýzdaki bu dizinin 11. bölümü ile
de noktayý koydum. Artýk sýra canlýlarýn
oluþmasý, geliþmesi ve insanýn varediliþi konusundaki kendi düþüncelerimi
sizlere aktarmaya geldi.
Eski okuyucularýmýz hatýrlarlar. Önceki iki yýlýn yazýlarýnýn özetlerini yaptýktan sonradýr ki, Tanrý Yanýlgýsý'na
baþlamýþtým. Þimdi de bu 11 yazýnýn
kýsa bir özetini yaptýktan sonra yeni
diziye baþlamayý daha yararlý buluyorum.
11 AYIN ÖZETÝ
Sadece ülkemizde deðil, tüm dünyada
ateizmi savunmak tehlikelerle dolu.
Dawkins de kökten dincilerden ne küfür
ve tehditler almýþ. Kitabýnda bunlardan
acý acý yakýnýr. Gerçekte Tanrý inancýnýn
aðýzdan
çýkan
sözlerle
deðil,
davranýþlarla ölçüldüðünden habersiz
fanatik kiþilere bunu nasýl anlatabiliriz
ki?!.. Ýyi, doðru, çalýþkan, bilgili ve
sevgi dolu kiþi diliyle ne derse desin,
ruhunun en iç katmanlarýnda O'nunla bir
olduðundan bu davranýþlarý sergileyip
duruyor. Buradaki ironi þu ki, ne
fanatiklere ne de ateizmi savunan ama
iyi karakterli kimselere, ikisine de,
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inancýn temel ölçütünün düþünceler
deðil davranýþlar olduðunu kabul ettirebilmek ayný derecede zor!.. Ama biz
onlara aldýrmadan, düþüncelerini alabildiðine eleþtirecek olsak da, hümanist
derneðinin 2. Baþkaný ve dostlarýnca
çok sevimli bir kiþiliðe sahip olduðu
anlatýlan Dawkins'e saygýda asla kusur
iþlemeyeceðimizi yazý dizimizin ilkinde
açýkça belirtmiþtik. Kaldý ki, onun baþka
kitaplarýnda naklettiði canlýlar âlemindeki bilgilerden de ne kadar çok
yararlandýðýmdan kendisine gýyabýnda
defalarca teþekkürlerimi bile sundum.
10 bölümlük "Tanrý Yanýlgýsý kitabýnýn
neredeyse 9 bölümü Musevi ve
Hýristiyan dinlerinin tenkitleriyle dolu.
Tevrat ve Ýncil'e sonradan insan eliyle
eklenmiþ pasajlarýn, temiz akýl sahiplerini yüzyýllar boyunca nasýl þaþkýnlýða
düþürdüðünü zaten biliyorduk. Düþünce
özgürlüðünün alabildiðine geniþlediði
günümüz dünyasýnda bu tenkitler
doðaldýr ki, daha þiddetli bir tonda sürüp
gidiyor. Dawkins'in bu konudaki tenkitlerini aktarmakla yetinmemiþ, ben de
bunlara eklemeler yapmaktan kendimi
alamamýþtým.
Tenkitler sadece kutsal kitaplarla
sýnýrlý deðil. Tarihte ve günümüzde din
kisvesi altýnda iþlenmiþ ve iþlenmekte
olan ahlâksýzlýklar, akýlsýzlýklar ve
zûlümler de bu kitabýn baþlýca konularýndan biri. Bunlara da yazýlarýmda
yenilerini eklemiþtim. Böylece dinlerin
türlü hüner ve çýkarlarla bir fesat ve kin
haline dönüþtürülmesiyle insanlýðýn
nasýl felâketten felâkete sürüklendiðinin
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acý örneklerini bir kez daha hatýrlamýþtýk.
Buraya kadar yazarla ayný düþünce ve
duygularý paylaþtýk ama bu madalyonun
sadece bir yüzüydü. Bu nedenle
peygamberlik kurumunu yeniden mercek altýna almamýz gerekiyordu.
"Ya hiç peygamber gelmeseydi" acaba
daha iyi bir dünyaya mý kavuþurduk
sorusunun cevabý üzerinde durmuþtuk.
Kutsal kitaplardaki bozulmalar, yanlýþ
yorum ve davranýþlarla dinleri kin
haline getirenler var ama, hepsi bu deðil
ki. Kutsal kitaplardaki ýþýk saçan öðüt
ve tavsiyeleri nasýl görmezden gelebiliriz. Bunlardan önemli bazýlarýný
yeniden incelemiþtik. Ayrýca tarih
boyunca dinlerin uygarlýða yaptýðý
olumlu katkýlarý doðru kaynaklardan
yeniden özetlemiþtik. Ve sonunu rehber
varlýðýn þu sözü ile noktalamýþtýk:
"O, insan içine göndermiþ olmasaydý
habercilerini, belki insan bugüne bile
varmadan birbirini yok ederdi."
YA BUNLARA NE DEMELÝ?
Dawkins'in dinlerdeki sadece olumsuz
yönleri görüp güzellikleri ýskaladýðýný
böylece vurguladýktan sonra eleþtirilerimi çok önemli boþluklar üzerine yöneltmiþtim.
Kitapta "doðal seçilim" kuramýyla
Tanrýsýz ve amaçsýz bir yaþam oluþmasý
savunuluyor. Darwin'in yorumu böyle.
Peki ama kuramý onunla beraber ortaya

SEVGÝ DÜNYASI
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koyan Russel Wallace'nin yorumuna
neden hiç deðinilmiyor? En azýndan
yanlýþlanmýyor. Çünkü Wallace'nin bu
konudaki düþüncesi aynen þöyle:

þem doða kanunlarýnýn nasýl bir tesadüfün eseri olabileceðini açýklamasýný
beklemek yerden göðe hakkýmýz. Tek
satýr bile yok. Bu nedenle kendisine:

"Ben o kadar tam ve inanmýþ bir
materyalist idim ki, ruhani bir varlýða ait
kafamda hiçbir yer bulunamazdý. Fakat
olgular inatçýdýr ve olgular bana galip
gelmiþlerdir. Spiritizma fenomenleri,
diðer bütün bilimlerin olgularý kadar
müspettir."

"Her yeri aramadan yok denemez"
diye hitap etmekte tamamen haklýyýz.

Wallace, Darwin'le birlikte oluþturduklarý evrim kuramýný kullanarak
Allah'ýn canlýlarý yaratýp geliþtirdiðini
savunuyordu.
Dawkins kitabýnýn 4. Bölümünde
inançsýzlýðýnýn biyolojik temellerini
anlatýr. Her þeyi evrim teorisi ve özellikle doðal seçilim kuramý ile açýklamaya
çalýþýr. Yaratýcý, planlayýcý, kurgulayýcý
bir baþka etkene gerek duymadan canlýlarýn ve bizlerin doðal nedenlerle
oluþup yeryüzünü doldurduðumuzu
savunur. Ama isterdik ki, Wallace yorumunun temelinde olan parapsikolojik
fenomenleri de incelesin. En azýndan
tenkidini yapsýn. Boþuna ümitlenmeyelim. 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kendi
ülkesindeki olaðanüstü parapsikolojik
çalýþmalardan tek kelimeyle bile söz
etmez.
Kutsal metinleri eleþtirirken, bizim
ondan Kuran'ý inceleyip onu da mercek
altýna almasýný istememiz belki aþýrýya
kaçardý. Ama sadece biyoloji ile yetinmemesini, fizikteki, kimyadaki muhte-

Sonraki yazýlarýmýzda dinler ile evrim
teorisinin
aslýnda
çeliþmediðini,
Tevrat'ýn yanlýþ yorumlanmasýndan
dolayý, bir ayrýlýk var gibi gözüktüðünü
anlatmaya çalýþmýþtým. Hele Ýslâmiyet'le yorum tarzýnda bile çeliþki yok.
Prof. Süleyman Ateþ'in "Kuraný Kerime
Göre Evrim Teorisi" yazýsýndan alýntýlar
yaparak Ýslâm bilginlerinin Darwin'den
önce evrimle ilgili düþünceler ileri
sürdüklerini sizlerle paylaþmýþtým.
Ama insanýn yaratýlmasýna gelince iþ
çatallaþýyor. Tanrý eliyle topraktan
yaratýlan Âdem ve ondan yaratýlan
Havva mý; yoksa geçmiþteki ortak bir
atadan doðal etkenlerle ortaya çýkýveren
bir insan mý söz konusu?!..
Bu çok önemli çatýþma ve tartýþma
ileriki yazýlarýmýzýn konusu olacak.
Tanrý Yanýlgýsý dizisinde Nisan
sayýmýzda: "Evet, ama yetmez" baþlýðý
altýnda Darwin teorisini incelemiþ ve
teoriyi destekleyen biyolojik kanýtlar
üzerinde tek tek durmuþtum. Sadece bu
kadar da deðil. Son 40 yýldýr gen
mühendislerince DNA üzerinde ne
muhteþem hünerler sergilendiðini, kesici ve birleþtirici enzimlerle yepyeni gen
dizilimlerine nasýl kavuþtuðumuzu hay-
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ranlýkla incelemiþtik. "Rekombinasyon"
denilen bu iþlemlerde DNA'nýn deðiþebilirlik, plastiklik örneðini görmüþ,
bunun evrimi ve doðal seçilimi
destekleyen çok önemli bir kanýt olduðu
üzerinde durmuþtuk.
Sýra artýk Dawkins'in kitabýnýn "Tanrý
neredeyse kesin olarak neden yoktur"
baþlýklý 4.bölümüne gelmiþti. Þahsen
evrim teorisine inanan biri olarak, her
canlý türünün baþlangýçta tek tek
yaratýldýðýný öne süren ve evrimi reddeden yaratýlýþ teorisine yakýn durmam
mümkün olabilir mi? Peki, bu ikisinin
dýþýnda bir üçüncü yol yok mu? Elbette
var.
Evrimin
ikinci
teorisyeni
Wallace'nin yorumu: Hem evrim hem
de tasarým. Yani bu kanunu kullanarak
dünyada yaþamýn geliþmesini saðlayan
ilâhi düzen. Bu nedenle her þeyi
otomatik çalýþan doðal seçilimle açýklamaya çalýþan Dawkins'den, 530 milyon
yýl önceki 10 milyonluk kýsa Kambriyen
dönemindeki canlýlardaki patlama
tarzýndaki çeþitlenmenin kendiliðinden
nasýl oluþabildiðini açýklamasýný beklerdik. Ayrýca dünyamýzdaki 10 milyonluk canlý türünün her birinin kendine
özgü deðiþik organlarýnýn nasýl oluþabildiðini, birbirinden çok farklý içgüdülerin nasýl birdenbire ortaya çýkýverdiðini de. Maalesef kitapta bunlar yok.
Ya ne var? Kolayýndan Yaradancýlarýn
çürütülmesi, bilim dýþý iddialarýna sayfalar boyunca cevaplar verilmesi. Ve
çok sýkýþtýðý yerlerde de “Öyleyse
Allah'ý kim yarattý?” sorularýyla konuyu
biyoloji dýþý felsefi bir plana taþýyýp,
deyim yerindeyse topu taca atývermesi.
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Darwin'in doðal seçilimle oluþamaz
diye itiraf ettiði gözdeki olaðanüstü
düzeni, Dawkins'in daðcýlarýn türlü hünerlerle zirveye ulaþmasý örneðiyle
açýklamaya yeltenmesini çok kolayýndan bir tutum diye deðerlendiriyorum.
Ayrýca bu konuda Darwin'den fazla
Darwinci bir gayretkeþlikle bu sözü
karýsýnýn etkisi altýnda söylemiþ olacaðýný iddia edecek kadar ileri gider.
Göz dahil tüm karmaþýk organlarýn bir
tasarýmcý olmadan kendiliðinden oluþabileceði iddiasýndan bir adým bile geri
atmaz. Ýsterdim ki, biyokimya profesörü
Behe'nin kitabýndan aktardýðým görmenin oluþmasý ve kanýn pýhtýlaþmasýndaki birbirini izleyen pek çok
biyokimyasal sürecin doða kanunlarýný
kullanan bir zekâ iþe karýþmaksýzýn nasýl
ortaya çýkabileceðini bilimsel olarak
bize açýklasýn. Tabii zirveye týrmanan
daðcý nahif örnekleriyle deðil.
Dizimizin son yazýsýnda da Tanrý
inancýmýzýn bilimlerdeki açýklanamayan olaylara, bilgi boþluklarýna
dayanmadýðýný vurgulamaya çalýþtým.
Tam tersine bildiklerimizi derin
düþüncelerle akýl ve mantýk terazisinde
tartarak inanca varýyoruz.
Yazar parapsikolojiye inananlarý bir
nevi delilikle suçladýðýndan, 1882'de
Londra'da ünlü bilim adamlarýnýn bir
araya gelerek SPR adýyla kurduklarý
Ruhsal Araþtýrmalar Derneðinin parapsikolojik bulgularýndan yeniden söz
etme gereðini duydum. Onlarýn bilimsel
kontrol yöntemlerini titizlikle uygulayýp
hile ve þarlatanlýk kapýlarýný sýmsýký
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kapatarak oluþturduklarý dört dörtlük
parapsikolojik fenomenleri de incelemesini varsa yanlýþlarýný bulmasýný
beklerdik. Böylece sadece din kitaplarýnda sonradan oluþturulmuþ yanlýþlara, fanatik dindarlarýn akýldýþý davranýþlarýna ve Darwin'in doðal seçilim
yöntemine dayanarak Tanrý'nýn yokluðunu savunma kýsýrlýðýna düþmezdi.
Iskalanan sadece bu da deðil. Çaðdaþýmýz fizik, kimya bilginlerinin kitaplarýndan kendisinin de bazýlarýný
aktardýðý doða kanunlarýndaki son
derece ince matematikle ortaya konmuþ
sabiteler konusu. Öyle ki, evrenin
baþlangýcýndaki ilk bir saniyede bile
patlama hýzý milyarlarca bir oranýnda
fazla veya eksik olmuþ olsaydý, ne
bugünkü evrenimiz ne de canlýlar meydana gelebilecekti. Doða kanunlarýnda
bu ve benzeri pek çok sabite böyle incelikle ortaya konduðu içindir ki varolduk
ve yaþayabiliyoruz. Bütün bunlarýn arka
planýnda yaratýcý Yüce Bir Zekâ ve
hüneri yok sayýp, her þeyi doða ile açýklamaya çalýþmak için ya bunlara hiç
deðinmemek ya da kýrk dereden su
getirip, spekülasyon üstüne spekülasyon
yaparak kendimizi alabildiðine zorlamamýz gerekiyor.
Tanrý Yanýlgýsý eleþtirisinin en sonunda yazarýn her sýkýþtýðýnda ileri sürdüðü
"Peki Tanrý'yý kim yarattý?" sorusu üzerinde durduk. O'nun anlama sýðmadýðýný
ama tüm anlamlarýn da O'nda bulunduðunu, Varedilmeden Vareden, Almadan Veren, benzersiz, eþsiz olduðunu
belirttik. Zamanla beraber sebepleri de
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yaratan O Yüce'nin varlýðý için bir
sebebe muhtaç olmasý düþünülebilir mi?
Ama kim ne derse desin insanýn her
düþüncenin, her sözün aksini savunmada alabildiðine özgür olduðunu bir daha
vurgulamak için dizimizi þu sözlerle
sona erdirmeyi bir görev bildik:
"Ýnsan sorgulayýcý bir akýlla yaratýldýðýndan ve kendisine her þeyi düþünmekte sonsuz bir özgürlük sunulduðundan kim ne derse desin bu ve benzeri
sorular sonuna kadar hep insanlýðýn
gündeminde kalacaktýr. Bu insanýn
hakkýdýr ve kimse bu sorgulama hakkýný
onun elinden almaya muktedir olamayacaktýr!.."
Gelecek sayýda baþlayacaðým yeryüzünde canlýlýðýn oluþumu ve geliþimi
ile ilgili yazý dizime, önce hangi metodla iþe koyulacaðýmý, yani sonuca ulaþmak için hangi yolu izleyeceðimi peþinen belirtmekle baþlayacaðým. Kolay
anlaþýlsýn diye bunun için temsili iki
örnek olay ortaya koyacaðým. Sonra da
ilk canlýnýn nasýl varolduðu, prokaryot
çekirdeksiz bakteri hücrelerinden organelli ökaryot hücrelere geçiþteki evrimsel sýçramanýn hangi zekânýn eseri
olduðundan ve deðiþik biyoloji bilginlerinin Kambriyen Patlamasý hakkýndaki düþüncelerinden söz edeceðim.
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Yabancýlaþmanýn Aþýlmasý
Güngör Özyiðit, Psikolog

