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Sevgili Dostlar
Mart ayý, Yukarý’daki dostlarýmýz tarafýndan, potansiyel yeni, olumlu ve
olmasý gereken deðiþikliklerin baþlamasý ihtimali yüksek bir ay olarak
zaman zaman belli edildiðinden, bizlerin hayatýnda önemlidir. Bizler, ayný
bizim gibiler kadar, bir yandan öz varlýðýmýzla Yaratan’a teslim olduðumuzun bilincindeyizdir, diðer yandan her þeyin bizim elimizde ve bizim
sorumluluðumuzda olduðunun da idrakindeyizdir. Ýlk bakýþta birbiriyle
çeliþir gibi görünen bu iki kabulleniþ biçimi insaný öyle bir hale getirir ki,
önce hiç kimse ve hiç bir þey için iyiden ayrý düþünmeden, her yere, her
varoluþa sevgi gözüyle bakarak, kendi önemimizi ve deðerimizi bilerek tüm
imkânlarýmýzla yapabileceklerimizi yaptýðýmýza kani oluruz. Biliriz ki, en
küçük þekilde bile olsa iyiden ayrý düþünmek, kendini diðerlerinden üstün
hissetmek, sevgisizlik bütün hayýrlarý bir anda bozabilir. Sonra esas
saltanatýn yalnýz O’nda olduðuna kani olarak yapýlacaklar, dilekler, olacaklar için O’nun kabullenmesini, iznini, onayýný bekleriz. Olaylarýn dili,
kibar küçük iþaretler, yumuþak fýsýltýlar, bazen sessizlik, hatta uzun bir sessizlik bu konuda bize yardýmcýdýr. Anlarýz ki bazen hemen iþe giriþmemiz,
bazen yeni bir iþarete kadar beklememiz, bazen de yapýlanlarý ve kendimizi
tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Anladýðýmýzý yaparýz, yaptýðýmýzdan
eminizdir, ama bakarýz ki, yine durmalýyýz, yine sessizlik. “Uyup bekleyenlerin kazancý” ný incelediðimizde O’na teslimiyetin, yalnýzca O’na inanmak
ve O’nu sevmek deðil, aklýmýz ve gönlümüz hoþnut olmasa da, O’nun tarzýna ve O’nun kararlarýna saygýyla uymak olduðunu daha iyi anlarýz. O’nun
kararlarý bizim ve baþkalarýnýn yaptýklarý gözönüne alýnarak gerçeleþmektedir çünkü. Çünkü O, emri altýndakileri keyfine göre yöneten bir müstebit
deðil, bizleri sevgisinden isteyerek, dileyerek vareden, bizler için düzenler
kuran ve onlarý hak ve adaletle yönetendir. Bu bilinçle bir Mart ayýnýn
daha yüceliklere, geniþliklere, sevinçlere, sevgiye, selâmete ermeye
baþlangýç olmasýný dileriz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Güneþe o hareket
nereden geldi,
çekim nereden
geldi?
Bunlarý veren,
sonra da onlarý
belirli mesafelerde
tutup onlara
belirli hareketleri
yaptýran kudret
nedir?

Dr. Refet Kayserilioðlu

Allah’ýn Varlýðý
Hakkýnda
BirTartýþma
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Erdem - Bir okuyucu
dostum bana mektup
göndermiþ; diyor ki:
"Son günlerde Allah var
mý, yok mu diye tartýþmalar oluyor. Ben
Allah'a inanýyorum ama,
inanmayan bir kimseye
de bunun ilmi delillerini
verebilecek kudrette deðildim. Acaba siz bunlarýn ilmi delillerini Özden
dostumuza sorabilir
misiniz?" Þimdi ben de
sizinle bu konu üzerinde
tartýþmak istiyorum.
Fakat bu tartýþmamýz
esnasýnda ben Allah'a
hiçbir þekilde inanmayan
bir insan olarak konuþacaðým. Yapacaðým itirazlar ne sizi, ne de kimseyi incitmesin. Çünkü
fikirleri açýkça ve tam bir
samimiyetle ifade
etmedikçe içimizdeki
sorularýn ve þüphelerin
tam olarak giderilmesi
imkânsýzdýr.
Özden - Sorularýnýzý
açýklýkla ve içtenlikle
sormanýz çok doðru olur.
Benim vereceðim cevaplarda da tatmin
olmadýðýnýz yön bulunursa, derhal sormanýzý ben
de isterim. Esasen inanmadýðý bir konuya
inanýyor görünmesi, bir
insana hiçbir þey
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kazandýrmaz. Her çeþit
ithamlarý ve kötülemeleri
göze alarak "Arkadaþ,
ben þuna inanýyorum,
buna inanmýyorum"
diyebilmesi bir kimsenin
hem mertliðini, hem de
gerçek peþinde koþtuðunu gösterir. Yeter ki,
o kimse gerçek peþinde
koþarken farkýnda
olmadan bir baþka dogmaya veya bir ilmi taassuba saplanmamýþ olsun.
Bunun için de verilen
cevaplarý ve öne sürülen
delilleri inceden inceye
tetkik etmek, ondan
sonra reddetmek gerekir.
Yoksa o peþin hükümlere
baðlanýp onlara uymayan
her þeyi, düþünmeden
inkâr etmek, asla gerçek
severliðe, araþtýrýcýlýða
ve ilmi zihniyete uymaz.
Böyle yapan bir kimse
kendisinin her þeyi
bildiðine, öðrenecek
hiçbir þeyi kalmadýðýna,
dünya ilminin de en son
noktasýna ulaþtýðýna kani
oluyor demektir. Bunun
ise çok büyük bir hata
olduðu meydandadýr.
Erdem Söylediklerinizde haklýsýnýz. Þimdi ben size
sorumu sormak istiyorum. Allah var deniyor.
Allah'ýn varlýðýný göste-

ren ilmi deliller nelerdir? Bana "Kuran'da
böyle denmiþ, Ýncil'de
böyle deniyor" gibi
cevaplar vermeyiniz, lütfen.
Özden - Allah'ýn varlýðý hakkýnda konuþmak
ve O'nun varlýðýnýn ilmi
delillerini ortaya koymak
insanlar için en güç
meseledir. Buna teþebbüs
etmemiz, bunda tam
baþarýya ulaþabileceðimize yüzde yüz kanî
olduðumuzdan deðil, bu
yönde düþünmek isteyenlere bazý ipuçlarý ve
sezgi ýþýklarý vermek
istememizdendir. Ama
bu sorularý enine boyuna
konuþmanýn ve tartýþmanýn lüzumuna da
inanýyoruz. Bazý dar
kafalý, cahil ve neye
inandýðý belli olmayan
kimselerin klâsik feveranlarýyla (kýzýp
köpürmeleri): "Þimdi sen
kâfir oldun, zýndýk oldun,
Allahsýz!.. Dilin þiþti,
çarpýlacaksýn, tövbe
tövbe!.." diyerek, düþünme ve tartýþmalarý da
uyutacak deðiliz. Çünkü
gerçeklere düþünerek
ulaþýlýr. Daha üstün
gerçeklere de önceki
realitelerin tartýþýlmasý,
hattâ icabýnda inkâr
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edilmesi, ama her
defasýnda mevzuu enine
boyuna tahlil edip sonra
yavaþ yavaþ kat'î hükümlere gidilerek benimsenmesiyle ulaþýlýr.
Erdem - Dostum siz
lâfý uzatýyorsunuz.
Benim soruma doðrudan
doðruya cevap vermiyorsunuz. Býrakýnýz bunlarý.
Özden - Madem ki
bana mühim bir soru
soruyorsunuz, müsaade
ediniz de önce tartýþmamýzda dikkat etmemiz
zaruri olan hususlarý
belirteyim. Sabýrsýzlýk
etmeniz sizin de "Sen
kâfir oldun, dilin þiþti"
diyen kimselerin hatasýna
düþmeniz olur. Çünkü
tartýþmalarý bir prensibe
ve metoda baðlamazsak
herkes kendi peþin hükmüne baðlanýr, kalýr. Hiç
kimseye de bir faydamýz
dokunmaz. E... biz burada boþ yere çene yoracak, nefes tüketecek
deðiliz.
Erdem - Tamam haklýsýnýz... Þimdi Allah'ýn
varlýðýnýn ilmi delillerini
lütfediniz.
Özden - Dikkat ediniz
"haklýsýnýz" derken de
acelecilikten, acele
hükümlere baðlanmaktan
kurtulmuþ deðilsiniz. Bu