D

in kitaplarýnýn "puta tapma" dedikleri þey, yabancýlaþmanýn en
eski biçimlerinden biridir. Putlaþtýrma; Yaradan'a deðil de, yaratýlana
en yüce deðeri verip ona tapma, yaþamanýn anlamý olarak onu esas almadýr.
Yani Tanrý olmayana, Tanrýymýþçasýna
deðer biçmedir. Burada insan, tüm güçlerini kullanarak bir put yapar, sonra

tutar, kendi yarattýðý bu puta tapar. En
derin özlemlerini ve dileklerini, korkularýný ve umutlarýný putlaþtýrdýðý, Tanrý
sandýðý nesneye yansýtýr. Gücünü hayalinde aþýrý abarttýðý tanrýsal nitelikler
yakýþtýrdýðý, gerçekte ona ne yararý ne
zararý dokunacak bir þeylerden yardým
diler. Öylece kendi gücünü boþ yere
harcar, tüketir.
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Ýnsanýn çok tuhaf taraflarý vardýr.
Bunlarýn içinde en tuhaflarýndan biri,
Russell'in dediði gibi bize yararlý olan
þeyleri tapýnýrcasýna yücelterek, bu
yolla onun yararýný da ortadan kaldýrmaktýr. Buyurun bir örnek: Hindistan'da insanlar açlýktan kýrýlýrken, kutsal
sayýlan ineklerin caddelerde dolaþmasý
komik ama gerçek. Burada yabancýlaþma, Tanrý olmayana Tanrý diye boþ yere
tapýlmasý ve gönlün gerçek Tanrý'ya
kapalý kalmasýdýr.
Ýnsanlarýn kendilerine hizmet etmesi
için yetki verdiði yöneticilerin, kendilerini seçen, o yere getiren insanlara
hizmet sunacak yerde, bu yetkiyi ayrýcalýk sayýp, buyurmanýn verdiði üstünlük duygusuna yaslanarak insanlarý
kendi çýkarýna hizmet ettirmesi diðer
bir yabancýlaþma örneði. Burada insan,
kendi egemenlik hakkýna yabancýlaþmýþtýr.
Para ekonomisinin geçerli olduðu,
yani her þeyin para ile ölçülüp biçildiði
bir düzen düþünelim. Daha doðrusu
yaþadýðýmýz hayatý þöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Burada insan,
emeði alýnýp satýlabilen bir mal durumuna indirgenmiþtir. Nitekim muhasebe defterinde, mala ödenen para ile,
insana ödenen ücret, ayný alacak hanesine iþlenir. Böyle bir düzende insan
kendisi için bir deðer üretmez, sadece
geçimi için ücret üretir. Ürettiði deðer
ise, onun elinden alýnýr. Burada yabancýlaþma, emeðin yarattýklarýna sahip
olamamasý, ürettiklerinin yitirilmesi
demektir.
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Yalnýz geçim için, aç ve açýkta
kalmamak için bütün gün sýkýcý,
tekdüze ve iþbölümü gereði hep ayný
iþi yapmak zorunda kalan insan, çalýþmanýn kendisine de yabancýlaþmýþtýr.
Gerçekten böyle bir çalýþmada insan
varlýðýný sakatlayan bir taraf vardýr.
Ýnsan çelik bir makinenin etten bir ek
parçasý durumuna düþürülmüþtür.
Çalýþmasý onu yüceltmez, yýpratýr. Ona
kendini gerçekleþtirme yönünde bir
zenginlik katmaz. Tersine, insan kiþiliðinin çok yönlü geliþmesini ve bir
bütün olarak deðerlendirilmesini sürekli olarak engeller. Burada yabancýlaþma, insanýn kendi kiþiliðinden uzaklaþmasýdýr.
Ýnsanlýðýn tarih boyunca kazandýðý
maddi manevi birikimin ayrýcalýklý bir
azýnlýðýn elinde, çoðunluðun zararýna
kullanýlmasý ise, insaný insanlýða
yabancýlaþtýrýr.
Gerçekte, yabancýlaþmanýn her
türünün kökeninde puta tapma, putlaþtýrma olgusu yatmaktadýr. Ýnsan,
neyi putlaþtýrýrsa ona en büyük deðeri
verir ve diðer her þeyi ona göre deðerlendirir. Buyurmak tutkusu içinde
yanýp tutuþan için, yetke (iktidar) put
olmuþtur.
Her þeye sahip olma, her þeyi satýn
alma açlýðý çeken biri mala veya onun
soyut simgesi olan paraya tapmaktadýr.
Þehvetin elinde oyuncak olan için
kadýn ya da erkek tapýlacak birer
nesnedir. Alkýþsýz edemeyenler için ün,
önünde eðilecekleri Tanrýdýr. Kimi tüm
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umutlarýný baðladýðý, her þeyi kendisinden beklediði ünlü bir kiþiyi putlaþtýrýr,
kimi bireye veya bireyin özgürce
geliþmesine en üstün deðeri verir.
Diðeri "Toplum bireyden ve her þeyden
deðerlidir" der, toplumu Tanrýlaþtýrýr.
Sonunda her birinin Tanrýsý fos çýkar ve
onlarý yarý yolda býrakýr. Bu bir bakýma
"Tanrýdan baþka Tanrý yoktur" sözünün
tersine yoldan bir doðrulanmasýdýr.
Demek ki Tanrý'ya, kendine ve
giderek diðer insanlara yabancýlaþan
insan, yabancý bir varlýk olarak, kendi
bilincine varamamýþ, henüz kendisi
olamamýþtýr. Bu ise bizi yabancýlaþmanýn aþýlmasý veya yabancýsýzlaþmanýn saðlanmasý sorunu ile karþý
karþýya getirir.
Neydi yabancýlaþma? Ýnsanýn kendi
gücünün veya emeðinin baþkalaþarak
ona düþman bir güç olarak geri dönmesi. Denetimimizden kurtulan bir
gücün baský aracýna dönüþmesi. Bunu
gidermenin çaresi: Bilgi ve bilinç
birikimi. Bilgi olayýn nedenlerini
bildirecek, bilinç ise olay içindeki
insanýn yapmasý gerekeni, yani görevini gösterecek. Öylece, yabancýlaþmaya
yol açan güç, kaynaðýnda yakalanýp,
denetim altýna alýnarak insanýn yararýna
kullanýlacak. Bu baðlamda, yabancýlaþmanýn aþýlmasý, onun her türü ile ilgili
nedenleri iyi bilmeyi ve o gücü denetleyip, hayrýmýza çevirecek bilinçli
giriþimlerde bulunmayý gerektirir.
Önce yabancýlaþmayý önleyen iç ve
dýþ engelleri sýralamakla baþlayalým
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iþe. Ýç engeller: Ýnsanýn en derin özlemi
olan Tanrý gereksinmesinin doðru bir
þekilde doyurulamayýþý. O yüzden
manevi bir boþluk içinde kalýnmasý.
Ruh yönümüzün ve insanýn özünü
kuran kudretlerin iþleyiþ ilkelerinin
yeterince bilinmeyiþi. Yani insanýn
kendini ve Tanrý'yý tam tanýmamasý.
Nereden geldiðini, nereye gideceðini,
bu dünyada ne yapacaðýný bilmemesi.
Bu temel sorulara anlamlý karþýlýklar
getiren doðru, kendi içinde tutarlý, çaðdaþ bir inanç sisteminin ve hayat
görüþünün bulunmayýþý. Gönlün arýtýlmasý yönünde bir eðitimin verilmeyiþi.
Ve kirli bir gönlün gerçeðe perde olacaðýnýn bilinmeyiþi. Özet olarak
söylersek, bugün insanýn trajedisi, kendini, yolunu ve iþini bilmeyiþi, varoluþ
nedenine karþý ilgisiz durmasý, onu
insan edecek, insanüstüne eriþtirecek,
diðer insanlarla sevgi birliði kurmasýný
ve gönlünde Tanrýyý duymasýný saðlayacak bilgi ve bilinçten yoksun olmasý.
Dýþ engellere gelince, bunlar arasýnda
siyasal gücün baský aracý olarak kullanýlmasýný, üretim güçlerinin yetersizliðini, o yüzden insanýn geçim için bütün
gün çalýþmak zorunda oluþunu, paranýn
putlaþtýrýldýðý para ekonomisini, malýn
kullaným deðeri deðil de deðiþim deðeri olarak ele alýndýðý mal ekonomisini,
ücret düzenini ve insaný tek tip iþe
baðlayan iþ bölümünü sayabiliriz.
Þimdi gelelim bu engelleri aþmak
için yapýlmasý gereken bilinçli giriþimlere. Ve önce iç engelleri alalým ele. Bir
kere, baþlangýçta, her þeyi ona göre
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ölçüp deðerlendireceðimiz üstün bir
ilkemiz ve insaný bütünüyle kavrayan,
geçmiþ ve geleceðiyle kuþatan, onun
varoluþ nedenini doðru olarak saptayan
saðlam, tutarlý bir hayat görüþümüz
olmasý gerekir. Bize göre, bu en üstün
ilke, bizi ve her þeyi yoktan yaratan,
sevgisinden vareden Tanrý'dýr. En
gerçek otorite O'dur. Sade O'na kulluk
edilir ve yalnýz O'ndan yardým dilenir.
Çünkü her þeyi bilen ve her þeye gücü
yeten de yalnýz O'dur.
Varoluþumuzun nedenini ise, yine
Tanrý'nýn gülyüzlüler kanalý ile
bildirdiði bilgilerden öðrenebiliriz. Zira
yarattýðýný, en iyi onu yaratan Tanrý
bilir. Öyleyse ilk ön yapýlmasý gereken,
insanýn manevi boþluðunu dolduracak,
doðru, akla ve mantýða uygun, çaðdaþ
bir Tanrý inancý vermek ve gönüllerde
O'nun sevgisini yeþertmek. Sonra da
Tanrý'nýn insan için dileðinin ne
olduðunu, yani buyruklarýný bildirmek.
Ve onun güzel örneklerini vermek.
Böylece insaný, Tanrý'dan baþkasýna,
yani puta tapmaktan kurtarmak, o yöndeki yabancýlaþmanýn kökünü kurutmak. Ýnsana geniþ bir ufuk, manevi bir
görüþ açýsý kazandýrmak. Ona ölümsüz
bir ruh yönümüzün bulunduðunu kanýtlarýyla göstermek. Ruhlarýn dünyaya
olgunlaþmak için geldiðini, geleceðimizin þimdiki davranýþlarýmýza
baðlý olduðunu, ne ekersek onu biçeceðimizi öðretmek. Ve insanlarda
kendine, topluma ve Tanrý'ya karþý
sorumlu bir kiþilik geliþtirmek. Varoluþ
amacýnýn insanüstünü bulmak, tek
düþünceyi elde etmek (Tanrý'nýn dileði
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ile kendi dileðimizi bir etmek) ve birliðe ulaþmak olduðunu, Tanrý'nýn bizden bunu istediðini bildirmek. Gerçekte
yabancýlaþmanýn kesin olarak son bulmasý, insanýn insanüstüne varmasý ve
ikisinin bir olmasý demektir. Þöyle ki,
bizim beþ duyu organý ile algýladýðýmýz
madde evreni maddenin belli bir halinden yapýlmýþtýr. Bir de karanlýk
dediðimiz, ýþýðýn yokluðu sandýðýmýz,
aslýnda içinde görmediðimiz yedi rengi,
duymadýðýmýz yedi sesi ve daha baþka
kudretleri barýndýran, maddenin bir
baþka halinden yapýlmýþ, ama henüz
algýlayamadýðýmýz ayrý bir madde
evreni daha var. Ancak biz beþ þartý
(iyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi ve
sevgi) tam benimsediðimiz zaman
karanlýðýn gizi bize kendini açacak,
görmediðimiz renkleri, duymadýðýmýz
sesleri görüp duyacak ve baþka nice
güçlere eriþeceðiz. Biz bugün maddenin bir halini, dolayýsýyla gerçeði
yarým olarak biliyoruz. Beþ duyu
organý ile farkýna vardýklarýmýza, beþ
þartý tam benimsediðimizde farkýna
varacaklarýmýz eklenince, iþte o vakit
gerçeði bütün olarak görüp bileceðiz. O
zaman iþte, yuvarlaðý tam göreceðiz.
Elbet ki böyle bir düzenin yerleþmesinde eðitime çok iþ düþecek.
Okullarda sadece belli bilimler ve
teknik konular deðil, hayata anlam
veren deðer yargýlarý ve ana yaþam bilgileri verilecek. Ýnsanlara sadece kuru
kuru bilgi verilmekle kalýnmayacak,
fakat bilgelik de aþýlanacak. Akýl ve
gönül eðitimi dengeli ve uyumlu bir
þekilde yürütülecek. Küçük yaþtan
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baþlayarak gönüllere Tanrý ve Ýnsan
sevgisi tohumlarý ekilecek. Ýnsanlar,
dini, dili, ýrký, ulusu ne olursa olsun bir
bütün olarak deðerlendirilecek ve hepsi
kardeþ bilinecek. Öðrenciler dünya
vatandaþý olarak eðitilip yetiþtirilecek.
Onlara özgür ve baðýmsýz düþünebilme
yeteneði kazandýrýlacak. Öylece kör
inançlara, baðnaz görüþlere saplanýp
kalmalarý önlenecek. Beþ þart, eðitimin
ve kazandýrýlmak istenen alýþkanlýklarýn anayasasý olacak. Ýnsan varlýðý,
beden, zihin ve ruh olarak çok yönlü
þekilde deðerlendirilip geliþtirilecek.
Bu eðitimin dýþa dönük yüzü, her þeye
hakkýný verme ve saygý duyma demek
olan adalet, içe dönük yüzü ise özgürlük ve insan varlýðýnýn özgürce geliþme
garantisi olacak.
Dýþ engellere gelince, siyasal yabancýlaþmaya çare olacak, gerektiðinde
yöneticileri deðiþtirme olanaðý veren,
eleþtiriye açýk özgürlükçü ve çoðulcu
demokratik düzeni ilk koþul olarak
belirtmek gerek önce. Yine öyle bir
düzende birey, yönetime ve yönetimin
kararlarýna daha doðrudan katýlabilecek. Ayrýca, siyasal ve ekonomik gücün
ister devlette, ister özel kuruluþlarda
olsun, tek elde toplanmasý önlenecek,
söz konusu güçlerin toplum içinde dengeli ve uyumlu bir þekilde daðýlmasý
saðlanacak. Bazý yasal kuruluþ ve mekanizmalarla devlet denetlenip dizginlenecek. Uyanýk, haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn bilincinde bir kamuoyu
yaratýlacak. Bu arada, en iyi bilge kiþileri yönetici olarak süzecek bir siyasal
mekanizma oluþturulacak ya da yöneti-
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cilerle bilge kiþilerin iþbirliði saðlanacak. Bu düzende devlet bir baský aracý
olmaktan çýkacak, insanlarýn serbestçe
geliþmesine ve kendi aralarýnda özgürce kabullenilmiþ disiplinin yerleþmesine yardýmcý olacak. Ve giderek toplumun kendi kendini yönetme yeteneði
kazanmasýna zemin hazýrlanacak.
Herkesin birbirini sevmeye çalýþtýðý
ve kardeþ olarak görmeye alýþtýðý bir
düzende, sömürüye yer olmayacak
elbette. Hem buna gerek de kalmayacak bir yerde. Dünya birliðine doðru
gidildiðinde, dünya çapýndaki bir
örgütün denetiminde silâhsýzlanma
saðlanacak, dünya barýþý gerçekleþecek.
Silâhsýzlanmadan elde edilen gelirle,
sefaletin, yoksulluðun ve cehaletin yok
edilmesine karþý savaþ açýlacak.
Ayrýca, o düzende insan, geçimi için
bütün bir gün çalýþma zorunluluðuna
tutsak bir kürek mahkûmu olmaktan da
kurtarýlacak. Bilim ve teknolojinin
insanlýðýn tüm hizmetine koþulmasýyla,
makinelerin, bilgisayarlarýn ve sibernetiðin devreye girmesiyle, güneþin ve
nükleer gücün enerji kaynaðý olarak
insanýn hayrýna kullanýlmasýyla insan
üç-dört saat çalýþmakla geçimini saðlayabilecek. "Zorunlu emek" zamanýnýn
giderek azalmasýyla "özgür zamana"
kavuþan insan, o zamaný gönlünün
dilediðince, kendi özündeki deðerleri
gerçekleþtirmek için kullanacak.
Kendini her türlü bilgi ve beceride
yetkinleþtirmek, yeteneklerini sporda,
sanatta, bilimde, dinde, felsefede
deðerlendirmek için tüm olanaklar ona
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açýk olacak. Paranýn, ekonomik hayatýn
orkestra þefi olmadýðý bu ortamda
gereksinmelere göre hizmet sunulacak.
Mallar da deðiþim deðeri olarak deðil,
kullaným deðeri olarak muamele görecek. Herkes yeteneðine göre topluma
hizmetini sunacak, rýzýklar kardeþçe
paylaþýlacak, herkesin gereksinmeleri
en iyi þekilde karþýlanacak. Üretim
herkese yetecek kadar bol olduðundan
ve âdil bir biçimde daðýtýldýðýndan
kimse kimseyle çekiþmeye girmeyecek.
Ayrýca, kazanýlan hayat görüþü ile
insanlar mutluluðun almada deðil, vermede olduðunu bilecek. Mülkiyet ve
sahip olma içgüdüsü dizginlenip, yapýcý
ve yaratýcý güdülere öncülük
verilecek. Ve insanca yönlerini
geliþtirenler toplumda daha çok
saygýnlýk görecek. Yine öyle bir
ekonomide insaný sakatlayan,
tek iþe hapseden bir iþ bölümü
olmayacak. Ýnsan dilediði ve
yürütebildiði kadar çok iþi
yapabilecek. Zaten bezdirici,
býktýrýcý iþleri makineler
üstleneceðinden, insana onlarýn
gözetimi ve denetimi kalacak.
O da günde en çok üç-dört saat.
Ve çocuklarýn oyuncaklarýyla
oynamasýna benzer bir oyun
havasý içinde. Birlikte çalýþýlan
dost insanlarýn iþe kattýklarý
sevinç ve sýcaklýk da cabasý. Ýþ
demokrasisinin ve özyönetimin
yerleþmesiyle çalýþanlar emeklerinin ürününü kendileri
devþirecek, kendi yönetimleri
ile ilgili kararlarý yine kendileri
verecekler.
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Öyle bir düzende insan iliþkileri de,
bir sanat düzeyine yükselecek. Yarýþ
olacak yine elbette. Ama iyilikte,
sevgide, saygýda ve birbirine vermede.
Ýnsan davranýþlarýnda kiþisel çýkar
deðil, Tanrý rýzasý gözetilecek. Her iþte
hizmet ruhu esas olacak. Daha doðrusu
o düzende insanlar kendi gerçek çýkarlarý ile baþkalarýnýn çýkarlarýnýn birbiri
ile uyuþtuðunu görecekler.
Her yönde geliþmiþ, yaratýcý çiçeklerini açtýrmýþ, renk renk, mis kokulu
insanlarla dünya bakýmlý bir çiçek
bahçesine benzeyecek. Gökyüzündeki
uyum ve düzen yeryüzüne inecek.
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Karma ve Reenkarnasyon - VI

Reenkarnasyon Delilleri
Benler, Ýzler, Organ Eksiklikleri veya
Sakatlýklarý, Hastalýklar
Çeviren ve Derleyen: Zühal Voigt

Ýki Yaþýndaki Eþkýya
Antakya'da 1935 senesinde Dahham adý
verilen bir bebek, çenesinin altýnda kanayan büyük bir et beni ile doðdu. Kanama
doðumdan birkaç gün sonra hâlâ devam
ettiðinde, anne ve babasý onu hastaneye
götürerek yarayý diktirdiler. Dahham'ýn
doðumunun öncesindeki gecede, babasý,
birkaç gün önce ölmüþ olan uzak akrabalarý
Cemil Hayýk'ýn evlerine geldiðini rüyasýnda
görmüþtü. Cemil Hayýk çevrede ismi bilinen ve korkulan bir eþkýya idi ve Fransýz
polisiyle yaptýðý bir çatýþmada ölü olarak
ele geçmiþti. Ölümcül kurþunun kafasýna
girdiði yer ise, tam da Dahham'ýn kanayan
et beninin bulunduðu yerdi.
Ama ailenin küçük Dahham'la ilgili
þaþkýnlýðý, çocuk iki yaþýna gelip konuþmaya baþladýðýnda ve adýnýn Cemil Hayýk
olduðunu iddia ettiðinde iyice arttý.
Dahham, kendisine verilen ismi reddediyor,
kendisine Cemil denmesini istiyordu ve
Cemil Hayýk'ýn yaþamýnýn, bilmesine

imkân olmayan detaylarýný anlatýyordu.
Geceleri ise Fransýz polisiyle yaptýðý çatýþmanýn kabuslarýyla uðraþýyordu. Dahham
polisten ve askerden nefret ediyor, sokakta
onlarý gördüðü yerde taþ atýyordu. Eline
geçirdiði sopalarý tüfek olarak kullandýðý
oyunlar icad ediyordu. Bir keresinde babasýnýn tüfeðini alýp askerlere ateþ etmeye
kalkýþmýþtý. Sonradan tanýþtýðý Cemil
Hayýk'ýn aile fertlerine karþý ise büyük
sevgi gösteriyordu. Dahham sonradan
gerçekten Cemil ismini kullandý ve Cemil
Fahrici olarak yaþamýna devam etti.
Cemil Hayýk yaþamýnda, kýzkardeþlerine
tecavüz eden iki erkeði öldürmüþ, yakalanmýþ, daha sonra kaçmaya muvaffak olarak
Antakya ve Samandað yörelerindeki
daðlara çýkmýþtý. Yolcularý soyup eþkýyalýk
yaparak yaþýyordu. O senelerde bu bölge
Fransýz iþgaline uðrayýnca, Cemil'in peþine
Fransýz polisi düþtü. Sonuçta Fransýz polisi
Cemil'i ve yanýnda bulunan erkek kardeþini, bir ihbar üzerine saklandýklarý evde
kuþattý ve evi ateþe verdi. Kurtuluþ
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olmadýðýný
anlayan
Cemil önce
kardeþini
vurdu ve
sonra
tüfeðinin
namlusunu
çenesine
dayayarak
ayak parmaklarýyla
tetiði çekti
ve kendisini
Cemil Fahrici (Dahham) nin
öldürdü.
boynundaki iz (Kurþunun girdiði
Eve girip
yerde- 1967)
onlarý bu
halde bulan polis, daha sonra cesetlerini
Antakya'da teþhir etti.

Cemil Hayýk’ýn baþýnda
kurþunun yolu ve giriþ çýkýþ yerleri

Reenkarnasyonun Ýzlerinde
Bir Yaþam
Yukarýdaki olay, Kanada asýllý ABD'li
reenkarnasyon araþtýrýcýsý Ian Stevenson'un
çalýþmalarýndan alýnmýþtýr. Stevenson tüm
dünya üzerinde geçmiþ yaþamlarýný hatýrlayan 2600 kadar çocuk üzerinde yaptýðý
araþtýrmalarýný, sonradan kitaplar ve raporlar halinde yayýmladý. Türkiye'de de
bulunup baþka birçok olayla birlikte Cemil
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Fahrici olayýný da araþtýran Stevenson, sonradan Cemil'in baþýnýn üzerinde baþka bir
iz daha keþfetmiþ ve bu izin, Cemil
Hayýk'ýn çenesinden giren kurþunun kafatasýný terkettiði yerde olduðunu da gözlemlemiþtir. Hattâ Cemil Hayýk'ýn öldüðü çatýþmaya katýlmýþ olan bir Fransýz polisi de,
Hayýk'ýn cesedinde, kurþunun kafatasýný
parçalayarak baþ üzerinden çýktýðý birkaç
santimetrelik bir alan bulunduðunu teyid
etmiþtir.
Stevenson, bu araþtýrmalarýný çeþitli ülkelerde yaptý. Kendi ifadesine göre, geçmiþ
yaþamlarý hatýrlama olayý, reenkarnasyon
düþüncesinin yaygýn olduðu bölgelerde
daha sýk görülmekte. Bu düþüncenin kabul
görmediði, bilime aykýrý sayýldýðý toplumlarda ise, bu çeþit olaylarýn su yüzüne çýkmadýðý, bastýrýldýðý, unutulduðu, unutturulduðu ise akla yakýn olacak bir açýklama.
Stevenson'un topladýðý olaylar daha
ziyade Hinduizm, Budizm dinlerinin
yaygýn olduðu Güney Asya'da; Türkiye ve
Lübnan'da Þii ve Alevilerin yaþadýðý bölgelerde; Batý Afrika'da; Kuzey Amerika'nýn
kuzeybatýsýnda ve daha az sýkça olarak da
Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülmekte.
Stevenson araþtýrdýðý olaylarý büyük bir
titizlikle sýnýflara ayýrdý, ortaya çýktýklarý
bölgelere göre; ölüm raporu, belge ve
þahitlerle onaylanabilme durumlarýna göre;
doðan çocuklarýn bedenlerinde önceki yaþamlarýndaki olaylara dayanan fiziki özelliklere, bedeni arýzalara veya geçmiþ hastalýklarýna göre tasnif etti. Olaylar arasýndaki
benzerlikleri ve aykýrýlýklarý tespit etti.
Çocuklarýn genelde konuþmaya baþladýklarý zaman geçmiþ yaþamlarýný anlatmaya
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týsýný, yani bedenlenme olayýný, döllenme
anýndan doðum zamanýna kadar kendi
seçtiði herhangi bir anda gerçekleþtirebildiði anlaþýlýyor..
Ian Stevenson, yaþadýðýmýz çaðda
reenkarnasyon olaylarýný araþtýran tanýnmýþ
isimler arasýnda en önemlilerinden biridir.
Araþtýrmalarý çeþitli üniversiteler tarafýndan
yürütülmüþ ve ele almýþ olduðu olaylar
bilimsel metodlarla açýklanmýþ olduðu
halde, kendisi reenkarnasyonu ispat edebildiðini iddia etmez, ancak örnek olaylardan söz eder.

Dr. Ian Stevenson (31 Ekim 1918 - 8 Þubat 2007)

Ýskoçya asýllý bir avukatýn oðlu olarak
Kanada'da doðmuþ olan Stevenson,
Ýskoçya'da ve Montreal'da týp okuduktan
sonra, 1945 de ABD ye giderek Amerikan
vatandaþý olmuþ ve dahiliyeci olarak
baþladýðý mesleðine psikiyatri profesörü
olarak devam etmiþtir.

da baþladýklarýný, bu durumun genelde yedi
sekiz yaþlarýna kadar sürdüðünü ve bazý
istisnalar dýþýnda, zamanla bu anýlarýn kaybolduðunu farketti. Tespit ettiði baþka bir
özellik de, bu çocuklarýn hatýrladýklarý
geçmiþ yaþamlarýnýn, çoðunlukla ani veya
þiddete maruz kalarak son bulduðu.

1957'den itibaren Virginia Üniversitesinden önce Þef Psikiyatrý olarak görev yapan,
daha sonra Psikiyatri Profesörü olarak ders
veren ve emekliliðinden sonra da Araþtýrma
Profesörü olarak devam eden Stevenson,
2007 yýlýnda uzun bir hastalýktan sonra
yaþama veda etmiþtir.

Fiziki yaþamdan ayrýlan bir insanýn
öldüðü tarihle, yeni bir bedenle dünya
yaþamýna baþlama tarihi arasýnda geçen
zaman da, Stevenson'un araþtýrmalarýna
göre çeþitli. Bu zaman seneler sürdüðü
gibi, bir çocuk bedeninin anne karnýnda
meydana gelmesi için gerekli olan ortalama
dokuz aylýk süreden daha kýsa da olabiliyor. Bu çok þaþýrtýcý sonuçtan, yeniden
bedenlenme sürecindeki bedensiz varlýðýn,
anne karnýndaki ceninle gerçek baðlan-

Reenkarnasyonla karþýlaþmasý 1950'li yýllarda baþlayan Stevenson, 1964'den sonra
hemen tamamýyla bu konu ile ilgilendi,
dünyanýn çeþitli bölgelerinde ortaya çýkmýþ
ve belgelenmiþ olaylarýn peþine düþtü, ilgili
çocuklarla, aileleriyle, þahitlerle görüþtü.
Ölüm veya hastane raporlarý varsa topladý,
bazý olaylarýn üzerinden yýllar geçmiþse
bile, olayýn artýk büyümüþ olan kahramanlarýný inceledi ve reenkarnasyon üzerine
belge ve delil sayýlabilecek ne varsa
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biraraya getirdi. Aþaðýdaki bölümlerde, belgelediði olaylardan birkaçýný ele alacaðýz.
Katil Gelin
Sunitha Singh adlý kýz çocuðu, 1967
senesinde Hindistan'da Uttar Pradesh'e
baðlý Mainpuri bölgesinde dünyaya geldi.
Ebeveyni bebeðin göðsünün sað tarafýnda
sað kolunu da tamamen kaplayan kocaman
kýrmýzý bir et beni halinde bir leke bulunduðunu gördüler. Boynunda ve bu büyük
lekenin etrafýnda da daha küçük baþka benler vardý. Bir iki sene sonra bebek konuþmaya baþladýðýnda, büyükannesi bir gün
onu komþu köye gezmeye götürmüþtü. Sunitha orada genç bir adam gördü ve birden
onun oðlu Ranvir olduðunu iddia etti. Sonra bu köyde yaþamýþ olduðunu, gelininin
kendisini öldürdüðünü anlatmaya baþladý.
Sunitha'nýn tarifi, bu köyde yaþamýþ olan
ve evinde kýlýçla öldürülmüþ olan Ram
Dulari isimli bir kadýna uyuyordu. Ram
Dulari oðlu Ranvir ve geliniyle ayni köyde
oturuyordu ve oðlu Ranvir, mesleði
dolayýsýyla sýk seyahat ediyordu. Karýsý ise
onun yokluðunda baþka erkeklerle yatýp
kalkýyordu. Bunu öðrenen ve duruma karþý
çýkan kayýnvalidesini, gelin sonuçta kiralýk
katil tutarak öldürttü. Katiller gece Ram
Dulari'nin evine girerek olayý bir soygun
gibi gösterdiler. Polis delil bulamamýþ ve
kimseyi tevkif edememiþti ama azmettiricinin gelin olduðu dedikodusu da köyde
yayýlmýþtý. Sunitha bu köyde tesadüfen eski
gelinini de gördüðünde, "O beni tekrar
öldürecek!" diyerek korkuyla büyükannesine sýðýndý.
Stevenson bu olayý araþtýrdýðýnda, Ram
Dulari'nin ölüm raporunu da buldu.
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Raporda yazýlanlardan, kadýndaki kýlýç
yaralarýnýn, Sunitha'nýn boynundaki ve
göðsündeki benlerin bulunduðu yerde
olduðu ortaya çýkýyordu. Ayrýca Ram
Dulari'nin cansýz bedeni yýkanmadan
yakýlmýþtý. Sunitha'daki göðüse ve kola
yayýlmýþ kocaman kýrmýzýlýk, kurumuþ
kanýn izlerinden meydana gelmiþti.
Eksik Parmaklar
Ma Myint Thein 12 Ekim 1956'da,
Myanmar'da Okingone Köyünde bir kýz
çocuðu olarak dünyaya geldi. Ma Myint'in
iki elinin parmaklarýndan ikisi tamamen
yoktu ve yedi tanesi de birinci veya ikinci
boðuma kadar geliþmiþti. Yalnýzca sol baþ
parmak normaldi. Babasý, daha Ma
Myint'in annesi hamile deðilken bir rüya
görmüþtü. (Stevenson'un açýklamalarýna
göre, genelde böyle çocuklarýn doðumunun
öncesinde, ebeveynden biri haberci bir rüya
görmekte.) Rüyada U Sein Maung isimli
bir tanýdýðý, onun çocuðu olarak doðmak
istediðini bildiriyordu. Oysa Ma Myint'in
babasý, bu tanýdýðýnýn ölmüþ olduðunu o
ana kadar duymamýþtý. Ama rüyanýn ertesi
günü Maung'un bir gün önce kýlýçla
öldürülmüþ olduðunun haberini aldý.
Maung bisikletiyle köyüne dönerken, katilleri tarafýndan yolu kesilmiþ ve
öldürülmüþtü.
Maung kamyonuyla þehirlerarasý ticaret
yapýyordu. Ama evde fazla kalmamasý
evliliðini kötü etkiliyordu. Karýsý bir de,
Maung'un baþka bir þehirde bir sevgilisi
olduðunu öðrendiðinde, duruma daha fazla
dayanamayýp intihar etmiþti. Karýsýnýn intiharýndan Maung'un öldürülmesine kadar
beþ yýl geçmiþti. Olay soygun olamazdý,
çünkü katiller Maung'un bisikletini ve

24

SEVGÝ DÜNYASI

bir kýz olmayý hiç istemiyor, erkek kýyafetleri taþýmaktan hoþlanýyor ve konuþmalarýnda erkeklerin kullandýðý söz ve deyimleri kullanýyordu. Daha sonralarý, zamanla
durumuna alýþtý ve yirmi yaþlarýnda iken
evlenerek iki normal çocuk sahibi oldu.
Kulaktan Giren Kurþun

Ma Myint Thein'in elleri

üzerinde taþýdýðý mücevherleri
almamýþlardý. Bir zaman sonra, ölen
karýsýnýn annesinin Maung'u öldürttüðü
haberleri ortalýkta dolaþmaya baþladý.
Stevenson cinayetten sonra Maung'un cesedini gören iki þahitle görüþtü. Þahitler,
Maung'un iki el parmaklarýnýn kýlýç darbesiyle koparýlmýþ ve baþýnýn da hemen
hemen bedenden ayrýlmýþ halde olduðunu
ifade ettiler.
Ma Myint oldukça geç olarak, beþ yaþýndayken geçmiþ hayatýndan söz etmeye
baþladý. Adýnýn Maung olduðunu, güneyde
karýsý ve iki çocuðuyla yaþamýþ olduðunu
anlattý ve nasýl öldürüldüðünü tarif etmeye
baþladý. Uzun bir býçakla (kullandýðý dah
kelimesi her cins kesici býçaðý anlatýyor)
öldürüldüðünü, ilk darbeyi karþýlamak için
ellerini kaldýrdýðý için, ilk anda parmaklarýnýn kesildiðini anlatýyordu. Kolunda bir
saat, bir altýn bilezik ve parmaðýnda bir
yüzük taþýdýðýný hatýrlýyordu. Herhalde bu
nesneler, Maung'un bilincini kaybetmeden
önce gördüðü son þeylerdi.
Ma Myint, Maung'un öldürüldüðü yerden
her geçiþinde korkudan titriyordu ve
Maung'u öldürtenin, kayýnvalidesi
olduðundan da emindi. Ayrýca Ma Myint,

1958 senesinde, Antakya'ya baðlý
Sarkonak köyünde Semih Tutuþmuþ
dünyaya geldi. Doðduðunda Semih'in sað
kulaðýnýn yerinde þekilsiz bir et topaðý
bulunuyordu. Ayrýca yüzünün sað yarýsý da
tam olarak geliþmemiþti. Semih'in doðumundan iki gün önce annesi rüyasýnda, baþý
kanlar içinde bir adam gördü. Adam
kulaðýna ateþ edildiðini anlattý ve artýk
onun yanýnda kalmak istediðini bildirdi. Bu
adam Sarkonak'a iki kilometre mesafedeki
Hatun Köy'de oturan Selim Fesli idi.
Semih'in annesi bu kiþiyle hiç karþýlaþmamýþ ama öldüðünü duymuþtu.
Çiftçi olan Selim Fesli, bütün gün
çalýþtýktan sonra, akþam üstleri evine
gitmeden önce tarlasýnda bir müddet
uzanýp dinlenmeyi adet edinmiþti. Komþu
tarlanýn sahibi Ýsa Dirbekli, bir gün alaca
karanlýkta avlanmakta iken, tarlada yatan
cismi tavþan zannederek ateþ etti. Ama
komþusunu vurduðunu anlayýnca korkusundan oradan kaçtý. Selim'i yaralý halde bulan
köylüler onu Ýskenderun hastanesine
kaldýrdýlar. Ama Selim altý gün sonra hastanede öldü. Ölüm raporunda, baþýn sað
yan ve ön tarafýnda kurþun yarasý bulunduðu ve ölümün beynin hasar görmesinden
meydana geldiði yazýyordu.
Semih bir buçuk yaþýnda iken konuþmaya
baþladý ve ilk sözleri "Ýsa Dirbekli" ismi
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oldu. Semih bu kiþiden, kendisini öldüren
insan olarak bahsediyordu ve kendisi için
de Selim Fesli adýný kullanýyordu. Ýsa'nýn
doðrudan kulaðýna ateþ ettiðini söylüyordu.
Daha sonra karýsýndan ve altý çocuðundan
söz etti, hepsini isimleriyle tanýyordu. Dört
yaþýndayken, yalnýz baþýna Hatun Köy'e
gitti ve Selim'in ailesini bularak kendisini
tanýttý. Onlara karþý babalarýymýþ gibi
davranýyordu ve aile de kendisini kabullenmiþti. Selim'in çocuklarý evlenirken, Semih
biriktirdiði paralardan onlara hediye etti.
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yönündeki telkinleri de iþe yaramýyordu.
Semih hâlâ bir çocuk olduðu halde, Ýsa
onun tehditlerini ciddiye alarak Sarkonak'a
gelmekten ve onunla karþýlaþmaktan kaçýnmaya baþlamýþtý. Semih ancak 18 yaþýnda
askere gittikten ve orada kendisine yardým
eden bir plastik cerrahi ustasýnýn, sað
kulaðýna yaptýðý ameliyatla oldukça normal
bir görünüm kazandýrmasýndan sonra, Ýsa
hakkýndaki intikam duygularýndan kurtulabilmiþti.
Öldüren Ellerin Cezasý