mühim konu ancak adým
adým düþünceli, hesaplý
davranma ile ve en
küçük hususlarý gözden
kaçýrmayarak incelenirse
netice alýnacak konudur.
Allah'ýn varlýðýnýn bir
objektif (görülen, ifade
edilebilen) delilleri
vardýr, bir de sübjektif
(duyulan, hissedilen ve
kelimelerle ifade edilmesi zor olan) delilleri
vardýr. Biz þimdi önce
objektif deliller üzerinde
duracaðýz. Fakat sübjektif delilleri de yakalamadan bir kimsenin
Allah'ýn varlýðýný tam
olarak kabulü ve bunu
kalben tasdik edip yürekten bu gerçeðe baðlanmasý biraz zordur.
Görüyoruz ki, etrafýmýzda düzenle dönen,
her an deðiþen, nefes
alan, yaþayan, canlý bir
kâinat var. Bu kâinat
içinde en düzensiz gibi
görünen yürüyüþ ve
hadiselerde bile zamanla
ve bilgilerimizin artmasýyla farkettiðimiz düzenler vardýr. Dünyanýn
güneþ etrafýndaki hareketi her zaman 365 gün 6
saattir. Dünyanýn kendi
ekseni etrafýndaki
hareketi her zaman 24
saatten birazcýk azdýr.

Dünya'nýn kuzey ve güney kutuplarýnýn yaptýðý,
belli zamanlarda tamamlanan çalkalanma hareketleri vardýr. Ayrýca
kuzey kutbunun 12.000
senede tamamladýðý helezoni hareketi mevcuttur.
Bütün bu hareketler hiç
þaþmadan yolunda devam
ediyor. Bunlardaki düzen
nedir? Bu düzenleri koyan ve devam ettiren, her
þeye hâkim bir þuurun
olmasý, bir kudretin bulunmasý gerekmez mi?..
Erdem - Bu düzenler
belli bir otomatizmanýn
tekrarýdýr ve sadece
mekanik bir iþleyiþtir.
Bunda bir þuur aramak,
iþleyiþini izah
edemediðimiz þeyler
karþýsýndaki aczimizi örtmeðe çalýþmaktýr.
Otomatik saatler vardýr,
kolun hareketleri ile
kendi kendine kurulurlar
ve kol hareket ettiði
müddetçe devamlý iþler
dururlar. Dünya'nýn
hareketleri de böyledir.
Özden - Peki o
otomatik saatlerdeki bu
kendi kendine iþleyen
mekanizmayý kuran ve
iþleten bir ustanýn, bir
mühendisin mevcudiyetini nasýl unutuyorsunuz?
O mühendis olmasa o
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saatin karýþýk mekanizmalarýný kim bir araya
getirecektir?..
Erdem - Evet, saatin
bir ustasý veya mühendisi
vardýr. Çünkü saat bir insan icadýdýr. Ama dünyadaki otomatizma, güneþin ve dünyanýn yerçekimi ve her ikisinin hareketlerinin bileþkesi olan
orta bir harekettir. Fizik
tesirlerin bileþkesi ile ortaya çýkan bu hareket, o
tesirler devam ettiði
sürece otomatik olarak
devam eder. Bu harekette bir þuur aramak dediðim gibi kendimizi
avutmak için zorlamadýr.
Özden - Güneþe o
hareket nereden geldi,
çekim nereden geldi?
Bunlarý veren, sonra da
onlarý belirli mesafelerde
tutup onlara belirli
hareketleri yaptýran
kudret nedir? Burada
þuurlu bir etkenin varlýðý
düþünülmeden sonsuz
kâinat içinde hiçbir
aksaklýk olmadan devam
eden bunca hareketleri
açýklamak mümkün
müdür?..
Erdem - Siz illâ
Güneþi dünyayý yaratan
ve onlara hareketler
veren bir þuurlu kudretin
varlýðýný kabul ettirmek
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istiyorsunuz. Ama siz de
böylece peþin bir hükümle Allah'ý var sayýp olaylarý ona göre izaha zorlanmýyor musunuz? Sonra bunlarý Allah yapmýþ
veya yaratmýþsa Allah'ý
kim yaratmýþtýr?!..
Özden - Dostum,
çocuklar da ayný soruyu
sorarlar. Onlara verilecek
cevaplar da çocuðun
idrâk kapasitesine
uymadýðý için çocuklarý
tatmin edemez. Çünkü
bu konuyu iyice anlayýp
idrak edebilmemiz için
kafamýzdaki idrak kabýný
biraz geniþletmemiz
lâzýmdýr. On litrelik su,
bir litrelik kaba sýðmaz.
Bilgilerin de büyükleri
vardýr, küçükleri vardýr.