Semih, Ýsa Dirbekli'den nefret ediyordu.
Ýsa olaydan sonra yakalanmýþ ve kaza
olduðu tarzýnda ifade vererek iki sene
hapisle kurtulmuþtu. Hapisten sonra
köyüne döndü ve raký ticaretiyle uðraþmaya baþladý. Ýþi icabý bazen Sarkonak'a
yolu düþüyordu ama Semih gördüðü yerde
ona taþ yaðdýrýyordu. Onun Selim'i bilerek
öldürdüðünden emindi ve ona olan düþmanca duygularýný bastýramýyordu. Onun
raký þiþelerini kýrmak, hattâ kafasýný koparmak, onu öldürerek intikamýný almak istediðini saklamýyordu. Onunla dokuz yaþýndayken tanýþmýþ ve olayý incelemekte olan
Stevenson
'un ve
yardýmcýlarýnýn,
olayýn
geçmiþ
hayatta
kaldýðý,
þimdi ise
artýk
Semih
olarak
baþka bir
hayatý
Semih Tutuþmuþ'un kulaðý
(Kasým 1967)
olduðu

Þimdiye kadar ele aldýðýmýz örneklerde,
þiddete maruz kalarak ölenlerin, bir sonraki
hayatlarýnda engelli veya beden arýzalarýyla
doðmuþ olduðunu gördük. Zaten kötü bir
kaderle yaþama veda edenlerin, bir de sonraki hayatlarýnda mazlum durumunda
olmalarý, bazýlarýmýzýn adalet duygumuzu
rencide edebilir. Oysa bu kiþilerin geçmiþ
hayatlarýný hatýrlayarak anlatmalarý ve bir
de bedenlerinde bu hayatýn delil sayýlabilecek izlerini taþýyor olmalarý, herhalde öncelikle, insanlarýn dikkatini reenkarnasyon
konusuna çekebilmek, onlarý düþündürebilmek içindir. Ama manevi âlemin insanlarýn öðrenmesi için deðiþik metodlarý
vardýr. Bu yüzden, sonraki hayatlarýnda
engelli olarak doðanlar sadece mazlumlar
deðildir. Baþkalarýna kötülük etmiþ olanlar,
katiller de bir sonraki hayatta eylemlerinin
izlerini bedenlerinde taþýyabilirler. Buna bir
örnek de aþaðýdaki olaydýr:
H.A. Wijeratne 17 Ocak 1947 de, Sri
Lanka'da Uggalkaltota köyünde dünyaya
geldi. Doðduðunda ebeveyni, göðsünün
sað tarafýnda ve sað kolundaki deformasyonu derhal farketti. Göðsündeki ana kas
mevcut deðildi ve sað kolu sol kolundan
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çok daha kýsaydý. Sað elinin kýsacýk kalmýþ
parmaklarý, bir ördek ayaðý gibi deri
parçalarý ile birbirine baðlýydý. (Poland
sendromu) Wijeratne konuþmaya baþladýðý
zaman, kendi kendine konuþtuðunu farkeden annesi neler söylediðine kulak verdi ve
hayretle, önceki yaþamýnda karýsýný
öldürdüðü için sakat bir kolla dünyaya
geldiðini söylediðini duydu. Anne Huratal
duyduklarýný kocasýna anlattýðýnda, kocasý
hiç þaþýrmadý. Eþi kendisine, oðlunun, ölen
erkek kardeþi Ratran Hami olduðuna
inandýðýný, çünkü kardeþi ölmeden önce,
onun oðlu olarak dünyaya geleceðini kendisine haber vermiþ olduðunu anlattý. Baba
Tileratne, o esnada henüz bekardý ve bu
yüzden sonradan evlendiði karýsýnýn
rüyadan haberi olmamýþtý.
Tileratne'nin erkek kardeþi 1929 senesinde, Podi Menike isimli bir kýzla niþanlanmýþ ve sonra Sri Lanka âdetlerine göre
düðünleri de yapýlmýþtý. Ama düðünden
sonra Menike fikrini deðiþtirdi ve evliliði
gerçekleþtirmeyi ve Ratran Hami ile birlikte onun köyüne gitmeyi reddetti. Köyüne
yalnýz dönen Ratran Hami, düðün
borçlarýný ödedi, kendisine bir býçak edindi
ve Menike'nin köyüne giderek kýzý öldürdü.
Etraftan yetiþenler onu yakaladý, Ratran
yargýlandý ve idama mahkûm edilerek
asýldý. Mahkemede gelin tarafýnýn kendisine saldýrdýðýný ve nefis müdafaasý yaptýðýný savunmuþtu. Wijeratne ise, geçmiþ
yaþamýndaki suçunu kabul ediyor ve
karýsýný öldürdüðü için sakat doðduðunu
ifade ediyordu.
Stevenson bu olayý seneler boyu takip
etti. Wijeratne 1969 yýlýnda Stevenson'a
yazdýðý bir mektupta, kötü davranan eþleri

öldürmek yerine, onlardan boþanmanýn
daha iyi olduðu kanaatine vardýðýný
bildiriyordu. Daha sonra okudu, öðretmen
oldu, evlendi ve Stevenson'un ondan aldýðý
son haber 1982 yýlýnda, saðlýklý ve mutlu
olduðu þeklindeydi.
Ruhun Gücü
Stevenson, geçmiþ hayatlarda yaþanan
þiddet sonucu kaybedilen organlarýn veya
ölüme sebep olan yara, hastalýk veya
ameliyat izlerinin, bir sonraki yaþamda
edinilen bedende anormal organlar veya
çeþitli izler olarak ortaya çýkmasýnýn sebebinin; ruh gücünün, maddeyi þekillendirmesi olduðunu belirtiyor.
Maddi yaþama herhangi bir þiddet sonucu
ani bir biçimde veda etmek durumunda
kalan bir varlýk, bu esnada bir þok, bir travma geçiriyor. Bu travmanýn kendisinde
býraktýðý izlenim, bir sonraki bedenini
þekillendirirken etkili oluyor ve yeni
bedende, geçirdiði travmayý ifade eden
þekiller veya izler halinde tezahür ediyor.
Bazý hallerde de, varlýðýn yeni bedenini
kasýtlý olarak eski bedenine benzettiðini
düþünebiliriz. Bu gibi durumlarda, varlýk
veya varlýklar, maddi yaþamda bulunanlarýn
dikkatini, bilerek ruhun ölümsüzlüðüne ve
defalarca bedenlenebildiðine çekmektedirler.
Gelecek sayýda Stevenson'un ilginç
araþtýrmalarýndan örneklere devam edeceðiz.
Alýntýlar: Reenkarnasyon Delilleri/ Ian
Stevenson
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Prof. Dr. Niyazi Öktem'in çok deðerli doçentlik tezi yeni
düzenleme ile "Fenomenoloji ve Hukuk" baþlýðýyla bu yýl
kitap olarak yayýmlandý.
Yargýtay'ýn unutulmaz baþkanlarýndan, görevde iken her
yýlki açýþ konuþmalarý özlemle beklenilen Prof. Dr. Sami
Selçuk'un kitabýn önsözü olarak kaleme aldýðý
düþünceleri; hukukta neredeyse her gün yaþamakta
olduðumuz bunalýmlarýn temel nedenlerine tam bir açýklýk
getirmektedir.
Sayýn Öktem'den aldýðýmýz nazik izin ile yayýmladýðýmýz,
baþlýðý bize ait olan bu önsözden çok yararlanacaðýnýza
gönülden inanýyoruz.

Hukuktaki Bunalýmýn
Temel Nedenleri
Prof. Dr. Sami Selçuk

B

ir topluluðun/halkýn toplum; bir toplumun ulus; bir ulusun uygar ulus olabilmesi için kimi koþullarý taþýmasý ve
süreçlerden geçmesi gerekir. Ýnsan yýðýnýndan
oluþan bir topluluk, ancak yurt, tarih, dil bilincine ulaþtýðýnda bir topluma, bir ulusa dönüþebilir. Bu ulus, eðer hukuk bilincine ulaþabilirse, iþte o zaman da uygar bir ulus olur.

Bu uygar toplum, uygar ulus anlayýþý, çeþitli
toplumlarda ve dillerde küresel boyutlu bir
özdeyiþle dile getirilmiþtir: Latince'de "justitia
est fundamentum regnorum", Arapça'da "el
adl-ü essas-ül mülk", Türkçe'de "adalet
mülkün temelidir". Peki, Türk toplumu, ulusu;
barýþýn, kardeþliðin, güvenliðin ve bütün
erdemlerin, mülkün temeli olan adalet düze-