O büyükler herkesin
kafasýna sýðmazsa kabahat onlarýn idrak
kaplarýnýn küçük oluþundandýr
Erdem - Ama siz ilmi
cevap vermekten çýkýp,
hissi ve þahsi cevaplar
vermeye çalýþýyorsunuz.
Bu þekilde meseleyi
halledemeyeceðimizi
biraz önce siz söylediniz.
Özden - Hayýr,
söylediklerim hissi deðil,
bir gerçektir. 4 yaþýndaki
bir çocuða, radyonun
nasýl çalýþtýðýný izah edebilir misiniz? Bilgiler
büyüdükçe onlarý alacak
idraklerin de büyümesi
lâzýmdýr. Aksi halde o
bilgiler alýnamaz.
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Zafer
Biraz da
Hasar Ýster
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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TEL KADAYIFLARININ
EN LEZZETLÝSÝ
Karaman Ortaokulu'nda birinci sýnýf
öðrencisiyim. Derste, matematik öðretmenimizin peþpeþe sorduðu deðiþik faiz
problemlerini çözme savaþýndayýz.
Henüz cebir görmediðimizden cevaplarýmýz dört iþlem yöntemiyle olmak
zorunda. Yolda yürüyene yol dayanmazmýþ; birbirinden farklý tipteki problemleri cevaplaya cevaplaya artýk her
çeþit faiz sorusunun üstesinden gelebileceðim sanýsýna kapýlmýþtým. Deneyimli
hocamýz bendeki bu aþýrý güvenin tabii ki
farkýnda. Fýrsatý kaçýrýr mý?!.. Akþama
doðru dersimiz bitip evlerimize gitmeye
hazýrlanýrken beni yalnýz olarak yanýna
çaðýrarak; bütün faiz sorularýný çözüp
çözemeyeceðimi sormaz mý?..
Deneyimsizliðin verdiði güvenle "Evet"
cevabým üzerine "Bu senin ev ödevin,
yarýn bana cevabýný getirirsin" diyerek,
önceden hazýrladýðý bir soru kaðýdýný
elime tutuþturuverdi.
Yolda kaðýda ilk göz atýþýmla birlikte
bende þafak da attý. Çözdüðümüz hiçbir
örneðe benzemeyen, anaparaya eklenmiþ
faizlerle ilgili, ileriki sýnýflarda "balið
problemleri" diye öðreneceðimiz bir
acayip soruydu bu... Düþüne düþüne eve
vardým. Bir de ne göreyim? Akþam
yemeðinde þehir dýþýndan ziyaretimize
gelmiþ bir akrabamýz var. Annemin
evimizin bahçesindeki, Karaman
tabiriyle "aþine" de (mutfakta) hazýrlamakta olduðu nefis ziyafet yemekleri
buram buram kokuyor. Baþka zaman olsa
bu sürprize "Oleee..." diyerek zil takýp
oynarým. Ama aklým problemin
çözümünde olduðundan sýkýntýlý, yoðun
düþünceler içindeyim.
Çevremde ipucu verecek bir bilen de
olmadýðýndan kendi kuru baþýma
boðuþup duruyorum.
Sofra kuruldu; yemeðe de oturdular.
Ben bir köþeye büzülmüþ elimde kaðýt
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kalem kývranýrken, annemin sürekli davetlerini de cevapsýz býrakýyorum. En
sevdiðim yemekler sofrada peþpeþe
tükenirken sýra sonunda benim en çok
sevdiðim nar gibi kýzarmýþ, üzerine þerbeti dökülmüþ tepsideki cevizli tel
kadayýfýna gelmez mi?.. Kokusu ayrý
güzel, görüntüsü ayrý güzel karným da zil
çalýyor ama gözüm dünyayý görmüyor
ki!.. Veee çok þükür ki kadayýf henüz
bitmeden, kafamda ani bir þimþek çakmasýyla problemin çözüm yolunu
yakalayýverdim. Artýk beni kim
tutabilir?.. Annemin zaten bitip tükenmeyen davetlerini beklemeden sofradaki
yerimi alýnca; hepsini býrakýp hemen en
sonuncusuna, tel kadayýfýna nasýl da
yumuluvermiþtim bir görseydiniz...
Yarabbi ne lezzetli bir tel kadayýftý bu!..
Ýnanýn ömrüm boyunca bir benzerini
daha yemedim desem yalan olmaz!..
Tabii ki aldýðým bu lezzet ne annemin
ustalýðýndan, ne de gerçekten o kadayýfýn
en güzel olmasýndan deðil; benim ter
dökerek, sýkýlarak, bunalarak da olsa
bileðimin hakkýyla ipi göðüslememden
doðan bir lezzetti.
Doðru yönde harcanmýþ bir kaç saatlik
bir çabanýn doðurduðu baþarý bile ne
mutluluklar yaþatmýþtý bana.
Ya bir de Güngör Özyiðit dostumun
verdiði þu örneðin kahramaný kimbilir ne
coþkular yaþardý... "Aramýzdan biri uzun
yýllar çalýþýp çabalayarak; uykusuzluklar,
kahýrlar çeke çeke güzel bir kitap yazýp
yayýmlasa, sayfalarýný çevirirken ne
büyük mutluluk duyar, kokusu bile ona
ne güzel gelir deðil mi" diyen Özyiðit
arkadaþým sözü bizlere getirerek þöyle
bir soru yöneltir: "Yazar; bu binbir emek
dolu kitabýna kendi adýný deðil de, sizin
adýnýzý koysa; yayýmlandýktan sonra
gerçek yazarýn o büyük sevincini, o
büyük coþkusunu sizin de yaþamanýz hiç
söz konusu olabilir mi?!.."
Henüz baþarýya ulaþmamýþ da olsa
yorgunluktan bitap da düþse, aklýný ve
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gönlünü emeðine katan inançlý kiþilerin
günün sonunda nasýl da sabýr ve sevgi
içinde olacaklarýný "Kuraný Kerimden
Ýlhamlar" da Behçet Kemal þöyle þiirleþtirir:
Günün omuzlara çöktüðü saat;
Yoruluþ insanýn; hayat yükünü
Söylene yüksüne çektiði saat.
O saati de sever inanan yürek,
Çevresine sabrý salýk vererek.
ABD baþta olmak üzere dünyanýn
deðiþik ülkelerinde 20 yýla yakýn
zamandýr bilgiler veren, davet üzerine
Birleþmiþ Milletlerde bile 5 celse yapan
Kryon rehber varlýk; insanlýðýn yücelmesi için yola koyulan gönülerlerinin bile
zaman zaman zorluklar yaþayarak deðil,
kolayýndan baþarý isteklerini þöyle yanýtlar:
"Kryon ben sadece iyi yanlarý istiyorum. Bana yol boyunca bazý zorluklarýn
olabileceði söylendi. Ama ben bu yolun
o taraflarýný istemiyorum. Sadece iyi
þeyler yaþayabileceðimiz bir süreç yok
mu?..
"Sevgili varlýklar bu zorluklar tümüyle
iyi bir þeydir! Siz bir meydan okumayla
karþýlaþacaðýnýzý ve bu meydan okumanýn olumsuz olacaðýný gelmeden önce
belirlemiþ bulunuyorsunuz. Ya eðer bu
meydan okuma, yeni bir ev inþa edebilmeniz için temeli kazýyýp temizlemekse?
Ya eðer bu meydan okuma sadece öðrenim aþamalarýndan geçmekse? Sizin
isteðiniz bir kadýnýn þöyle demesine benziyor: 'Ben çocuk sahibi olmanýn hamilelik ve doðurma bölümünden hoþlanmýyorum. Leylek hikâyesinden çok daha fazla
hoþlanýyorum'."
Bizim celselerimizde bir gülyüzlü
peygamber ayný soruyu þöyle cevaplar:

"Bir zamanda , bir hayýrlý
gülyüzlüye, inandýðýný zannettiði
biri, hani dedi ya: 'Ýnanýyorum,
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doðrusun. Sen þimdi O'nun elçisisin mutlak görüyorum en iyi
olansýn içimizde. Dediðin mutlak olacak... Ama bana 'yap'
dediklerin, ama bana 'uy' dediklerin zor geliyor... Ben sadece
inansam da, uymasam olmaz
mý?' dedi. Gülyüzlü ona: 'Olur
elbet ki, yalnýz sen o zaman,
O'nun senin için varettiklerinden, yani sana nimet olanlardan istifade etmeyeceksin..."
Ayný konuda bir baþka celsede þunlarý
söyler:

"Kolaylýða ne kadar düþkünsünüz... Her þey rahat, her þey
kolay, etraf toz pembe olsa
yaþamaktan zevk alacaksýnýz;
asýl zevk nerededir bilmediðinizden..."
Aslýnda görmüþ geçirmiþ, olgunlaþmýþ
tüm insanlar bunun farkýnda olduðundan
þair tek cümleyle tüm gerçeði
özetleyiverir:
"Zafer biraz da hasar ister"
ALMAYA, ALMAYA, ALMAYA
GELDÝK!...
Ama bir de hayata hiç anlam vermeden, öylesine doðup, öylesine yaþayýp,
öylesine gidenlerin;
Mutluluðu vermekte deðil sadece
almakta görenlerin çoðunlukta olduðu
günümüz dünyasýnda; insanýn insana
zûlüm ve iþkencesinin de görüyoruz ki,
bir türlü önüne geçilemiyor. Kabataþ
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Lisesi'nden rahmetli hocam Behçet
Necatigil o güzelim Dönme Dolap
þiirinde bu bilinçsiz yaþamý ne güzel dile
getirir. Þiirin þu ilk iki kýtasýnda bile bu
bilmeden, anlamadan sarhoþça yaþamanýn duygusunu bizlere nasýl da
yaþatýverir:
Nereden, niçin mi geldim,
Bilmeden bir þey diyemem, ya siz?
Hem hiç önemli deðil,
Geldim yer açtýlar oturdum.
Girip çýkanlar vardý
Zaten ben geldiðimde.
Baþka þeyler de vardý,
ekmek gibi, su gibi.
Gülüþler, öpüþler ne bileyim hepsi.
Doðrusu anlamadým bir düðün
dernek mi?
Zaten de kimileri düþünceli durgundu.
Gidenler niye gitti doðrusu anlamadým
Zaten ben geldiðimde...
Freud ve Adler'den sonraki Üçüncü
Viyana Psikoterapi Okulu'nun kurucusu
ve Logoterapi tedavi yönteminin bulucusu psikiyatri ve nöroloji profesörü
Viktor Frankl yaþamda hiç bir anlam
olmadýðýný savunan çaðdaþ nihilizm
(Hiççilik) akýmýnýn, psikolog ve psikiyatrlarý bile
pençesi altýna aldýðýndan acý acý
yakýnýr. Nihilist hayat görüþlerini hastalarýna aktaran bu terapistlerin, tedavi bir
yana; onlarýn nevrotik ve psikotik
sendromlarýný daha da pekiþtirdiklerini
görmekten aþýrý üzüntü duyar. "Ýnsanýn
Anlam Arayýþý" kitabýnda "Öðrenilen
Anlamsýzlýk" kavramýný ortaya koyan
George A. Sargent'e terapistinin þu sözleri ile nasýl da anlamsýzlýðý aþýlamaya
çalýþtýðýný þöyle aktarýr:
"George, dünyanýn bir þaka olduðunu
anlamalýsýn. Adalet diye bir þey yoktur,
her þey rastlantýdýr. Bunu kavradýðýn
zaman kendini ciddiye almanýn ne kadar
aptalca olduðunu anlayacaksýn. Evrende
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büyük amaç diye bir þey yok. Evren
sadece evrendir. Bugün ne yapacaðýn
konusunda verdiðin kararda da özel bir
anlam yok."
Oh ne güzel!.. Zaten hiçbir anlamý
olmayan þu hayatý yan gelip yatarak hiç
bir þeye aldýrmadan sorumsuzca yaþayýp
gidelim öyleyse. Þair bize: "Suya dokunmazmýþ, sabuna dokunmazmýþ
Pise bak!" dermiþ. Eh ona da aldýrmayýz olur biter.
Bizim celselerimizde Yaradan'dan ve
anlam bulmaktan uzak yaþarken
kendimize ve birbirimize çektirdiklerimiz þu alev alev yanan sözcüklerle
bizlere hatýrlatýlýr:
"O sizi severek yarattý. Elbet ki, huzurunuzu ister. Ama siz, kendi ayaðýnýzla
þer yolunda gidensiniz. Ama siz, birbirinizin gözünü çýkarýrsýnýz. Ama siz,
birbirinizin kuyusunu kazarsýnýz.
Görmüyor musunuz, görmüyor musunuz
ki; O yalnýz veriyor, O yalnýz seviyor, O
yalnýz yaratýyor... Siz neden, niçin yok
etmek için ve yok olmak için uðraþýyorsunuz?!.."
Bir baþka bildirisinde rehber varlýk
huzuru kendi ellerimizle yokettiðimizi
þöyle haykýrýr:

"Bu yol vuruculuk daha ne
zamana dek sürecek?!.. Bu
kuþku, bu korku, bu kin, bu
nefret, bu düþmanlýk, bu gaflet!..
Bu mu kalsýn elinizde? Huzur
apaçýk bir nur gibi dururken
yanýnýzda!.."
Bu bildirilerin üzerinden 40 yýldan
fazla zaman geçti. 13 Þubat'ta
Hürriyet'teki yazýsýnda Yalçýn
Doðan'ýn ülkemiz için þu tespitlerini,
üzülerek ve ürpererek okuyunca; hep
beraber dönüp de kendimize bakýp bir an
önce kendimize gelmemiz gerektiði tüm
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çýplaklýðýyla ortaya çýkmýyor mu:
"Her an herkesin baþýna nelerin
gelebileceðinin bilinmediði bir ülke.
Telefonlarýn hayâsýzca dinlendiði bir
ülke. Kendi kampýndaki insanlara kýyak
çekme cennetine dönüþen bir ülke...
Onca faili meçhul cinayet sonrasýnda;
hiçbir þey olmamýþ gibi, olaðan bir günü
yaþamaya devam eden bir ülke!.."
Akla önem vermeyen, çile çekmeyi
ayýp sayan bu nihilist yaþamý Behçet
Kemal Çaðlar Kur'aný Kerim'in Fetih
suresinden þu mýsralarla aktarýr:
Ey hazýr imkânlarý harcayýp çiðneyenler,
Sonra da "Allah bize yardým etmez"
diyenler.
Hiç akýl yormaksýzýn, hiç çile çekmeksizin
Hazýra konmak niçin; nenize yardým
sizin?
Ne ektin ne biçesin?
Ne yapýp ne umdunuz?
Hiçbir hayra yaramaz
Bir berbat toplumsunuz!..

SEVGÝ DÜNYASI

AMA BU KADARI DA FAZLA!..
Ýnanarak, O'na ve O'nun düzenine teslim olarak yaþayanlarýn bile, çektikleri
sýkýntýlarýn 59 uncu saniyelerinde: "Ama
bu kadarý da fazla" diye inleyerek
yukarýlara þikâyet dilekçeleri gönderdiklerini tarihten ve günlük deneyimlerimizden kuþkusuz biliyoruz. EREN
RUH'umuzun yanýsýra Yaradan'dan bir
parçayý, ÖZ RUH'u hepimiz taþýyoruz.
Melekût âleminden kalýn perdelerle
ayrýlmýþ dualite dünyasýnýn olaðanüstü
çetin sýnavlarýyla boðuþan insanoðlunun,
yaþama içgüdüsünün de etkisiyle,
sabrýnýn tükenip þikâyetlere koyulmasý
da bir an meselesi oluveriyor.
O'nun sabrý sonsuz olduðundan halimizi anlayýp acýyarak, baðýþlama ve rahmet
kapýlarýný ardýna kadar açýk tuttuðunu;
sýzlanmalarýna raðmen teslimiyetten
ayrýlmayan gülyüzlü peygamberlerin
yaþantýlarýndan biliyoruz. Ýþte bizim
celselerimizden hepimize örnek olacak
bir gülyüzlünün dramatik serüveni:

SEVGÝ DÜNYASI

"Bir hayýrlý bir zaman, bir
yol gösterildiðinden, yola çýktý
evinden. Sevgisi ve inancý
bütün, yol boyunca yürüdü
bir hayli, yorulmadan ve dinlenmeden. Bir zaman geldi
susadý çok yola çýkmýþ olan
hayýrlý. Bakýndý etrafýna, içebilmek için bir damla su
yok!.. Yürüdü yine azimle,
önceden öðrendiðini, önceden
vaat edileni bilerek, isteyerek.
Yürüdü, susuzluðu daha da
arttý. Yürüdü... Ve bir zaman
gayret diledi O'ndan. Bakýndý
etrafýna, aradý içmek için bir
yudum su. Olmazsa su,
yürümesi imkânsýz. Olmazsa
su, görmesi imkânsýz. Ve
olmazsa su diye düþündü
duyabilmesi imkânsýz. Diz
çöktü ve secde etti olduðu
yerde. Dedi ki: 'Beni
Sevgisinden Varetmiþ Olan,
susuz ve gayretsizim þimdi
ben... Halbuki yola çýkarmadan önce, bana neler vaat
etmiþtin biliyorum sen. Ya Sen
yanlýþtasýn, ya ben anlamadým... Anlamak için bana
haber gönder' dedi... Bir
zaman öyle secdede bekledi...
Ve kulaðýna bir ses geldi,
bütün sözlerin ve bütün ses
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lerin ötesinden, hiç kimsenin duyamayacaðý, yalnýz
onun duyacaðý gibi: 'Kalk ve
yürü!' Kalktý yerinden, hayýr
için yola çýkmýþ olan yürümeye baþladý adým adým...Her
adýmda daha güçlük, her
adýmda daha zorluk ve her
adýmda gittikçe yok olan!..
Birdenbire bir pýnar belirdi
karþýsýnda. Yanýna vardý
pýnarýn. Önce berrak suyun
aksinde yüzünü gördü yolcu.
Saçý sakalý uzamýþ gözleri
göçmüþtü içeri. Eðildi içmek
için sudan, yudum yudum
kanýncaya dek içti. Elini
yüzünü yýkadý ve bir süre bekledi. Ve sonra yeniden,
akseden yerde yüzüne baktý
birden. Saçý ve sakalý uzamýþtý
gerçekten, ama güzel ve temizdi...Gözleri çökmüþtü içeri,
ama canlý ve görüyorlardý.
Gözlerinin rengine baktý bir
ara; sanki þimdi onlar, onun
gözleri deðildi artýk... Sanki
þimdi onlar, bundan böyle
görecekleri baþka þeylere
hazýrdý... Ýþte o zaman yola
çýkan yeniden her þeyi anladý.
Ve yeni gelen sesle, yeniden
çýktý yola, en güçlü adým, en
güçlü nefesle!.."
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Sýnavlarý baþarýyla geçerek iyiliðe,
mutluluða, inanca kavuþmuþ insan Fecr
suresinde Behçet Kemal Çaðlar'ýn
"Kur'aný Kerim'den Ýlhamlar"ýnda
Yaratan tarafýndan þöyle tanýmlanmaktadýr:
Sen ey iyi insan, sen ey mutlu can,
Vicdanýnda huzur, kalbinde iman;
Þüpheden vaktiyle sýyrýlmýþ olan;
Tanrý'ya sýðýnan rýzkýna kanan!
Yüzün var çýkmaya benim karþýma;
Makamýn cennettir, korku taþýma!..
Bu tanýmýn dördüncü mýsrasýnda
"rýzkýna kanan" denerek; aklýmýz, gönlümüz ve gücümüzle çalýþýp didinmeyi
ihmal etmediðimiz halde hissemize
düþen kýsmetimize de razý olmamýz bizden istenmektedir. Bu da çok az seçilen
bir yol þu dünya mektebinde.. Þair boþuna mý söylemiþ:
Kime sorsam bir odasý noksan!..
Ýþte bizim celselerimizden bunun bir
örneði:

"Hani bir gün, çok çalýþtýðý
halde kazancýný az görüp de,
sebebini araþtýran adam vardý
ya, aðabeyleri ile hoþ geçinmeyen... Ve hani bir gün sebebi
bulmak için, öyle istedi, diledi
de meçhûl bir yere alýndý ve
gösterildi ona üç çeþme...
Birincisinden gürül gürül sular
akmadaydý. Ve ona denildi ki:
'Ýþte bu senin kardeþlerinin en
büyüðünün hissesidir.' Ýkinciden
gürül gürül su akmaktaydý. Ve
ona denildi ki: 'Ýþte bu, senin
kardeþlerinin ikincisinindir.'
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Üçüncüden ip inceliðinde su
akýyordu ve sordu: 'Bu
kimindir?' 'Senindir' dediler.
Dedi ki: 'Ben çok çalýþýyorum
ya; onlar benden az çalýþýyorlar.
Bu hak mýdýr?' Bir ses geldi
kulaðýna: 'Sus!.. Þimdi o da
kesilecek; çünkü sen þükretmiyorsun!.."
KRYON'DAN
IÞIK ÝÞÇÝLERÝNE ÖÐÜTLER
Sorumluluk bilincini geliþtirerek, doðru
yönde emek sarfederek yürünülürse bir
avuç aydýnlanmýþ insanýn bile dünyanýn
kaderini deðiþtireceðinden; Iþýk iþçisi
olmayanlara bile gelecek yýllarda inanç
ve yükselme fýrsatlarýnýn sunulacaðýndan; Kryon bilgilerinde þöyle
bahsedilmektedir:
“Yeniçaðýn niteliklerinden biri sorumluluk bilincidir. Yeniçað insaný hayatýnda olagelen her þeyden tümüyle kendisinin sorumlu olduðunu anlar. Bu
olan bitenlerin sizin tarafýnýzdan planlandýðýný sezgisel düzeyde bilmek
anlamýna gelir. Sizin yaptýðýnýz hiçbir
þey önceden mukadder kýlýnmýþ deðildir.
Siz kendi yaþamýnýza sahip olabilirsiniz.
Ve o sizin seçtiðiniz gibi deneyimlenecektir.
“Sizin bu sözleri dinlemeniz ya da
okumanýz önceden mukadder kýlýnmýþ
deðil, sizin kendi seçiminizdir....
Hayatýnýzda durup 'Bu benim baþýma
niye geldi?' diye düþünmenize yol açacak bir çok þey meydana gelecek. Sonra
yanýtý sezginiz yoluyla bulacaksýnýz. Siz
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ayrýca yeryüzüne karþý da sorumlusunuz. Siz bu gezegenin sadece insanlýðýnýzýn bir taþýtý olduðunu; onun
üzerinde yürüdüðünüz ya da havasýný
soluduðunuz veya sadece keyfini
sürdüðünüz bir þey olduðunu düþünmüþ olabilirsiniz. Hiçbir þey gerçekten
bu kadar uzak olamaz.... Siz bu gezegeni büyük bir sorumlulukla selâmlayýp
'Yeni enerji için ben burada seninle birlikteyim ve sen de benimle birliktesin ve
biz birlikte titreþimi deðiþtireceðiz; birlikte bir bütün olarak'.demelisiniz.. Eski
insanlarýn yaptýklarý gibi gökyüzünü
selâmlayýn, topraðý selâmlayýn, rüzgârlarý ve sularý selâmlayýn.... Sizin
bütünün bir parçasý olduðunuzu, biri
olmadan diðerinin de var olamayacaðýný ve insan ona saygý gösterip
sorumluluk üstlendiðinde sistemin
tamam olduðunu sözle ifade ederek onu
onurlandýrýn. Ve inanýn bana sevgili
varlýklar, siz bunu yapmaya
baþladýðýnýzda, o da sizi onurlandýracaktýr. O sizi besleyip barýndýracak ve
güvenlikte tutacaktýr.” (3.Kitap S:84-86)
“Kentlerinizin en karanlýk, en þiddet
dolu bölgeleri bile bir avuç aydýnlanmýþ
insan tarafýndan deðiþtirilebilir....
Dinlenen bir grup iþçi içinde, en azýndan biri ayaða kalkýp çalýþmaya baþlamalýdýr ki, diðerleri de onu izlesinler;
aksi takdirde hepsi dinlenmeye devam
edecektir. Dolayýsýyla siz bizzat gözlemlemeye çalýþtýðýnýz deðiþimin katalizörüsünüz. Önce siz deðiþmeden çevrenizde hiçbir þey meydana gelmeyecektir... Önce diðerlerinin baþlamasý için
beklemeyin. Ruh (Tanrý) sizin potansiyelleriniz karþýsýnda heyecan duymak-
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tadýr. Ýþi sizin yapmanýzý beklememize
raðmen, size bunu baþarmanýzý saðlayacak gereçleri de veriyoruz.” (3/ 51-52)
“Þimdi ýþýk iþçisi olmayanlarda oluþacak bazý deðiþiklikler hakkýnda konuþmak istiyorum.Dünya için sizin kadar
önemli bu sevgili varlýklarýn baþýna
gelecek olaylar þunlardýr: Yeryüzündeki
deðiþikliklerden dolayý bunlarýn bir
çoðu korku duyacak ve yanýtlar arayacaktýr. Onlar Yaradan'ý anlatan yerlerde
iyi yanýtlar bulacaklardýr. Bazýlarý
deðiþik spiritüel arayýþlar yoluyla iman
bulacaklar. Tanrý'yý arayýþ bu yeni enerjide korkuya verilecek geçerli ve doðru
bir yanýttýr. Çünkü o sevgiyi ve
yeryüzüne saygýyý geliþtirir... Bu deðiþim
zamanýnda arayýþa giren insanlarý
görmek sizi þaþýrtabilir.Bu arayýþý korku
saðlar. Sizin inancýnýzý paylaþmayanlarla ilgili temel bir evrensel gerçeði idrak
etmeniz önemlidir. Onlarý yargýlamayýn!.. sýrf yollarý sizinkine uymadýðý
için onlarý yanlýþta görmeyin. Þimdiki
inancýnýzdan farklý bir þeye inandýðýnýz
o zamanlarý hatýrlamýyor musunuz?
Eðer o günler sizin titreþiminizi yükseltmenize hizmet etmiþse öyleyse siz doðru
noktadaydýnýz. Onu vaktinden önce
yükseltmek þimdiki yolunuzda zevk
aldýðýnýz bilgeliði bozardý. Böylece her
bir insan kendi yerinden ve zamanýndan
sorumludur. Size öðüdüm, size kendileri
gelen insanlara karþýlýk vermenizdir. Siz
dýþarý çýkýp da baþkalarýný kendi
inandýðýnýz þeylere inandýrmaya çalýþmayýn. Diðer insanlarý olduklarý gibi
kabul etmeye, olduklarý halleri ile
uygun görmeye çalýþýn. Sizinle alay
edip, sizi incitenleri bile...” (3/28-29)