28
nine neden bir türlü ulaþamamaktadýr? Neden
Türkiye sürekli bir adalet, hukuk, yargý
bunalýmý yaþamaktadýr? Neden yargý, hem
topluma yetmiyor, sorunlarý çözemiyor, hem
de kendini yenileyemiyor?
Oysa Atatürk'ün gerçekleþtirdiði hukuk
devrimi büyük bir iddia ve amaç ile yola çýkmýþtý. Nitekim bu amaç, Ýsviçre'den alýnan,
toplumsal ve bireysel iliþkilerde derin bir
deðiþimi gerçekleþtirecek olan Türk Yurttaþlar
Yasasý'nýn (T. Medeni Kanunu) gerekçesinde
þöyle dile getirilmiþti: "Çaðcýl uygarlýðý
almak ve benimsemek kararýyla yürüyen Türk
ulusu, çaðcýl uygarlýðý kendisine deðil, çaðcýl
uygarlýðýn gereklerine her ne pahasýna olursa
olsun kendisi ayak uydurmak zorundadýr."
Gerekçede yer alan bu tümceler; Atatürk
devriminin dolayýsýyla hukuk devriminin
amacýný çok çarpýcý biçimde açýklamaktadýr.
Yerleþik düzene geçememiþ, okuryazar oraný
çok düþük, kentleþememiþ bir topluma en
yüksek uygarlýk deðerlerini yakalamýþ bir
toplumun Yasa'sý ve dolayýsýyla hukuku uygulanmak suretiyle, toplum çaðcýl uygarlýða
taþýnacaktýr. Ancak bu yapýlýrken, bu hukuk
asla toplumun düzeyine indirilmeyecek; tersine toplum bu hukukun düzeyine yükseltilecek; böylece Batý yasalarý ve dolayýsýyla Batý
hukuku çaðcýI uygarlýk deðerlerini yakalamada devrimci bir kaldýraç iþlevi görecektir.
Bu amaçla Türk Yurttaþlar Yasasý'nýn yaný
sýra Batýdan birçok temel yasa daha alýnmýþtýr. Atatürk, seçimlerini doðru yapmýþ ve
bu amaca ulaþmak için hukuku kullanmýþtýr.
Bu köklü ve ansýzýn yapýlan bir kültür aþýlama (haraset-i kültür, acculturation) ya da
öðreti aþýlama (endoctrinement) olgusudur.
Ancak onca çabaya karþýn bu amaç gerçekleþememiþtir. Yaþananlarla yüzleþenler, bu
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baþarýsýzlýðý açýkça görüyorlar ve dile getiriyorlar.
Yansýyan þu olgular hemen göze çarpmaktadýr. Olaylar arasýnda hiçbir zaman bire bir
örtüþme, çakýþma, özdeþleþme olamaz. Tersi
görüþ, eþyanýn doðasýna ve mantýk yasalarýna
aykýrýdýr. Bu doða ve mantýk yasalarýný
bilmek için derinlemesine bilgiye de gerek
yoktur. Ama Türkiye'de derin araþtýrmalarýn
ürünü olmayan kýsa ömürlü ve üstelik az çok
benzer olaylarla ilgili görüþler, "örnek/emsal
yargýsal görüþ" (içtihat) olarak algýlanmakta,
günümüzde Türk hukukçusu, bunlarýn bolluðunun gevþetici rahatlýðýný ve kolaycýlýðýný
yaþamakta, yaratýp çoðalacak yerde, olumsuz
bir durgun þiþkinlik (stagflasyon) olgusunun
içinde yitip gitmekte, gereçlerine, malzemelerine bile egemen olamamaktadýr. Binlerce
yargý kararýnýn alt alta dizilmesiyle her yýl
yayýmlanan derleme kitaplar, bilimsel incelemelerin yerini almakta; uygulamacýlar hazýr,
komprime ve birbirini çürüten olaylara iliþkin
kararlarýn ardýna düþerek yargýsal hükümler
oluþturmaya boþu boþuna çabalamaktadýrlar.
Bunun sonucu olarak, yayýmlanan bilimsel
yapýtlara hiç bir deðer verilmemekte; adeta
kötü paranýn iyi parayý kovmasý gibi bir olgu
yaþanmaktadýr. Oysa öðreti, o kurumun,
kavramýn, kuralýn nasýl uygulanacaðýný açýklayan somut ve bilimsel öneriler içerir. Batýda
uygulama ile öðretinin çoðu kez ayný doðrultuda yürümesinin nedeni budur. O yüzden
Batýda bilimsel yapýtlar, çok baský yapmakta
ve uygulamacýnýn vazgeçilemez gereci olmaktadýr. Ülkemizde yaþanan bu ters durum,
tam bir kýsýr döngüdür ve hukukta katýlaþmaya, sýk sýk patinajlara, sürçmelere, zamaný
yiyip tüketen tekdüzeliðin onarýlmaz israfýna
yol açmakta, karþýlaþtýrmalý hukuktan yararlanmayý da önleyerek, hukuku batýlý kökeninden koparmakta ve aile içi evlilik hastalýk-
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larýyla sakatlamýþ bulunmaktadýr.
Kýsaca son çözümlemede Türk uygulamasýnda hukukun insan, ruh ve bilim boyutu
yitmiþ, þeyleþme (reification) baþlamýþtýr.
Bu türden olgular yeni açmazlarý kýþkýrtmaktadýr. Bunlarýn en kötü sonucu da þu
olmaktadýr: Türkiye, yasa kotarýrken, yorum
yaparken, bilimi uygulamaya aktaracak yerde,
uygulamayý bilimselleþtirme çabalarýnýn
olumsuz ve boþ örneklerini sergilemektedir.
Yaþanan özünde tam anlamýyla bir
bunalýmdýr. Buna karþýlýk, 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru Batý hukukunu benimsemeye
çabalayan Japonya, sadece yasayý deðil,
hukuku da gövdesiyle ve kökeniyle almasýný
baþardýðý için hukuk devriminde ve uygulamasýnda çok baþarýlý olmuþtur. Japon hukuk
devrimi örneði iyi algýlanmalýdýr.
Kanýmca bu bunalýmýn temelinde Batý
hukukundaki kurumlarýn, ilkelerin, özellikle
de kavramlarýn doðru algýlanmamasý ve
dolayýsýyla uygulamaya doðru yansýtýlamamasý gerçeði yatmaktadýr. Japonya bunu yaþamamýþtýr. Çünkü hukukun iç dilini oluþturan
kavramlarýn içerik ve sýnýrlarýný doðru
belirleyebilmek için onlarýn çoðunu Japonca
yeterliyse çevirmiþ, deðilse olduðu gibi almýþ,
dahasý yazmaya yetmeyince abecesine yeni
harfler eklemiþtir. Ayrýca batýlý yasalarý uygulamaya geçmeden önce batýlý hukuk ve
kavramlarýný özümseyen hukukçular yetiþtirmiþtir.
Türkiye bunlarý yapmamýþtýr. Bu nedenle
de hukukun gövdesine sýzamamýþ, köklerine
inememiþtir. Dahasý Türk insanýnýn uygulamasýna sunulan yasalar; Aydýnlanma yüzyýlý
felsefesinin kökü, gövdesi olan hukuk deðil, o
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felsefenin ve hukukun sadece meyveleridir.
Felsefenin beslediði kök ve gövde Batýda
kalmýþ; meyvesinin tüketilmesi ise doðuluca
ve dolayýsýyla yetersiz olmuþtur.
Aydýnlanma felsefesini yaþamadýðý ve
özümsemediði için Türk insaný ve hukukçusu,
günümüzde bile her alanda ve hukukta ivecen, kolaycý, geçici ve günübirlik çözümlerle
yetinmekte; köklere ve derinlere inememektedir. Toplumun belleði, söylencelere (mitos)
dayanmaktadýr. Söz ve mono toplumundan,
yazý ve dia toplumuna tam anlamýyla geçilememekte; görüþler, inançlar kuþaktan kuþaða
baþkalaþýmlara uðrayarak aktarýlmaktadýr.
Kuþkuculuk, Kartezyen usavurma, diyalektikle beslenemeyen bir kültür kuþatýlmýþlýðý
yaþanmaktadýr. Bu kuþatma, toplumsal geliþmenin dinamizmi olan eleþtiri ve tartýþma
kültürünün geliþmesini engellemektedir.
Geçimli olmak ile hazýr görüþlere uyumculuk
ve eleþtiriden kaçýnma özdeþ sayýlmakta;
eleþtirinin kamu ahlakýna giren bir toplumsal
ödev olduðu unutulmakta; eleþtiri
vazgeçilebilir bireysel bir hak olarak
görülmektedir. Dolayýsýyla eleþtiri ve eleþtirel
bakýþýn üreteceði çözümler, birilerinin hatýrý
için sürgit ertelenmektedir.
Öðretimde yaþananlar da ayný doðrultudadýr. Her aþamadaki öðretimde; kuþkulanan, sorgulayan, derinlere inen, söylencelere (mitos) deðil, her kez yazýlý/somut
gerçeklere (logos) dayanan, tartýþan kuþaklar
yetiþtiði, "duygu yoðun, mitos toplumu"ndan
"akýl-yoðun, logos toplumu"na geçildiði
bugün de söylenemez.
Türkolog Martin Hartmann'ýn 1909'daki þu
sözleri, görünen o ki, bugün de geçerlidir:
"Eleþtiriye kapalýlýk, Türklerin deðiþtirmeleri
gereken eski yetersizliklerinden biridir".
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Bu genel deðerlendirmelerden konumuza
dönersek, söylemek zorundayýz ki, hukuk,
býkýp usanmaksýzýn tartýþmak demektir.
Ancak bu, ezbere, belleðe dayanan bir tartýþma deðil, kitap, arþiv gibi yazýlý kaynaklara
yaslanan bir tartýþmadýr. Hukukçularýmýz bu
alýþkanlýðý edinmedikçe, batýlý (çaðcýl)
yasalarýn doðuluca uygulanmasý sürecektir.
Ýþte bütün bunlar; yöntemler, akýmlar, batýlý
düþünce dünyasýna felsefeyle girdi.
"Felsefe, demiþti, Nietzsche, çýplak bir tanrýça olmalý; bilginler monologu, gizli bir okul
gizemi ve akademik yaþlýlarla akademik
gençler arasýnda olup biten zararsýz, tehlikesiz
bir gevezelik olmamalýdýr".
Ne var ki, özellikle ülkemizde felsefe
gereksiz bir kurgu, hatta boþ lakýrdýlar öbeði
olarak görülmüþtür. Bu huyumuzdan bugün
de vazgeçmiþ deðiliz.
Batý kökenli yasalarýmýzý yanlýþ uygulamamýzýn temelinde yatan neden de kanýmca
budur.
Ýþte biz Türkler bunalýmýn temelinde yatan
felsefe kültürünün yetersizliðinden ucun ucun
söz ederken, Aydýnlanma felsefesi geride
býrakýlýp aþýlýrken Husserl, 20. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda Avrupa dünyasýnda yaþanan bir
baþka bunalýmdan yola çýkýyor ve çözümü
aþkýnsal fenomenolojinin kurulmasýnda
buluyordu.
Husserl' e göre ilk felsefe, metafizik deðil,
kendi haklýlaþtýrmasýný mutlak kanýttan
çýkaran bir kuramdýr.
Husserl, doðalcý nesnelcilik ile aþkýnsal
öznelcilik (sübjektivizm) arasýnda çaðýnda
yaþanan karþýtlýðý irdelemektedir. Evrensel ve
nesnel olma iddiasýyla matematik ve fizik
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bilimlerine özgü yaklaþým eksenine oturtulan
dönemindeki bilim anlayýþýný sorgulamaktadýr. Ona göre, Galilei doðayý matematikleþtirmiþ, doðalcý yaklaþýmýyla bilimin iþlevini teknikleþtirmiþ, ancak öznelliði dýþlamýþ,
bilimin anlamýnýn içini boþaltmýþtýr. Bunun
sonucunda yaþam dünyasý unutulmuþtur.
Avrupa biliminin geliþmesinde akýlcýlýk ve
nesnelciliðin katkýlarý olmakla birlikte, ona
göre Avrupa temel mantýðý (ratio) üzerinde
Avrupa'nýn özünü, "manevi biçimi"ni etkin
kýlmak gerekir. Husserl, ikici (düalist) yaklaþýmýn doða bilimi anlayýþýnýn ve o dönemde
fiziðe baðýmlý akýlcýlýðýn oluþumundaki belirleyici iþlevini, doðalcý tutum ile düþünümsel
(reflexion) tutumu ayýrarak yaþam dünyasýnýn
aþkýnsal fenomenolojik felsefeye gidecek yolunu araþtýrmýþtýr. Husserl, yaþam dünyasýný
yoðunluklu olarak çözümlemeye giriþmiþtir.
Doðalcýlýðý, özelde doðalcýlýðýn büyüsüne
kapýlan insanbilimlerini ve bunlara yaklaþan
tarihselciliði de acýmasýzca eleþtirmiþtir.
O, Avrupa insanlýðýnýn kurulmasý ile modern felsefenin kurulmasý arasýndaki koþutluðu vurgulamakta, felsefede yaþanan bunalýmý,
felsefe dünyasýnýn birimleri olarak bütün çaðdaþ bilimlerin bunalýmý olarak görmektedir.
Düþünüre göre, ayný durum olgucu (pozitif)
bilimler açýsýndan da geçerlidir.
Onun çýðlýðý, yaþananlar karþýsýnda somut
olaylardan, olgulardan, gerçeklerden (realite)
yola çýkýlarak ve bütün bunlarý derinlemesine
incelenmeksizin, köklerde yatan etkenler
kavranmaksýzýn çözümlemeler yapýlýp yapýlmayacaðýnýn sorgulanmasýný yansýtmaktadýr.
Düþünüre göre, saðlýklý çözümlere ulaþmak
için gün yüzüne çýkanlarla, görünümlerle
yetinmemek gerekir. Burada ortaya çýkan
sorun þudur: Derinde yatan etkenlere ulaþmak
için bilimin kökenine nasýl inilecektir?
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Bilimin gücü, sýnýrlarý, evrensel kurallarý
buna yeterli midir?
Sanýyorum, bu sorulara Husserl'in yanýtýný
þöyle özetlemek olanaklýdýr: Fenomenoloji,
biçimsel yaþamýn günübirlik ve tekdüzeliði
içinde kendi gereksinmelerini karþýlamaya
çabalayan sýradan insanlara deðil; düþünen,
bilge, aydýn beyinlere seslenen bir öz felsefesidir.
Ýþte tam bu noktada deðerli kardeþim Prof.
Niyazi Öktem, 1980'li yýllara girilirken Türk
hukuk dünyasýný uyandýracak ve canlandýracak olan bir konuyu doçentlik tezi olarak
seçmiþti: Fenomenolojinin hukuk dünyasýna
yansýma biçimi. Bu açýdan hukukun özü
sorunu.
Sayýn Öktem, kaynaklara inmekle yetinmedi. Bunun için yurt dýþýna gitti. Fransa'da
fenomenolojinin usta düþünürleriyle tartýþtý.
Poulantzas saðdý. Onunla görüþtü. Ayný
konuyu irdeleyen Amselek saðdý. Onunla
görüþmekle kalmadý. Deðiþik sonuçlara
ulaþtýklarý için o sýradýþý Fransýzca'sýyla -ki
kendisi, bu gerçeðin dile getirilmesine her
zamanki alçakgönüllülüðüyle ve yalýnlýlýðýyla
karþý çýksa da Amselek'le uzun uzun tartýþtý.
Felsefe bilinçli soru sorma sanatýdýr.
Nitekim "Felsefeyi felsefe yapan" diyordu
Karl Jaspers, "onun doðruyu aramasýdýr,
doðruya sahip olmasý deðil... Felsefe, yolda
olmak demektir. Felsefenin sorularý, yanýtlarýndan daha önemlidir, temeldir; her yanýt
bir soru doðurur." Bu nedenle Amselek ile
deðerli Öktem'in benzer sorulara baþka baþka
yanýtlar vermeleri elbette doðaldýr.
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Sonuçta onca çabanýn ürünü ve her tümcesi
özet bir özdeyiþi yansýtan elinizdeki yapýt
ortaya çýktý. Bu yapýtý bir kez okumaya
görün.
Sarsýlacaksýnýz.
Ýçine girebilmek için yeniden daha bir
dikkatle okuyacak ve derin düþüncelere dalacaksýnýz.
Türk hukukunda yaþanan bunalýmýn nedenlerine eðilmek gereðini duyacak, ilk satýrlarda
deðindiðim sorulara yanýtlar aramak zorunda
kalacaksýnýz. Topluma karþý sorumluluðunuz
artacak, eksikliklerinizi duyumsayacak,
gücünüzü ve umudunuzu artýracaksýnýz.
Bunlarý ben yoðun biçimde yaþadým. Onu
kitaplýðýmýn rastgele bir köþesinde deðil, bir
sözlük gibi, hep çalýþma masamýn üzerinde
tuttum. Deðiþik tarihlerde yeni baþtan okuyarak yansýtýlan görüþlerle düþünmeye
çalýþtým.
Kitabýn yeni baskýsý yapýlýrken, benden bir
önsöz yazmamý istediðinde ise, dostluðu ayrýcalýklý kýlan ve beni taçlandýran bu önerisinden dolayý büyük mutluluk ve þükran duydum.
Türk hukuku, Prof. Niyazi ÖKTEM'e
gönülden borçludur, "minnettardýr" .
Ümitköy / Ankara
Þubat 2012
Prof. Dr. Sami SELÇUK
Eski Yargýtay Baþkaný
Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi
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Ýslâm ve Bilim - I
Yalçýn Kaya

benzeten araþtýrmacýlarýn
sayýsý az deðil. Gerçekten
de Batý uygarlýðýnýn teknoloji harikasý ürünlerini, baþta elektronik ürünler olmak
üzere tüm savaþ malzemelerini bir dolu para ödeyerek
alýp kullanan Ýslâm ülkeleri,
konu bilime gelince nedense bilim karþýtý davranýþ
içine giriveriyorlar.

Giriþ
Ýçinde bulunduðumuz çaðda, bir toplumun
geliþebilmesi ve çaðdaþ uygarlýklar arasýnda
yerini alabilmesi onun bilim ve teknolojideki
gücüne dayanmaktadýr. Oysa gelmiþ geçmiþ
uygarlýklar arasýnda bilimden en az yararlanan ve hattâ onu yadsýyan ülkelerin baþýnda
Ýslâm ülkeleri gelmektedir.
Yukarýdaki savý kanýtlamak için derin
araþtýrmalar yapmaya pek de gerek yok.
Dünya bilim çevrelerinde bir ülkenin bilimsel
geliþmiþliðinin bir ölçütü sayýlan scientific
citation index (bilimsel alýntý göstergesi)
sayýlarýna bir göz atmak yeterlidir.
Günümüzde Ýslâm dünyasýndaki bilimin
içinde bulunduðu durumu dipsiz bir kuyuya

Özellikle dinsel gelenek
ve göreneklere körü körüne
baðlý bazý Ýslâm düþünürleri günümüz Batý
bilimini Ýslâm için en büyük düþman olarak
görüyorlar. Bununla da yetinmeyip bir
zamanlar Ýslâm bilimini en üst düzeye
çýkaran kimi bilginleri ve filozoflarý da suçlamaktan geri kalmýyorlar.
Bilim ancak, huzur içinde çalýþabilecek,
gerekli deneysel ve kütüphane alt yapýsýyla
tam olarak desteklenmiþ ve birbirlerinin eserlerini açýkça eleþtirebilecek yeterli sayýda
bilim insanýnýn oluþturacaðý bir toplumda
geliþebilir.
Günümüz Ýslâm dünyasýnda bu þartlar yerine getirilmekten çok uzaktýr. Üstelik kimi
çevreler dinsel gerekçelere dayalý bir Ýslâmî
bilim tanýmý yapmaya çalýþýyorlar. Bu tür bir
bilimi yoktan var ederek onu Ýslâm ülkelerine
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empoze etmeye kalkýþmanýn Müslüman
ülkelerinde bilime büyük zarar verdiðinden
de kuþku duyulmaz. Bir tek evrensel bilim
vardýr ve sorunlarý ile özellikleri ya da yöntemleri de evrensel niteliklidir. Bir Hindu bilimi, Yahudi bilimi, Konfüçyüs bilimi ya da
Hýristiyan bilimi olmadýðý gibi Ýslâm bilimi
diye de bir þey olamaz.
Burada özellikle altýný çizerek vurgulamak
istediðim bir konu daha var. Batý çýkýþlý
sayýlan -bilime böyle bir çýkýþ yakýþtýrmanýn
yanlýþlýðý bir yana býrakýlýrsa- bilimi taklit
ederek veya kopya çekerek ülkelerinde uygulamaya kalkýþan Ýslâm ülkelerinin geliþme
gösterecekleri konusunda ciddi endiþeler söz
konusudur.
Siz Batý bilimini ve teknolojisini ülkenize
ithal ederek ancak yapay bir model üretebilirsiniz. Ýthal edeceðiniz bu ürünle topluma,
bilim denilen etkinliðin bir baþka ve önemli
yönü olan "bilimsel düþünme yöntemi" adý
verilen yöntemi benimsetme konusunda
baþarýlý olacaðýnýz söylenemez.
Olgulara dayalý, nesnel, her türlü dogma ve
önyargýdan uzak bu bilimsel düþünme yöntemi, ister istemez toplumun üyelerinin, dogmalara dayalý dinî konulardaki düþüncelerinde "acaba" ile baþlayan boþluklar yaratacaktýr. Laik bir etkinlik olduðu su götürmez
olan bilimi yadsýyan köktendincilerin en
büyük korkularý da bu olsa gerek.
Gene de teknolojiye dönük pratik istekler
ve gereksinimler nedeniyle gerçek bilimin
Müslüman ülkelerde yeniden canlanmasýnda
bir etken olabileceðini umut edebiliriz. Ýslâm
ve bilim konusunda ülkemizde yapýlan araþtýrmalarýn sayýsý çok deðildir. Konu üzerinde
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yazýlan ve dergilerde yayýnlanan makaleler de
ise genellikle iþlenen konular, Ýslâm'ýn bilim
karþýtý olmadýðý, aksine kutsal kitap Kur'an'ýn
birçok âyetinde ve Ýslâm'ýn peygamberi Hz.
Muhammed'in hadislerinde bilim içerikli
birçok vurgulamanýn yer aldýðýný öne sürmekten öteye geçmemektedir.
Ýslâm'ýn bilimle olan iliþkisini anlama,
çaðýmýzda o denli büyük bir önem taþýyor ve
yeryüzünde yaþayan insanlarýn beþte birini o
kadar çok ilgilendiriyor ki böyle bir araþtýrmaya kalkýþmak her aydýn için bir görev
niteliði taþýyor.
Yazý dizisinin ilerdeki bölümlerinde bilimin
ne olduðu konusunda bazý tanýmlar yapmaya
giriþeceðiz. Kimi yerde de bilimi küçümseyen, hattâ onu kötüleyen bazý söylemlere de
yer vereceðiz.
Bilimin deðeri üzerinde eskiden beri yapýla
gelen deðiþik düþünce çatýþmalarý günümüzde
de sürüp gidiyor. Bir yandan bilimi bilgiye
giden tek yol, yaþamýn yol göstericisi olarak
gören kesimler var, diðer taraftan da tam tersine bilimden kuþkulanan, korkan onu deðersiz ve de giderek zararlý sayan kesim var.
Bu ikinci kesime göre bilim bir yandan
yaþam koþullarýnda düzenlemeler, rahatlýklar
saðlarken diðer yandan da insanlýðýn felâketini hazýrlayan bir araþtýrma tekniðidir. Bu tepkinin yer yer din, ahlâk, sanat, metafizik gibi
çeþitli kaynaklara dayandýðý bilinmektedir.
Bilime gösterilen tepkiler þu 4 noktada
toplanmaktadýr:
1. Bilimin teknolojideki uygulamalarýnýn
yol açtýðý endüstriyel düzen insanlýðýn yüzyýl-
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lardan beri süregelen entelektüel, moral ve
sanat deðerlerinin kaybolmasýna yol açmaktadýr...
2. Bilim daha gönençli, mutlu bir yaþam
saðlamak yanýnda insanlýðýn toptan yok
olmasý gibi bir tehlikeyi de taþýmaktadýr.
3. Bilim maddecidir ya da maddeci bir
dünya görüþüne yol açacak niteliktedir. Bu da
bir anlamda evrensel düzeni Tanrýsal deðil
doðada içkin olan bir baþka güçle açýklamak
demek olur ki insaný yaratan Tanrý'yý dolayýsýyla Tanrý'yý yansýtan insan varlýðýnýn
önemini yadsýmak demektir.
4. Bilimsel açýklamalar çoðu kez insan
yaþantýsýnýn dýþýnda kalan ya da yaþantýmýzýn
nesnel ve genel yanlarýný kapsayan olgulardýr.
Bundan dolayý yaþantýmýzýn sýcak ve canlý
içeriðini oluþturan öznel, bireysel deðer
yargýlarý bilim dýþýnda kalmakta bu nedenle
de insanlar kendini tanýma olanaðýný kaybetmekte, kendine yabancýlaþmaktadýr.
Bilime getirilen bu eleþtirilerin tümüne
katýlmak olanaklý deðil. Bir defa bilim ne
insanlýðýn tüm sorunlarýný çözme savýndadýr
ne de dinin, sanatýn, edebiyatýn, etiðin yerini
alma uðraþýndadýr. Elbette bilim insanlarýn
bireysel ya da toplumsal sorunlarýný çözmek
de ister ama buna olanak yoksa bu bilimin
hatasýndan deðil bilimsel yöntemlerin bu
konularda elveriþli olmamasýndan kaynaklanýr. Asýrlardan beri süregelen boþ inançlarý
ve dogmalarý eðer çürütebilmiþse bu da bilimin insanlýk için saðladýðý çok önemli bir
yarar kabul edilmelidir.
Bilim insanlýðýn etik, moral deðerlerini
yadsýmayý hiç de amaçlamamýþ sadece çaðlar
boyu deðer sayýlan boþ inançlarý yýkmýþtýr.
Bu nedenle asýrlardýr bilim ile inanç sistemleri arasýnda sürüp giden içten içe veya açýktan açýða bir çatýþma hep olagelmiþtir. Bilimin
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saðladýðý teknik olanaklar insanlarýn gönenç
ve mutluluðu için deðil de birbirini boðazlamak ya da doðayý yok etmek için gene insanlar tarafýndan kötü amaçlarda kullanýlýrsa bu
bilimin deðil insanoðlunun suçudur. Aklýný
kötü amaçla kullanan insanoðluna bilim ne
yapabilir ki?
Modern bilimin oluþumu Ýslâmî dönem de
dahil olmak üzere çeþitli çaðlarda parça parça
da olsa gerçekleþmiþtir. Bilimin en büyük
devrimi 16. yüzyýl Avrupasý'nda geçekleþti.
Gözlem, deney sonuçlarý olarak kuramlarýn
ortaya konulmasý bu yüzyýlda baþlamýþ
sayýlýr. Orta Çað Hýristiyanlýk teolojisinin
etkisinden kurtulan özgür düþüncenin önderliði bilimsel devrimlerin müjdecisidir.
Descartes ile baþlayan kartezyen geometrik
sistem, Newton'un kuramlarý ile ilk mekanik
evren modelini ve bilimsel yasalarý doðurdu.
Ýlginç olan þudur ki bilimin temellerindeki
köklü deðiþiklikleri yapan, modern bilimin
yöntemlerinin kurucularý genellikle, son
derece dindar kiþiler arasýndan çýkmýþtýr.
Galileo, Newton, Descartes, Tanrý'nýn varlýðýný yadsýyan kiþiler deðildiler. Evrenin
deðil yaratýlmasý, varlýðý bile onlar için bir
mucize olarak kabul edilmiþti.
Bu mucizenin diðer yönü ise evrendeki tüm
nesne ve olgularýn ayni doða yasalarý ile yönlendiriliþidir. Bilimin bu yasalarla ilgili özel
hiçbir açýklamasý olmadýðý gibi bunlarýn
Tanrý'dan kaynaklandýðýný söylemek gibi bir
savý da yoktur. Ciddi bir bilim adamýnýn
evreni yaratan ve düzene sokan bir Tanrý'nýn
varlýðýna inanma özgürlüðü vardýr; ama bir
gezegenin seyrini deðiþtirmek, bir tutulmayý
ertelemek, evrensel düzenin kurallarýný
keyfince deðiþtiren bir Tanrý'ya inanmasý
düþünülemez. Olaylara karýþan bir Tanrý'nýn
sunduðu ikilem bilim adamýnýn göðüsleye-
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meyeceði ve bilimsel araþtýrmayý olanaksýzlaþtýran türdendir.
Bilim bize, doðanýn güçlerine egemen
olmayý, bilimsel yasalarý deðiþtirerek deðil
onlarý bilerek doða güçlerini yenecek önlemleri almayý öðretti. Ancak 20. yüzyýlýn kuantum fiziði ve görelilik kuramlarý bizlere bilimsel kesinliðin bir hayal olduðunu öðretti.
Son yýllarda modern bilimin kendi silâhlarý
ile kendini vurduðu, bir anlamda intihar ettiði
yolunda bir eðilim gözlenmektedir. Modern
fizikteki son geliþmeler bazý kiþilere batmakta
olan bilim gemisinin artýk terk edilmesi gerektiði düþüncesini verdi. Bilim yerine kurtuluþu Doðu kökenli ekollerde aramak ve Taoist
bilim, Ýslâmî bilim gibi olgulara güvenmek
gibi tutumlar sergilediler. Modern bilimlerdeki son geliþmeler ve onun doðru þekilde
yorumlanmasý için yapýlan tartýþmalar, bilimden kurtulmak isteyen kimselerin kulaðýna
hoþ bir ses gibi geliyor. Eðer bir gün kuantum
fiziðinin yerini daha geliþmiþ bir kuram alacaksa bu Thomas Kuhn'un vurguladýðý gibi
bilimin öz yapýsýndan kaynaklanan ve
çözülmüþ sorunlarýn yardýmýyla olacaktýr.
Bilimi salt Batý uygarlýklarýna mâletmek de
yanlýþtýr. Bilim Avrupa'da kendine olsa olsa
bitek bir saha bulmuþtur; yoksa Hint, Çin,
Ýslâm uygarlýklarýnýn bilime saðladýðý engin
katkýlarý yadsýmak olanaðý yoktur. Unutmayalým ki bilim aðacýnýn çeþitli kültürlere uzanan
kökleri vardýr. Bilimin baþlangýcýna koyduðumuz Helen-Ýyon uygarlýklarý hiç yoktan bir
þeyler mi yarattýlar?
Çeþitli Asya uygarlýklarýnýn örn. Mýsýr,
Hint, Asur, Sümer, Fenikelilerin bilgilerinden,
kültür miraslarýndan hiç mi yararlanmadýlar?
Gerçekten bilim bütün insanlýðýn malý ve
evrensel kültürel mirasýn bir parçasýdýr. Çoðu
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araþtýrýcýya göre Ýslâm'ýn ana ilkelerinden biri
bilimdir. Kutsal Kur'an'ýn ilk vahiy sözcüðü
"oku" dur. Ancak bu "oku" emrini tek baþýna
alarak, bilgilenmek için eline ne geçerse oku,
öðren gibi bir anlam yanlýþlýðýna düþmemek
gerek. Belki yüz, belki bin kez duymuþuzdur.
Nerde ve ne zaman kitap okuma, ilim vs,
üzerine konuþuluyorsa, muhakkak þu da
söylenir: "Yüce dinimiz de okumaya büyük
önem vermiþtir." Nitekim, Kuran'ýn ilk emri
"ikra" eþ deyiþle "oku!" olmuþtur.
"Oku!" emrinden kasýt nedir? Okuma-yazma bilmek midir? Mesela Hz. Peygamber bu
emre muhatap olur olmaz okuma yazma
kurslarýna mý gitmiþtir? Deðilse "oku!" emrinden aldýðý ders nedir? Hem bu emir, ne
okuduðun, nasýl okuduðun önemli deðil, yeter
ki oku anlamýna mý gelir?
Bütün bu sorularýn cevaplarýný bulmak için
ne tarih, ne bilimsel kitaplarý karýþtýrmak
gerekiyor; ne de uzun uzun düþünmek, sadece
"ikra" ile baþlayan bu âyetin diðer üç, hattâ
iki kelimesini okumak "ikra" yani "oku"
emriyle kastedilenin ne olduðunu anlamaya
yetiyor: "ikra bismi Rabbik." Yani "Rabbinin
adýyla oku". Bir sonraki kelime de okununca,
"okumaktan" kasýtýn ne olduðu açýkça anlaþýlýyor: "Ýkra bismi Rabbikellezi halâk." "yani,
yaratan Rabbinin adýyla oku"
Kur'an'da okumak, bilmek, öðrenmek
sözcükleri sýkça yinelenir. Örneðin Zümer
suresi 9. âyet þöyle der: “Yoksa o gece saatlerinde kalkan secdeye kapanýp kýyam
durarak daima vazifesini yapan âhýreti sayar
ve rabbinin rahmetini umar kimse gibi olur
mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler müsavi olur
mu?” Burada da bilenlerle bilmezlerin eþit
olmadýklarý, dinî vecibelerini bilenlere bir
ayrýcalýk tanýndýðý vurgulanmaktadýr.
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Mücadele suresi 9. âyet:
"Kendilerine ilim verilenlerin üstün dereceleri vardýr." derken ilim sözcüðünü kullanmaktadýr. Ýlim sözcüðünün bizim anladýðýmýz
bilim sözcüðü olmadýðý Ýslâm ulemasý tarafýndan özellikle vurgulanmaktadýr. Benzer
sözcükler dinin yayýcýsý, Allah'ýn elçisi
Muhammed'in hadislerinde de sýkça yinelenir.
"Âlimin ibadet edene üstünlüðü, ayýn öteki
yýldýzlara oranla parlaklýðý gibidir."
"Bir saat ilme çalýþmak bir gece ibadetten
hayýrlýdýr"
"Âlimlere baðlanýn, onlar dünyanýn ýþýklarýdýr"
"Beþikten mezara kadar ilim iste"
"En deðerli sadaka, Müslümanýn ilim
öðrenip onu Müslüman kardeþine öðretmesidir ."
"Ýlim Çin'de bile olsa gidip öðreniniz."
Tüm bu söylemlerde yer alan "âlim" ve
"ilim" sözcükleriyle neyin amaçlandýðý açýkça
belirtilmedikçe bu söylemlerin günümüz bilginleri ile günümüz bilimini kastettiðini öne
süremeyiz. Nitekim Seyit Hüseyin Nasýr adlý
Ýranlý bilgin þöyle diyor:
"Tüm bu yazýlardaki ana tuzak, Arapça ilim
sözcüðünün bilim ve laik eðitim anlamýna
geldiðini öne sürmekten kaynaklanmaktadýr.
Bu anlamda bir ilim tanýmý yapmak yanlýþtýr,
çünkü kutsal kitaptaki ilim sözcüðü maddeci
bilgiyi deðil, tanrýsal bilgiyi amaçlar, bu
nedenle modern bilim Ýslâm'ý yiyip bitiren bir
kanserdir. Müslüman bilim adamlarý; birey
olarak neye inanýrlarsa inansýnlar, modern
bilim, Rönesans'tan beri içine oturtulduðu,
laik ve hümanist kalýptan arýndýrýlmadýkça,
modern bilim adamlarý olarak çalýþmalarýnýn
Ýslâm'ýn entelektüel evreninin içeriðini boþaltmasýný engelleyemezler."
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Geleneksel bilgiler ilk Ýslâm öðretmeninin
bizzat Peygamber'in kendisi olduðu yönündedir. Ýslâmiyet'in baþlangýcýndan 750'li yýllara kadar olan dönemde cami ve mescitler
ilim yapýlan yerler olarak varlýklarýný
korurken daha sonraki yýllarda, varlýklý sýnýfýn
ortaya çýkmasý ile özel dersler, saraylarda
Halife çocuklarý, þehzadeler için önem kazanmaya baþlar. Bu aþamada ilim ve âlim
sözcüklerinin dinle özdeþleþme sürecine
girdiðini saptarýz. Ama buna raðmen daha
uzun yýllar 16. yüzyýla deðin pozitif bilimlere
saygýyla bakýlmasý ve bunlarla uðraþanlara da
âlim denilmesi sürdürülmüþtür.
Ýslâm'ýn Ýlk Yýllarýnda Bilim.
Ýslamiyet'in baþlangýç yýllarýnda Arap yarýmadasýnda, göçebe ya da yerleþik Arap
kabileleri arasýnda bilim denebilecek herhangi
bir ize rastlamýyoruz. Sadece ilerde bilim dili
olabilecek yetkinlikte, kök yapýsý dolayýsýyla
sözcük türetmeye çok elveriþli bir Arapça
dilinden bahsedebiliriz. Ýslâmiyet'ten önceki
Arap dili þiire yatkýn, güzel ve kandýrýcý güzel
söyleyiþin egemen olduðu bir dildir, ama
dilde bilimsel terim hemen hemen hiç yoktur.
Ýslâmiyet'in baþlangýç dönemleri için Batý
bilim dünyasýnda ileri sürülen ilginç bir
suçlama vardýr.
Bu da Ýskenderiye kitapevinin yakýlmasý
konusudur. Bilindiði gibi Ýskenderiye
kitabevinin Serapium ismindeki kýsmý 4.
yüzyýlda piskopos Theophilus tarafýndan yaktýrýlmýþtý. Diðer kýsmýnýn da Halife Ömer
zamanýnda, Mýsýr fatihi Amr-Ýbn-ül- As'ýn
danýþmasý üzerine Ömer'in þöyle emir verdiði
ve bu nedenle yakýldýðý þeklindedir: "Eðer
kitabevindeki kitaplarýn bilgileri Kur'an'da
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varsa kitaplara gerek yok, eðer Kur'an'da
yoksa saygýn ve gerçek deðildirler."
Bu söylemler 1200'lü yýllarda Hýristiyan
kökenli tarihçiler tarafýndan yazýlmýþtýr, oysa
konuyu daha yakýn tarihlerde araþtýran Avrupalý oryantalistler bu bilgileri yalanlamýþtýrlar.
8. yüzyýl baþlarýnda da Ýslâm'da bilim
denilebilecek bir þeye rastlanmýyor. Sadece
Muaviye'nin torunu Halid'in el kimyaya
(simya) merak saldýðý ve bu konuda çeviriler
yaptýrdýðý iddia ediliyor. 8. yüzyýlýn ortasýndan baþlayarak Abbasiler döneminde,
Helence ve Hintçeden çeviri yoluyla týp ve
felsefe eserlerinin elde edilmesi ile Ýslâm
dünyasýnda bir hareket baþlýyor. Abbasi
Halifesi Me'mun zamanýnda ortaya çýkan
Mu'tezile felsefesi etkisi ile olsa gerek ortaya
çýkan özgür düþünce sonucu Ýslâm dünyasý
bilim üretmeye baþlýyor. Baðdat'ta kurulan
Beyt-ül-Hikme adlý bilim merkezi tüm Helen
felsefe ve bilimsel eserlerin bir çeviri yeri
oluyor. Ýçinde büyük bir kitaplýðý ve de gözlemevi olan bu merkez Batýda, uzun yýllar
sonra doðacak olan akademilerden bile üstün
konumdadýr. Mu'tezile felsefesi yandaþlarý
ilâhiyat (dinbilim) yaparken bilimin temeline
uygun olarak bir yasalýlýk, nedensellik
kökünü aldýklarý halde karþýtlarý olan
Eþ'ariler, baþka türlü düþünüyor ve din bilim
çerçevesi içinde belki ilk defa olarak dinle
bilim arasýnda bir çatýþma ortaya koyuyorlar.
Bütün bu karþýt felsefi düþüncelere raðmen
Baðdat'ta Beyt-ül-Hikme, Kahire'de Dar-ülulüm, daha sonra Selçuklu devletinde açýlan
Nizamiye medreselerinde pozitif bilim
araþtýrmalarý hiç durmayacaktýr. Ýlk dönem
Ýslâm bilginleri gözleme, deneye ve uygulamaya önem verdikleri halde 16. yüzyýlda bu
yollar kapatýlýyor. Akýl yoluyla Kur'an, Hadis
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bilgileri deðerlendirilirken þeriatýn katý ve sert
hükümleri karþýsýnda akýlcý yol terk ediliyor.
Bu gidiþ, medrese skolastiði ya da akaid
denilen dogmalar bataðýna saplanan bir süreci
baþlatýyor.
Ýslâmiyet'in bu altýn çaðlarýna bazý araþtýrmacýlar Ýslâmî rönesans yakýþtýrmasýný da
yaparlar. Ýslâm rönesansýnýn önde gelen bilgin
ve filozoflarý hakkýnda detaylý bilgiler vermek
çok uzun süreceðinden sadece isim olarak
bahsedelim.
Batý'da Geber olarak bilinen Cabir Ýbn-i
Hayyan ilk Ýslâm simyacýsýdýr. El-Harezmî,
cebir ve aritmetikte, El-Kindi geometri, ýþýk
(optik) konularýnda, Ebu Bekir-ür-Razî týp ve
felsefede, Farabî felsefede, Ebu Reyhan el
Birunî Hint felsefesi, matematik, fizik, astronomide, Avicenna olarak Batý'da tanýnan Ýbni-Sina, felsefe, týp ve matematik, el kimyada
öne çýkýyorlar. Ýbn-ül-Heysam matematikte,
optikte, son olarak ta Endülüslü Ýbn-ür-Rüþt
felsefe, týpta; daha sonralarý Semerkant'ta
Uluð bey gözlemevinde Cemþid-el-Kâþî, Ali
Kuþî, Kadý zade Rumî gibi bilginler Ýslâm'ýn
bilim meþalesini taþýyorlar.
Ýslâm bilim ve düþüncesi içerisinde yer alan
önemli bir topluluk da söz konudur. Topluluk,
Ýhvan-üs -Safa denilen bilgin grubudur. 52
fasiküllük bir ansiklopedi yayýnlamýþ olan bu
kurum Basra'da kurulmuþ gizli bir dernektir.
Bu gizli derneðin Ýsmailiye mezhebine baðlý
olduðu, felsefelerinin de gnostik (bilinirci) bir
yapý taþýdýðý, Aristoteles felsefesinden çok
Platoncu ve Pythagoras'çý bir çizgi taþýdýðýný
biliyoruz. Bu derneðin özel olarak yayýnladýðý
broþürler sonradan Baðdat'ta çýkan Mu'tezile
karþýtý ayaklanma sýrasýnda yakýlmýþsa da
içerdiði bilgiler elden ele geçerek Ýspanya'ya
kadar ulaþmýþtýr.
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Yaþamýn Yapraklarý

Permakültürün
Penceresinden Bakmak
Aþaðýda "Permakültüre Giriþ" kursunda verilen bilgilerle bu
konunun babasý sayýlan Bill Mollison'un Permakültüre Giriþ isimli
kitabýndan derlenen bilgileri (diðer kaynaklardan elde edilenle
bilgilerle birlikte) bulacaksýnýz.