Yuvaya Dönenler

Güngör Özyiðit, Psikolog
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irlikte yaþadýðýmýz, hayatýmýzýn
bir bölümünü paylaþtýðýmýz dostlar, aramýzdan ayrýlýnca, bizden
de bir parçayý alýp götürüyorlar sanki.
Gidenin býraktýðý boþluðu anýlar dolduruyor.
Gözümün önünde altmýþlý yýllarýn
Emirgân'ý canlanýyor. Yirmili yaþlarý
sürüyoruz. O yýllarda, arkadaþlarla
sahilde sohbet ederek yürümek en büyük
lüksümüz. Beraberce yürüdüðümüz o
yollardaki arkadaþlarýmdan birinin ismi
Metin, soyadý ise Küçük. Ama gönlü
öylesine büyük. Güleryüzü, tatlý dili, iyilikseverliði, özverili davranýþlarý, paylaþýmcý tavrý ile dostluðu hakediyor.
Coþkusu ile arkadaþlýðýmýza renk katýyor.
Kendisiyle Doðru Yaþama Bilgileri'ni
paylaþmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü her bilgece sözü, yaðmura
susamýþ toprak gibi içine çekiyor. Ve
hemen uygulamaya geçiriyor. Örneðin
ibretlik bir yaþamý olan, bizden bir hayli
büyük eski bir tanýdýðý tanýþtýrýyorum
kendisiyle. Vaktiyle Emirgân'ýn en
zenginlerinden biri, iyi eðitimli,
Fransýzca bilen bir beyefendi. Sonradan
durumu bozuluyor, beþ parasýz kalýyor,
sokaklara düþüyor ve kendini alkole
veriyor. Varlýklýyken etrafýný saran dostlarýn hemen hepsi kendini çekiyor. F.
Bey yapayalnýz ve dýmdýzlak ortada
kalýyor. O eski tanýdýðý Metin'le
tanýþtýrdýðýmda, ona sadece acýmakla,
vah vah demekle kalmadý. Ta ne yaptý?
Baltalimaný'nda bakkal dükkanýyla bitiþik
küçücük evinde ona bir oda verdi,
sofrasýný bölüþtü. Onu giydirip kuþattý.
Ve dükkanýnda iþ verdi. O arada F. Bey
içkiyi de býraktý ve eski Beyefendi
havasýna büründü. Metin arkadaþýmýn bu
somut iyiliði beni büyüledi. Ve ona olan
sevgimi, güvenimi bir kat daha perçinledi. Ondan bir þey istediðimizde, ne yapar
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eder onu yerine getirirdi.
Daha sonraki yýllar Metin, Dünya
Sevgi Birliði Derneði'ne girdi ve aramýzda yer aldý. Hizmet ve iyilik yolunda
omuz omuza ve elele yürüyorduk. Metin
söyleyen deðil, eyleyen bir insandý.
Nerede yapýlacak iþ varsa, o oradaydý.
"Sevgi Dünyasý" Dergisi'ne de bir süre
sekreter olarak emek verdi. Derginin
bugünlere gelmesinde özverili çabalarýyla katkýda bulunanlardan biri de oydu.
Sonra "Beþ Basamak" tiyatrosunda
hizmetlerini sürdürdü. Ýþ bitirme becerisi
ile kendini gösterdi. Daha sonra araya
yýllar, ayrýlýklar girdi. Ama birbirimize
sevgimiz, saygýmýz hiç eksilmedi. Geçen
yaz arkadaþlarla bir yerde toplandýðýmýzda, Metin de oradaydý. Ýçinde bir bayram
çocuðu sevinci vardý. Gözleri ile herkesi
sevgiyle süzüyor, neþesi ile ýþýk saçýyordu. Söz sýrasý ona geldiðinde,
arkadaþlýðýmýzýn, her bir kiþinin ne kadar
deðerli olduðuna iliþkin duygu yüklü,
özlem tüten coþkulu bir konuþma yaptý.
Hepimizin de gönlünü coþturdu. Meðer
bu bize onun son konuþmasý, veda
mesajýymýþ.
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Birkaç ay sonra aramýzdan ayrýldýðýný
öðrendik. Ýçimiz cýz etti. Hoþ geldin güle
güle der gibi, tam kavuþmuþken yeniden
kaybetmiþ olduk. Söylenildiðine göre, bir
kalp krizi geçirmiþ. Hastanede yoðun
bakýma alýnmýþ. Evlât edindiði manevi
oðlu, hastanede ziyarete gittiðinde, ona
bir rüya gördüðünü, bir ýþýða doðru gittiðini, yuvaya dönüþün yakýnda gerçekleþeceðini, güzel bir yere gideceðini,
üzülmemesi gerektiðini söyleyerek veda
etmiþ. Ve öyle de olmuþ. Oðlu eve
geldikten bir saat sonra, telefonla
Metin'in ölüm haberi gelmiþ.
Sevgili arkadaþýmýz Metin'e yeni yolunda, ýþýða doðru yolcuðunda iyilikler,
hayýrlar diliyoruz.
EN ÝYÝDEN ÝYÝ
Kýrk yýllýk dostum Metin'i uðurladýktan
bir ay sonra, elli yýllýk dostum Ayhan'ýn
dünya deðiþtirdiðini öðreniyorum.
Yardýmcýsý ve sað kolu Emine telefon
ediyor. Hemen soruyorum: "Baba Ayhan
nasýl?" Kýsa bir sessizlik oluyor.
Ardýndan Emine "Ayhan aðabeyi kaybettik" diyor. Þaþýrýp kalýyorum. Boðazýmda
bir þey düðümleniyor. "Ne diyorsun sen?
Nasýl yani" diye kekeleyip duruyorum.
O, geleceðe doðru yola çýkarken, hayalgücüm de beni geçmiþe doðru bir yolculuða çýkarýyor.
Yýl 1959 Kabataþ Erkek Lisesi'nde
Ayhan'la sýnýf arkadaþýyýz. Lise son sýnýfta ise sýra arkadaþýyýz. Kapýnýn hemen
yanýndaki sýrada oturuyoruz. Bir yandan
ders dinlerken, diðer yandan edebiyattan,
þiirden, kitaplardan sözediyoruz. Ayhan
taa o zamanlardan þiir yazýyor. Biz ona
"þair Ayhan" diyoruz. Kimsenin isteðini
geri çevirmeyen babacan tavrý yüzünden
de "Baba Ayhan" teneffüslerde çok kiþi
ona sevgilisinin ismini verir ve þiir yazmasýný isterdi. O da hemen o sýrada,
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sevgilinin baþ harflerinden oluþan dizeler
yazarak akrostiþ yapardý.
Liseyi bitirdikten sonra öðrenim dallarýmýz ayrýldý. Ben Psikolojiye, o
Hukuka girdi. Ama arkadaþlýðýmýz yaþam
boyu sürdü. Türkiye Ýþçi Partisi Gençlik
Kollarýnda çalýþtýk. Türkiye'nin sorunlarý
üzerine yoðunlaþýp, tartýþtýk. 1961
Anayasasý'nýn saðladýðý özgürlük
ortamýnda, harýl harýl sosyal ve sol
içerikli kitaplar okuduk. Bir yandan da
Mesnevi'yi, Kuran'ý okuyor, spiritüel bilgileri paylaþýyorduk. Beþiktaþ'tan baþlýyorduk yürümeye ve konuþmaya, bir de
bakýyorduk Yeniköy'e gelmiþiz. Ne
güzel, ne coþkulu günlerdi o günler.
Türkiye'nin, hattâ dünyanýn sorumluluðunu omuzlarýmýzda taþýyor gibiydik.
Gençliðin kurulu düzenle çýkar baðý
olmayan idealizmi iliklerimize dek
iþlemiþti. Ve çok þükür o hâlâ devam
ediyor. O anlamda yaþ alýyor ama yaþlanmýyorduk.
Ayhan, siyasetteki çizgisini sol olarak
belirleyip o yolda zigzag yapmadan, yalpalamadan yürüdü. Son olarak M. Ali
Aybar'la "Sosyalist Partisi"ni kurup,
orada çaba gösterdi. Emeðe saygýsýný,
baðýmsýzlýk ülküsünü, sömürüsüz bir
dünya ve barýþ özlemini, insanýn insana

SEVGÝ DÜNYASI

farksýzlýðý ilkesini, sosyal hak ve fýrsat
eþitliðini son nefesine kadar savundu.
"Sevgi Dünyasý"na bu düþünce ve duygularýný dile getiren güzel þiirler yazdý.
Bir kýzý dünyaya geldiðinde adýný
"Sevgi" koydu. Sevgi Yayýnlarý'nýn
muhasebesini seve seve üstlendi. Psikolog olarak benim de muhasebecim oldu.
Geçen yýl evimizde yediðimiz bir
yemekte düzinelerce þairden dizelerce
þiiri ezbere okuyuþuna eþim þaþtý kaldý.
O, sosyal adalete dayalý, hakça bir
düzenin Ülkemizde ve de dünyada
gerçekleþtiðini göremedi ama, kendi iþyerinde bunu büyük ölçüde baþardý.
Birlikte çalýþtýðý insanlara pay vererek,
onlarý iþine ortak etti.
Bu yazýyý yazarken telefon edip, kendisiyle yýllardýr beraber çalýþan Emine
Haným'a sordum: "Ayhan'ýn ardýndan
neler söyleyebiliriz?" Þunlarý dedi:
"Onun için iyi insan demek az olur. Ýsa
gibi ona kötülük edene bile iyilik ve
dostluk elini uzatýrdý. Kimsenin arkasýndan konuþmazdý. Herkesin iyi yanlarýný
dile getirir, küsleri barýþtýrýr, insanlarý
birbirine sevdirmek için uðraþýrdý. Ýþe
aldýðý herkesi bir süre sonra iþe ortak
ederdi. Ýþe aldýðý kiþileri eðiterek
yetiþtirirdi.
Alabildiðine iyimserdi. Her þeyin iyiye
doðru gittiðine inanýrdý. Bana göre o,
ölmedi, ölümsüzleþti."
Ýnsanýn beraber yaþadýklarý tarafýndan
böyle hayýrla anýlmasý, geride böyle hoþ
bir seda býrakmasý ne güzel.
O, arkasýnda sadece iyi dostlar ve
güzel hizmetler býrakmadý. Dünya durdukça okunacak güzel þiirleri de bizlere
armaðan etti.
Bir yandan barýþ umudunu içinde
yeþertirken, diðer yandan barýþýn önündeki engelleri görecek kadar gerçekçiydi.
Bencillik, çýkar düþkünlüðü, açgözlü
hýrslar, hükmetme isteði içinde paraya
tapan, gücü Tanrýlaþtýran insanlar