Derleyen: Nelda Bayraktar

Ö

ncelikle permakültür denilen ve
ne yazýk ki benim de haberdar
olmakta geç kaldýðýmý
düþündüðüm olgunun ne olduðunu açýklamam gerekiyor. Zira Mayýs ayýnýn son
haftasýnda Türkiye Permakültür
Araþtýrma Enstitüsünde düzenlenen iki
günlük giriþ kursuna sevgili kardeþim
Kazým Ýnderim ile birlikte katýlmýþ ve
burada öðrendiklerimizi önceden bildiklerimizle birleþtirince, dünyanýn
sürdürülebilir geleceðiyle ilgili aydýnlýk
bir yolun açýldýðýný görmüþtük.
Öteden beri doðanýn korunmasý gerektiðine, üzerinde rahatça dolaþtýðýmýzýn
bize verilmiþ bir hediye olduðuna, O'nun

sevgisinden varedilmiþ kullar olarak
aslýnda bir sorumluluk üstlenmiþ
olduðumuza, her baktýðýmýz yerde O'nu
görmeye çalýþmamýz ve O'nun eserlerine
büyük bir saygý ve sevgiyle yaklaþmamýz, korumamýz ve sakýnmamýz
gerektiðine inananlarýz. Öðrendiklerimiz
sayesinde hatýrý sayýlýr sayýda bir kitlenin
yeryüzüne ve insana özen göstermenin,
zaman, para ve malzeme fazlasýný ise bu
amaçlar için kullanmak gerektiðine
inandýklarýný ve bunun için aktif çabalar
içinde olduklarýný gördük. Üstelik bu
kiþilerin dünya çapýnda güzel bir
örgütlenme içinde olmalarý da dünyanýn
makus geleceðinin deðiþebileceðini veya
daha hayýrlý bir yöne doðru evrilebile-
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ceðini göstermesi bakýmýndan içimize su
serpti. Bu açýdan bakýnca güzel gönüllü,
hayýrlý, sorumluluk sahibi ýþýk iþçilerinin
her koldan harekete geçtiklerini, kimilerinin kendilerini gönüllerde yer yapmaya, ruhlarýný arýtmaya, insanlarla birlik
olmaya adadýklarýný, kimilerinin ise
üzerinde rahatça dolaþabilelim diye
yaratýlmýþ olan bu güzel gezegenimizin
sürekliliðini saðlamaya ve onu daha uzun
yaþatmaya yönelik hizmetler yaptýklarýný
görmek oldukça umutlandýrýcýydý.
Permakültür, 'Permanent Culture" yani
"Kalýcý Kültür" demektir. Dünyaya,
topraða, canlý türlerine ve çeþitliliðine,
atmosfere, ormanlara, mikro yaþam alanlarýna, hayvanlara, sulara kýsacasý canlý
veya cansýz tüm varlýklara özen gösterecek biçimde doða tasarýmý yapmak anlamýna gelir. Bu baðlamda permakültüre
etik temelli sürdürülebilir sistem tasarýmý
bilimidir diyebiliriz. Dünyaya özen
göstermek ayný zamanda insana özen
göstermektir, böylece gýda, barýnma,
eðitim, tatmin edici bir iþ ve keyifli insan
iliþkilerine olan ihtiyaç da giderilmiþ
olur. Ýnsana özen göstermek, biz insanlar
dünyadaki canlýlarýn küçük bir kýsmýný
oluþtursak da, bütün canlýlar üzerinde
belirleyici etkilere sahip olduðu için
önemlidir. Temel ihtiyaçlarýmýzý
karþýlayabilirsek, dünyaya zarar veren
yýkýcý eylemlerde bulunmamýza da gerek
kalmaz. Böylece insan hem zararsýzlýðý
öðrenmiþ olur, hem iyileþtirici faaliyetlerde bulunur hem de aktif bir koruyuculuk üstlenmiþ olur. Dünya kaynaklarýný
tutumlu bir þekilde kullanmayý ve geçimini doðru bir þekilde saðlamayý öðrenir.
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Permakültür felsefesini dünyada ilk kez
ortaya koyan Bill Mollison 1960 ve
70'lerde kendi baþýna, daha sonra da
arkadaþý David Holmgren ile birlikte bu
kavramý, daha da geliþtirerek yeni ufuklar
açan "Permakültür 1" "Permakültür 2"
kitaplarýyla dünyaya duyurmuþlar.
Avustralya'da "Yüzyýlýn Ekolojisti" ilan
edilen Mollison, permakültürü "doðal
ekosistemlerin çeþitliliðine, istikrarýna ve
esnek dirençliliðine sahip verimli tarýmsal ekosistemlerin bilinçli tasarýmý ve
bakýmý" ve "doða ile insanýn uyumlu bir
þekilde bütünleþmesi" olarak tanýmlýyor
ve þunlarý söylüyor: "Permakültür
tasarýmý uzun süreli ve düþüncesizce
yapýlan iþgücünden çok, zamana yayýlmýþ
ve akýlcý gözlemden çýkar. Özetle, bu
tasarým enerji ve su tasarrufunu, sürdürülebilir yerel gýda üretimini ve bölgesel
kendine yeterliliði amaçlar." Mollison'un
þekillendirdiði biçimiyle permakültür,
bize gýda, enerji, barýnak ve diðer ihtiyaçlarýmýzý saðlayan, bu arada da dünyanýn
kaynaklarýný koruyan "sürdürülebilir bir
dünyayý gözetme" sistemidir.
Bu felsefeye gönül vermiþ birisi kendisine daima þu sorularý sorar: "Ýhtiyaçlarýmý karþýlarken doðaya zarar vermekten ziyade yarar saðlayabiliyor muyum?
Sistemimi bunu saðlayacak þekilde düzenledim mi? Bunlarý baþardýktan sonra
artaný (bu artan ürünümüz, paramýz ya da
zamanýmýz olabilir) diðerlerinin de bunu
gözetebilmesi için vakfediyor muyum?"
Çoðumuz içinde bulunduðumuz dünya
düzeni ve hâlihazýrda yaygýn olarak kul-
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lanýlan ekonomik, politik, ziraî, vb sistemlerde yolunda gitmeyen bir þeyler
olduðunun farkýndayýz. Dünyamýz ve biz
insanlar, kirlilik, savaþlar, açlýk, adaletsizlik gibi sorunlarla boðuþuyoruz.
Ýnsanoðlunun sonunu getirebilecek üç
temel sorunun önem sýrasýna göre toprak
kaybý, ormansýzlaþma ve kirlilik olduðu
söyleniyor. Bunlardan en önemlisi olan
toprak kaybýnýn en büyük sebebi ise ne
yazýk ki tarým. Bugün dünyada en çok
tarýmý yapýlan bitkiler buðday, mýsýr,
pirinç, soya ve patates. Bunlarýn tarýmý
sebebiyle yýlda hektar baþýna 500 ton
toprak kaybediliyor. Bu kadar topraðýn
oluþma süresi ise 40-80 yýl. Dünyamýz
artýk modern ziraatýn, monokültürel
ormancýlýðýn ve düþüncesiz yerleþim
tasarýmýnýn verdiði zararý kaldýramayacak
duruma geldi ve yakýn gelecekte enerji
israfýnýn ya da insan kaynaklý kirlilik ve
iklim deðiþikliði nedeniyle bildiðimiz
þekliyle uygarlýðýn sonunu göreceðiz. Bu
sebeple önümüzdeki 20 yýlýn
düþündüðümüzden çok farklý olabileceðini, belki de bazý devletlerin çöktüðünü
bile görebileceðimizi söyleyebiliriz. En
büyük sorunumuz toprak kaybý ise onu
kaybetmeden hayatýmýzý devam ettirmenin yollarýný aramalýyýz. Hem
ihtiyaçlarýmýzý kazanmak hem de topraðý
kazanmak olmalý amacýmýz. Kaybedilen
topraktan kastettiðimiz kaybedilen mineraller deðil, topraðýn içinde yaþayan bakteriler ve mantarlar gibi canlýlar. Bugün
önümüze gelen ve 1 kalori enerji veren
bir besin için 10 kalori enerji harcanýyor.
Bunu yapmak için geçmiþten güneþ enerjisi çalýyoruz. 1 saat araba sürerken harcadýðýmýz yakýt 1 hektar orman alanýna
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yüz yýl boyunca vuran güneþten geliyor.
Petrol enerjisinin yerine alternatif enerji
kaynaklarý düþünülüyor, ama asýl
sorunumuz tükenen enerji kaynaklarý
deðil ki... Tükenen toprak! Tükenen
toprak ise bir daha asla yerine gelmiyor.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu oluþturan her þeyi, tüm kimyasallarý,
boyalarý ve hammaddeleri yüzdelerine
göre yeniden biraraya getirdiðinizde nasýl
ki Mona Lisa'yý yeniden yapamazsýnýz,
topraðý da yeniden oluþturamazsýnýz.
Toprak ayrýca bir canlý oluþumdur.
Permakültür felsefesi insanlarda iki tür
cahilliðin bulunduðunu öne sürüyor.
Cahil ve Aydýnlanmýþ Bencillik. Bir þeyi
baþkalarýna zarar verdiðimizi
gördüðümüz halde yapmaya devam ediyorsak cahil bencillik, sonuçlarýný dikkate
alýp yapmýyorsak aydýnlanmýþ bencillik
olduðunu söylüyorlar. Elbet ki geçmiþin
süzgeci nasýl ki geleceðin tanelerini verir
bize (elbet ki bu dersi çýkartacak olan
yine insandýr), kabile kültürlerini
incelediðimizde insanlarýn doðaya zarar
vermemek için koyduklarý tabularýn
yaþadýklarý tecrübelerden çýktýðýný da
görebiliyoruz. Örneðin, Pasifik'teki bir
adada yaþayan "Ohana" kabilesine baktýðýmýzda, burasýnýn eðimin 64 dereceye
kadar çýktýðý zor bir bölge olduðunu
hemen görüyoruz. Her aile bir yaðýþ
havzasýna yerleþmiþ. Buradaki Tanrýlar
Ormanýndan bir çöp bile çýkarmak yasaklanmýþ ve bunun aðýr cezalarý var. Çünkü
aldýklarý derslerden biliyorlar ki, oraya
verilen zarar bütün sistemi çökertebiliyor
ve sonrasýnda kabileler arasýnda savaþlar
çýkmasýna bile sebep olabiliyor. Bu
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kabile sahil þeridinde 150m'lik Hindistan
cevizi aðaçlarýndan oluþmuþ bir set koymuþ. Bu aðaçlar tsunamiyi engelliyor.
Tarihin en eski topluluklarýndan olan
Efes ve Milet'e baktýðýmýzda yaþadýklarý
acý tecrübelerden kurallar ve kanunlar
çýkartamadýklarý için yerleþim bölgelerini
terk ettiklerini görüyoruz. Efes ve Milet
artan nüfus yüzünden yamaçlarda yapýlan
tarýmla, topraðýn suyla birlikte akmasýna
ve denizi doldurmasýna sebep olduðu ve
liman þehrinin denizden uzaklaþmasýný
saðladýðý için sonunda yok oluyor. Bu
baðlamda Permakültürün yeni bir þey
olmadýðýný eski bilgilerin yeniden derlenmesi olduðunu da görebiliyoruz.
Ýþte tüm bu sorunlar bir þeyler yapmamýz gerektiðini gösteriyor bizlere.
Permakültür felsefesine inananlar, bunlarla ilgili þikâyetlerini sürekli olarak dile
getirmek ve enerjilerini sistemin neden
bu hâle geldiðini sorgulamakla harcamak
yerine çözüm önerileri ve tasarýmlar
geliþtirmeyi tercih ediyorlar.
Permakültür esasen sürdürülebilir insan
yerleþimleri yaratma amaçlý bir tasarým
sistemi. Elbet ki bu tasarýmý özündeki
felsefeye uygun biçimde doðaya raðmen
deðil, doðayla birlikte çalýþarak, uzun
süreli, düþüncesiz bir emek yerine uzun
süren, düþünceli bir gözlemle, öðeleri tek
ürünlük bir sistem olarak görmek yerine
bitkilerle hayvanlarýn tüm iþlevlerini göz
önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
Bill Mollison bu sistemin felsefesiyle
ilgili þunlarý söylüyor: "Bence doðayla
uyum içinde yaþama sadece ve sadece
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doðal dünya üzerindeki egemenlik
fikrinden vazgeçersek mümkündür. En
temel yanlýþýmýz, kendimizi her þeyin
üzerinde zannederek daima "evrenin
sahibi" olduðumuzu düþünmemizdir. Biz
diðer canlýlardan üstün deðiliz, tüm canlýlar hayatýn bir ifadesidir. Bu gerçeði
görebilirsek, diðer canlýlara yaptýðýmýz
her þeyi ayný zamanda kendimize de yaptýðýmýzý fark edebiliriz. Bunu kavramýþ
bir kültür, kesin bir gereklilik olmadan
bir canlýyý yok etmeyecektir.
"Bu baðlamda Permakültür doðal kaynaklarý ve besinleri kullanarak var olabileceðimiz bir sistemdir. Dünyayý korumak ve yenilemek için var olan bütün
teknikler zaten bilinmekte, belirli
olmayan þey herhangi bir ulusun ya da
kalabalýk bir insan grubunun bu deðiþimi
gerçekleþtirmeye hazýr olup olmadýðýdýr."
Günümüze geldiðimizde, nerede yaþýyor olursak olalým, bir þeyler yapmaya
baþlamamýz gerekiyor. Öncelikle enerji
tüketimimizi azaltarak iþe baþlayabiliriz.
Aslýnda þu anda kullanmakta olduðumuz
enerjinin %40'ý ile hiçbir þeyden feragat
etmek zorunda kalmadan yaþayabiliriz.
Evlerimizi yeniden düzenleyerek enerjiyi
verimli olarak kullanabileceðimiz hale
getirebiliriz. Toplu taþýma araçlarýný kullanarak ya da aracýmýzý arkadaþlarýmýzla
paylaþarak taþýt kullanýmýmýzý azaltabiliriz. Çatýdan akan sularý sarnýçlarda biriktirebilir ya da banyo ve mutfakta kullandýðýmýz sularý (gri su deniliyor buna)
tuvalet sisteminde veya bahçe sulamada
kullanabiliriz. Ayrýca gýda üretiminde de
yer almaya baþlayabiliriz. Bu hepimizin
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kendi patatesini yetiþtirmesi gerektiði
anlamýna gelmez ama patatesimizi kimden aldýðýmýzý bilebiliriz.
Bunlarýn dýþýnda þayet kendimize ait bir
topraðýmýz varsa, orada doðanýn bize
anlattýklarýný dinleyerek (rüzgârlarý, yaðmurlarý, havanýn deðiþkenliðini, kuþlarý,
böcekleri, kelebekleri, arýlarý v.b) yani
doðayý uzun uzun gözlemleyerek ve
çýkarýlan sonuçlara göre tasarým yapmak
gerekiyor. Bunlardan yola çýkarak da
aðaçlarýmýzý, bitkilerimiz, sebzelerimizi,
meyvelerimizi nereye ve nasýl ekeceðimizi, su depolarýmýzý, hayvan aðýllarýmýzý nereye koyacaðýmýzý belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle permakültür
felsefesi sabretmeyi gerektiriyor. Örneðin
bir yerde fazla sayýda akasya aðacý varsa
(ki bu aðaç çok dikenlidir) oranýn topraðý

Bill Mollison ve eþi Sarah
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size: "Benden þimdilik uzak dur.
Burasý onarým altýnda" demek istiyordur.
Buradaki topraðýn verimsizleþmiþ
olduðunu bundan dolayý da akasya
aðaçlarýnýn burasýný ardýl bitkiler için
onardýðýný anlarýz. O evre tamamlandýðý
zaman da ardýl türler çýkýyor zaten.
Mesela bir arazide çok deve dikeni varsa
orada iyi enginar yetiþeceðini, enginar
ektiðimiz zaman da deve dikeninin eskisi
kadar çok çýkmayacaðýný biliyoruz. Bir
permakültür tasarýmýnda her hangi bir
toprakta doðal olarak yetiþen bitkinin
evcilleþtirilmiþ akrabasýný verimli bir
þekilde yetiþtirebiliyoruz.
Bunun dýþýnda bitkilerle hayvanlarýn
doðada birbirlerini tamamladýðýndan yola
çýkarak faydalý verimli tasarýmlar da
yapabiliyoruz. Zaten permakültürde
yapýlan
tasarýmýn
en az iki
þeye faydalý
olmasý
gerekiyor.
Her hangi
bir aðacý bu
nedenle
yalnýzca
gölge
versin diye
ekmemeniz
gerekiyor.
Onun ayný
zamanda
ondan
beslenen
hayvanlarýn
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da iþine yaramasýný saðlamanýz veya
baþka bir iþe yaramasý gerekiyor.
Mollison bu konuda Japonya'daki pirinç
çiftliklerinde uygulanan ilginç bir yöntemden bahis ediyor ve þunlarý anlatýyor:
"Japonya'da pirinç yetiþtiren bir
arkadaþým var, Takao Furuno, o
çiftliðinde sadece ördek kullanýr. Gübre,
böcek ilacý ya da yabani ot ilacý atmaz.
Yýlda 4 dönümden 3.200 kg kadar pirinç
alýyor. Alanýný ördeklerle sürüyor, gübreliyor, otlarý ve zararlýlarý kontrol altýnda
tutuyor ve bu sayede tamamen organik
pirinç elde ediyor. Onun yazdýðý bir
kitabý yayýmladýk: "Ördeðin Gücü" (The
Power of Duck). Arkadaþýmýn küçük
çiftliðinde ördeðin mutlak bir gücü var.
Baþka da hiçbir þeye ihtiyacý yok zaten.
Tarlayý ördek sürüyor, gübreliyor,
istemediðin her türlü otu ayýklýyor ve
bunu sadece ördekle baþarýyor. Sadece
2000 ördekle, 4 dönüm baþýna 3.200 kg
pirinç elde ediyor. Onun sistemini uygulayan çiftliklerin etrafýndaki restoranlar
günde 500 ördek satýyorlar.
Restoranlarda ördek satýþlarý çok arttý,
ördek piþirmenin bir sürü yolunu buldular. Þimdiye kadar 15 ila 20 bin çiftçi bu
sistemi tamamen ya da kýsmi alanlarda
benimsedi. Güney Kore'de tahminen 1620.000 dönüm pirinç çiftliði arkadaþým
Furuno'nun sistemini kullanýyor. Çin ve
Vietnam da bu sistemi çok çabuk benimsedi. Hattâ Endonezya ve Tanzanya'ya
kadar uygulanmaya baþlandý. Orada
Afrika tipi pirinç yetiþtiriyorlar. Furuno
yapabildiðince hýzlý bir þekilde bu sistemi
yayýyor. Kýþýn tarlada iþ yokken, karýsýný
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ve 5 çocuðunu alýp öðretmek için yollara
düþüyor. Çin, Vietnam, Endonezya, Kore
ya da neresi olursa. Nerede pirinç eken
çiftçi varsa oraya kendi cebinden gidiyor
ve öðretiyor. Ona Vietnam'da rastladým.
Orada permakültür öðretiyordum, o da
pirinç yetiþtirmeyi öðretiyordu ve bana
"Sen benim kardeþimsin. Ýkimiz de tarlada iþimiz olmadýðý zaman, kýþ zamaný,
gidip diðer çiftçileri eðitiyoruz" dedi.
Gerçekten de ikimizin de yaptýðý tam
olarak bu. Ben bunu 25 yýl yaptým, o
sadece 8-10 yýldýr yapýyordu. Ama eminim 30 sene daha yapar çünkü genç bir
adam ve iþinde çok hevesli."
Ýlk Permakültür Çalýþtayý 1981 yýlýnda
yapýlmýþ. Mollison, dünyanýn her yerine
yaptýðý öðretici gezilerde, seminerlerde,
konferanslarda ve atölye çalýþmalarýnda
permakültürü insanlara uygulamalý
þekilde öðretmenin hazzýný yaþýyor ve
gittikçe artan ilgiden ve insanlarýn
konuya son derece duyarlý, severek ve
isteyerek yaklaþmalarýndan ise son
derece mutlu olduðunu söylüyor.
(Gelecek AY: Permakültür Felsefesinin
Simgelerini, bu felsefeye uygun tasarýmlanmýþ yapýlarý ve çalýþmalarý vereceðiz.)
Faydalanýlan Kaynaklar: Permakültüre
Giriþ- Bill Mollison, Doðal Tarýmýn YoluMasanobu Fukuoka, Türkiye Permakültür
Araþtýrmalarý Enstitüsü, Permakültüre
Giriþ Kursu-Mustafa Bakýrcý, www. permaculture.org, www.permacultureglobal.com, Scott Vlaun'un Bill Mollison ile
yaptýðý söyleþi.
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Burnun Etrafýnda
Canlý Kryon Celsesi,

28 Ocak 2012 Patagonya - Güney Amerika
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman
Bu canlý celse Ocak 2012'de yapýlan Patagonya Kryon
gemi gezintisi sýrasýnda Güney Amerika, Patagonya'da gerçekleþtirilmiþtir.
Okuyucuya yardýmcý olmak ve celsenin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak
amacýyla bu celse Lee ve Kryon tarafýndan daha sonra redakte edilmiþtir.
Çoðunlukla canlý celsede meydana gelen olaylar içinde
üstü örtülü bir enerji bulunmaktadýr ve bu enerjiden kaynaklanan
bir çeþit iletiþim basýlý sayfada ortaya çýkmamaktadýr.
Öyleyse, Güney Amerika, Patagonya'da gerçekleþtirilmiþ olan
bu celsenin tadýný çýkarýn.
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elâmlar sevgili varlýklar! Ben
manyetik hizmetten Kryon'um.
Partnerim bazen çok yoðun oluyor! Bu "partner" þu sandalyede oturan
ve sesini duymakta olduðunuz adamdýr.
Onun çevresinde olan ve her zaman
planlanmýþ olmakla birlikte onun aklýnda olmayan bu celseyi talep edenlere
teþekkür etmek isterim.
Þu anda bizim Kundalini'nin tepesi
adýný verdiðimiz þeye çok yakýnsýnýz.
Bunlarý hem fiziksel, hem de mecazi
açýdan gözden geçirmelisiniz. Yaklaþýk
4 saat sonra yerleþime uygun olmayan
bölgenin alt kýsmýný temsil eden alana
olabilecek en yakýn mesafede olacaksýnýz. Bu celsenin ve adýna konuþtuðumuz enerjilerin amaçlarýna uygun
olarak biz bu bölgeyi dünyanýn dibi
olarak kabul ediyoruz. Öyleyse, gelin
burada olan enerjilerden söz edelim.
On yýldan daha uzun bir süredir
Tüylü Yýlan (Kryon Sekizinci Kitap Tüylü Yýlanýn Yolculuðu) hareketinden
söz etmekteyiz. Bu gezegenin
Kundalini'si olarak tanýmlanmýþ olan
metafordur (mecaz). Metaforlara bakýn
ve þu anda olmakta olan þeylerin sembolizmine bakýn. Partnerimin þimdiye
kadar hiç duymamýþ olduðu terminolojiyi kullanacaðým. Bu nedenle, bu terminolojiyi ona söylediðim zaman onun
bu kelimeleri doðru telaffuz edememesi
durumunda veya bu sözcükleri hiç söylememeyi seçmesi durumunda, onun
kusuruna bakmamanýzý rica ediyorum.
Kadim halklarýn grafik þeklinde,
Kundalini olarak sunmuþ olduklarý þey-
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leri tanýmlayabilmek için dili en iyi
biçimde kullanmaya gayret edeceðiz.
Onlar bu kavramý grafik olarak
çizmiþlerdi ama aslýnda o enerjidir.
Kundalini eril ve diþinin dengesini
temsil eder. Kadim insanlar bedenin
içinde bile bunu yeni enerjinin birlikte
yaratma ve tezahürü olarak çizmiþlerdi.
Gerçekten de, mükemmeliyet ve denge
yaratmak için biraraya gelmiþ olan
denge durumundaki erkek ve diþiyi
temsil etmektedir.
Daha önce de tartýþtýðýmýz gibi,
dünya erkek aðýrlýklýdýr çünkü bu
kuzey yarýmkürenin nüfusunun çoðunluðunu temsil etmektedir. Dünyada
yaþanmýþ olan savaþlarýn büyük bir
çoðunluðu kuzey yarýmküreden kaynaklanmýþtýr ve hattâ burasý bile
(Güney Amerika'nýn alt ucu) kuzeyden
gelen (Ýspanya) fatihlerin ziyaretlerine
sahne olmuþtur. Kuzey yarýmküre enerjisinin nesiller boyunca güneye
yayýlarak onu da büyük ölçüde etkisi
altýna almýþ olduðunu söyleyebilirsiniz.
Dünyada þu anda gerçekleþmekte olan
deðiþimin bir bölümü de kuzey ile
güneyin rollerinde bir dönüþümdür.
Dolayýsý ile, güney yarýmkürenin aslýnda tatlý ve nazik olan enerjisinin bundan böyle kuzeyi etkileyeceðini göreceksiniz! Bu nedenle, Kundalini belli
bir süre boyunca güneye doðru hareket
edecektir ve bununla ilgili bazý ayrýntýlarý size birazdan vereceðim.
Mitolojiye bir bakalým þimdi. Ýlk
önce kadim bilgilere bir göz atalým ve
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daha sonra iþin içinde olan metaforlara
bakalým. Partnerim, bundan sonra
dikkatli olman gerekecek çünkü bundan sonra söylenecekler teknik bilgiler
veya fizik bilgileri deðil ruhsal bilgiler
(ezoterik) olacaktýr. Kundalini bedenin
omurgasýnýn dibinde içiçe geçmiþ
tomar halinde bulunmaktadýr. O sadece
erkek ve diþi dengeye geldiklerinde
açýlacak ve düzelecektir. Bedenin üç
enerjisinin etrafýný üç buçuk kez sarmalamaktadýr ve lingam denen þeyin
etrafýný da sarmalamaktadýr. Üç kez
sarmalama enerjinin kolayca çözülen
bölümlerini ama son yarým ise dengenin tanrýsal aydýnlanmasý olan en zor
bölümü temsil etmektedir. Kundalini
çözüldüðü ve çözülmüþ halde kaldýðýnda, aydýnlanmýþ olmasa da, dengeli bir
insan var demektir. Ýþte bu gezegenin
metaforudur ve bu olmaya baþlamýþtýr.
Birkaç yýl önce Kundalini'nin dibinin
bir bölümünü temsil eden bir ülkede
(Þili) oturuyorduk ve o zaman bu
çözülme sürecinin de gezegen için bir
fiziksel hareket yaratacaðýný
söylemiþtik. O zaman bunun yaklaþýk
olarak nerede olacaðýný belirtmiþtik ve
bu olay bizim olacaðýný söylediðimiz
yerde oldu (2010 tarihindeki Þili depremi). Sizin fiziksel olarak göreceðiniz
þeyler, gezegen benim sözünü ettiðim
enerjinin metaforuna tepki verirken
ortaya çýkan hareketlerdir.
Þimdiye kadar hiç kimsenin ortaya
atmadýðý gizli bir þey var. Üç buçuk
kez sarmalanmanýn Kundalini'nin
çözülmesinin formülü olduðu hep
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bilinirdi. Ancak, çözülmenin zamanlamasý bilinmezdi, çünkü bu insan
bilincinin potansiyeli ile ilgiliydi. Bu
nedenle, geçen her yýl bir sürpriz
ortaya çýkmaktadýr. Çünkü insan bilincinin hareketi ve enerjisi Ruh tarafýndan bile bilinmemektedir. Bunun
nedeni insanýn özgür iradesidir. Ýnsan
bilinci söz konusu olduðunda etkisi
üssel (exponensiyel) olan faktörler
vardýr. Bilinç doðrusal olarak
büyümemekte, ilerleme muazzam
karýþýklýklar ve çalkantýlarla olmaktadýr. Bu nedenle olaylarýn ne zaman
gerçekleþecekleri hakkýndaki sürprizler
doðrusal bir hesap veya beklenti ile
karþýlanmayacak durumdadýr. Ancak,
potansiyelin genel bir zaman çerçevesi
mevcuttur.
Gezegeninizin ekinokslarýnýn 26.000
yýllýk uyumu çok muhteþem bir uyumdur ve astronomide bu Galaktik Uyum
olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu þekilde
adlandýrýlýr çünkü dünyanýzýn eksenindeki yalpalamanýn baþlama ve bitme
noktasý Güneþten geçerek galaksinin
merkezi ile hizalanmaktadýr.
Ekinokslarýn galaksinizin
(Samanyolu gökadasý) ekvator düzlemi
içinden geçerek bu döngünün sonuna
ve bir sonraki döngünün baþýna
gelebilmeleri için 36 yýl gereklidir. Bu
nihai aþama yaklaþýk olarak 18 yýl önce
baþladý ve 2012 yýlý bunun orta noktasý
veya son döngünün son yarýsýnýn
baþlangýcý anlamýna gelmektedir. Bu
enerjik olayýn 18 yýlý geçti ve 18 yýlý
kaldý ve bu da bir þeyin sonunu ve
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baþka bir þeyin de baþlangýcýný temsil
etmektedir.
Bu 36 yýl penceresi tüm
Kundalini'nin potansiyel çözülmesinin
zaman çerçevesidir. Siz bunun
lingamýn etrafýnda üç buçuk kez sarmalanmasýný ilginç bulmuyor
musunuz? Bu metamor þifresinde her
bir sarmalama on yýllýk bir süreyi temsil etmektedir. Üç buçuk bu hesaplama
ile 35 yýlý eder ve bu da sizin içinde
bulunduðunuz 36 yýllýk astronomik
olaya çok yakýn bir rakamdýr. Ýþte bu
Kundalini kehaneti dünyanýn vaadinin
ve fiilen 18 yýl önce baþlamýþ ve þimdi
(2012) yarýsýna ulaþmýþ olanýn
metaforudur. Tören iþte burada
olmalýdýr - 36 yýlýn ortasýnda, çözülmenin orta noktasýnda.
Tüm bunlar çok karmaþýk olduysa,
biraz basitleþtirmeme izin verin.
Yýldýzlarý gözlemleyen kadim insanlar
bile bu uyumu biliyorlardý. Bu uyum
bilinç deðiþiminin potansiyeline tekabül etmekteydi çünkü çaðlar boyunca
kadim astronomik kehanetin çekirdeðinde yer alan potansiyeller kalýbýnda
bir karar noktasýný veya zaman kesirini
temsil etmekteydi. Dolayýsý ile, bunlarýn hepsi beklenmekteydi ve sürpriz
olmamýþtýr. Ama içinde çok derin
anlamlý bir deðiþimi taþýmaktadýr ve
mesajlarýmýzý vermek üzere 20 yýl önce
buraya geldiðimizde bizim görmüþ
olduðumuz da budur. 26.000 yýllýk
uyumun yaklaþýk her yarý döngüsünde
insanlýðýn eline böyle bir fýrsat
geçmektedir. Bundan bir önceki fýrsat
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13.000 yýl önce ortaya çýkmýþtý ama
insanlýk ondan yararlanmak için hazýr
deðildi. Þimdi ise hazýrsýnýz.
Sevgili insan, çok, çok özel bir yerde
bulunuyorsunuz (Kryon önünde bulunan gruptan söz ediyor). Bu hareketi
deðiþimin gerçekten baþlamýþ olduðu
Güney Amerika kýtasýnýn alt ucunda
kutlayan ilk insan topluluðusunuz.
Evet, karadan kýtanýn ucuna gelip bu
geliþi kutlamýþ olan baþkalarý olmuþtur.
Bununla birlikte, bu grubun þimdi
okyanus üzerinde ve dünyanýn dibinde
2012 yýlýnda kutlamalara baþlamýþ
olduðunun kayda geçmesini istiyorum
(Bu celse 28 Ocak 2012 tarihinde
gerçekleþmektedir).
Çok önemli bir þey yapmaktasýnýz.
Bu celseyi dinleyenler ve okuyanlar, ki
siz onlarýn varlýðýný bile bilmiyorsunuz,
sizlerin gezegenin dengelenmesinin
baþlangýcýný kutladýðýnýzý bu vesile ile
öðrenmiþ oluyorlar. Bir iþaret noktasýnýn gerçekten geçilmiþ olduðunu
temsil eden 18 yýlýn baþlangýç noktasýdýr. Kundalini yavaþça çözülecek ve
merkez tedricen bu kýtaya doðru gelecektir. Olay halen tamamlanmýþ
deðildir ve daha birçok yýl boyunca
olmayacaktýr. Ama çözülme süreci
baþlamýþtýr. Ýnsan bilinci ne kadar
doðrusal ise, bu çözülme de o kadar
doðrusaldýr (yani doðrusal deðildir)
ama potansiyeller çözülme olayýnýn
devam edeceðini ve önümüzdeki 18 yýl
içinde de tamamlanacaðýný göstermektedir.
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Bunun anlamý dünyanýn buraya
(Güney Amerika) ve belki de þimdiye
kadar harekete sahne olmamýþ ve sizin
beklemediðiniz yerlere doðru hareket
edeceðidir. Öyleyse bu aný kutlayýn.
Þunu bilmelisiniz: Bizim Antartika
olarak adlandýracaðýmýz yere çok
yakýnsýnýz ve Antartika bir buz kutbu
deðil bir kara kutbudur.
Antartika'nýn dünyadaki yaþamýn
yenilenmesinde bir rol oynayacak
olmasýný ilginç buluyor musunuz?
Buralardan kaynaklanan biyolojik
çeþitlilik bundan sonraki 18 yýl boyunca gezegeni etkileyecektir. Okyanuslarýn yenilenmesine yardýmcý olacaktýr.
Bu söylenenleri ve Antartika'nýn dünya
gezegeninin gýda zincirinin yeni
türünün beþiði olacaðýný açýða çýkaracak olan bazý önemli keþifler halen
oluþum aþamasýndadýr.
Artýk sizin bunlarla baðlantý kurmanýzýn zamaný gelmiþtir. Yaþamýn
yenilenme sürecinin de bu bölgeden
kaynaklanýyor olmasý tesadüf deðildir.
Þunu düþünün. Sizler (Gemi gezisinde
bulunanlar) bunu olayý fiilen baþlamýþ
ve devam etmekte olduðu yerde kutlamakta olan ilk insan grubusunuz okyanuslardaki yaþamýn yenilenme
süreci ve Kundalini hareketi.
Þimdi bu yeni süreç sýrasýnda
Antartika'ya olan ilgi yeniden artacaktýr
ve sizler de bu buz altýndaki kara
parçasý hakkýnda bazý ilginç þeyler
öðreneceksiniz. Buz kütlesinin altýnda-

ki kara parçasýnýn topoðrafyasý üstteki
buz kütlesinin topoðrafyasý ile uyuþmamaktadýr. Buz kütlesinin altýndaki kar
parçasýnýn haritasý çýkarýldýðýnda, bazý
þaþýrtýcý þekiller ortaya çýkacaktýr. Bazý
dað noktalarý belirlenecektir ve bunlar
sayesinde Antartika'nýn eskiden ne
olduðu ve gerçek amacýnýn ne olabileceði ile ilgili tümüyle farklý bilgiler
ortaya çýkacaktýr. Ýnsanlar tarafýndan
iskâný mümkün olmayan bu kýtanýn
insanlýðýn motoru olmasý ihtimali çok
kuvvetlidir. Þimdilik bu kadar söylemekle yetineceðim.
Sezgilerine kulak vermiþ olanlarý ve
çok daha önceden planlanmýþ olmasý
gereken bu toplantýyý planlamýþ olanlarý tebrik ediyorum (Lee bu celsenin
yapýldýðý zamanda bir celse olmasýný
planlamamýþtý). Yapmakta olduðunuz
þeyin ve bulunduðunuz yerin önemini
hissedin ve önümüzdeki yýllarda gezegen üzerinde olaylar olmaya
baþladýðýnda bu anlarý hatýrlayýn.
Çünkü gelecek, bugün verilen mesajla
iþbirliði içinde olacaktýr.
Ruhsal yaþamýný ciddiye alan insan
kutsanmýþtýr. O sizin biyolojinizin bir
eki deðildir. Asýl doðru olan, biyolojinizin sizin ruhsal çekirdeðinizin bir
eklentisi olduðudur. Onlarýn her ikisini
kusursuzca biraraya getirmeyi öðrenirseniz çok uzun süre yaþabileceksiniz.
Ve öyledir.
KRYON
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