17
oldukça barýþa daha bir süre hasret kalacaðýmýzý, barýþ çiçeklerinin çorakta
açmayacaðýný belirterek þöyle diyordu:
Çýkar iplerinin kör düðümlerini
Iþýkla, bilimle, bilinçle çözelim biraz
Nerede körükleniyorsa ýrk, dil, din
Ve öfkeyle yumruk oluyorsa
parmaklarý elin
Orda barýþ olmaz
Dünya yüzyýllardýr aydýnlýða gebe
Bir çocuk doðumunu bekler,
sevimli, güleç, yaramaz
Iþýk, ýsý, üretim gücü olmuyorsa atom
Fabrikalarýn ürünü tanksa,
uçaksa, topsa
Orda barýþ olmaz
Barýþ için, hakça, kardeþçe bir düzen
için birliðe ulaþmýþ iyi insanlarýn örgütlü
gücü gerek:
Ne para, ne mal, ne þan isteriz
Ýnsanlýða kýymet verenlerdeniz
Ne savaþ, ne kavga, ne kan isteriz
Kalplere sevgiyle girenlerdeniz
Uðraþtýk gözlerden sildik korkuyu
Bilgiyle dolacak bir gün kör kuyu
Bentleri yýkacak iyilik suyu
Zalimi, zulmü yerenlerdeniz
Mutluluk küçük güzellikleri farketmede, gerçeðin saðda da solda da bir
olduðunu görmede gizli:
Yücelerde sen mutluluk
Bir küçücük çiçek misin
Yüzyýllar var ki unuttuk
Hayal misin gerçek misin?
Aradýk rüyada düþte
Bir bakýþta, bir gülüþte
Yasak elmadaki diþte
Arzu musun, istek misin?
Güçlü akýlda, koldasýn
Beþ basamaklý yoldasýn
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Hem saðdasýn, hem soldasýn
Bilen için bir tek misin?
Her þeyden önce niçin varolduðumuzu
düþünmek, bilgiyle aydýnlanýp yükselmek ve sevgiyle bir olduðumuzun bilincine ermek gerek:
Ne aldatmak, ne yok olmak
Ne de çökmek için varýz
Aydýnlýða tertemiz, ak
Koþup çýkmak için varýz
Muþtumuz var gelen günden
Söz etmeyiz dert, hüzünden
Karanlýðý yeryüzünden
Tutup sökmek için varýz
Her insanýn en yakýný
Yüreðimiz sevgi kýný
Bir olmanýn bayraðýný
Burca dikmek için varýz
O'na kul olduktan sonra kuluna kul
olmak, vererek iyiliðe yol olmak erenlerin deðiþmez görevi:
Gelin dostlar hep el ele
Tek bir yürek dil olalým
Ne çýkara, ne benliðe
Ýnsanlýða kul olalým
Özümüzden süzüp tek tek
Sevgi ile dolsun petek
Kalpte vermek için istek
Ýyiliðe yol olalým
Ýþte size dizelerle çizilmiþ bir Mustafa
Kemal portresi:
Kara günün ardýndan
Mustafa Kemal çýkar
Mazlum halkýn yurdundan
Mustafa Kemal çýkar
Bükülmeyen bilekte
Barýþ için dilekte
Bilim çarpan yürekte
Mustafa Kemal çýkar

Topraðýn daðýnda
Özgürlük bayraðýnda
Baðýmsýzlýk çaðýnda
Mustafa Kemal çýkar
Bir gün baðýmsýzlýða, Cumhuriyete,
özgürlüklere gölge düþerse ne olur?
Buyurun okuyun:
Cumhuriyet, özgürlük
Gölge düþerse küçük
Kabri kýrar Atatürk
Mustafa Kemal çýkar
Bir "Sevgi Kent" nasýl kurulur? Doðru
yolda yürüyerek, iyiliði iþleyerek, çalýþýp
deðer üreterek, bilgiyle yükselip
yapýcýlýðýn sýrrýna ererek ve sevgiyle vermeyi iþ edinerek:
Koþun dostlar koþun gelin
Yeni bir kent kuracaðýz
Hepiniz elele verin
Fikrinizi soracaðýz
Yükselecek yavaþ yavaþ
Her binaya binlerce taþ
Harca kireç deðil kardaþ
Sevgimizi karacaðýz
Ne polis var, ne karakol
Uzman, bilgin, sanatçý bol
Doðruluk tek yürünen yol
Karanlýðý ýþýkla saracaðýz
Almak deðil, vermek için
Sevgiden tül örmek için
Kenti mutlu görmek için
Kendimizi yoracaðýz
Ayhan'a ister telefonda, ister yüzyüze
geldiðimizde, e zaman "Nasýlsýn?" diye
sorduðunuzda hep ayný karþýlýðý
alýrdýnýz: "En iyiden daha iyi."
Sevgili dostum, umarým öte tarafta da
durumun aynen öyledir!..
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Hayvanlarla
Konuþmak - 3
Derleyen: Zuhal Voigt

Sadece hayvan diyerek geçtiðimiz, zekâ, hafýza
veya düþünce gibi özellikleri olduðuna bir türlü
inanmak istemediðimiz hayvanlarýmýzýn, bazen
bizleri istedikleri noktaya getirebilmek için, bazý
oyunlar sahnelediklerini biliyor muydunuz?
Kurnazlýk veya sahtekârlýk olarak deðil,
yaptýklarý deneyimlerle, en iyi sonuca böyle
ulaþtýklarýný farkettikleri, yani yanlýþ bir
davranýþa alýþtýklarý için.
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ÝNSANDAN FARKLI OLAN
ÝFADE BÝÇÝMLERÝ
Geçen sayýmýzda, hayvanlarýn bizden
çok farklý fiziki koþullara sahip bedenler
içinde yaþamlarýný sürdüren, her biri
kendi cinsi içinde özgün bir kiþiliði yansýtan bireyler olduklarýný söylemiþtik.
Yine geçen sayýda, hayvanlardan,
insanlara has davranýþlar ve özellikler
beklemenin, örneðin onlarýn zekâlarýný
bizim gibi kullanmalarýný veya duygularýný bizim istediðimiz biçimde ifade
etmelerini beklememizin yersizliðini
anlatmýþtýk. Kendisiyle arkadaþlýk kurduðumuz ve birlikte yaþadýðýmýz bir hayvan, bizim tasavvurumuza uygun ifadeler
içinde deðilse, bu, bizim o hayvaný yetersiz, yeteneksiz, akýlsýz, aptal vs. olarak
nitelendirmemizi gerektirmez. Bu
durumda o hayvan, herhangi belli bir
sebepten, kendisini o belirli biçimde
ifade etmektedir. Bu sözlere Amerikalý
hayvan terapist ve iletiþimcisi Penelope
Smith'in deneyimlerinden somut örnek
verecek olursak Tasha isimli attan ve
sahibinin korkak zannettiði küçük kýrma
köpekten söz edebiliriz.
Tasha gururlu bir kýsraktý. Sahibesi
yanýna her yaklaþtýðýnda, sevinçle kiþnemek ve burnunu onun bedenine sürtmek,
onun kiþisel tarzýna aykýrýydý. Kendine
göre bir vakarý vardý ve duygularýný ve
bedenini kontrol altýnda tutmak istiyordu.
Sahibesi ise atýnýn kendisini kabul
etmediðini ve sevmediðini düþünüyor,
hatta onu satmayý tasarlýyordu. Çünkü
kendisine baðlýlýk ve sevgi gösteren,
bunu bedensel dil ile ifade eden bir at
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istiyordu. Penelope Smith, atla baðlantý
kurduktan ve onun düþüncelerini
öðrendikten sonra, sahibesine, Tasha'nýn
karakterini anlattý ve onu olduðu gibi
kabul etmesini, baský yapmamasýný
tavsiye etti. Tasha'nýn sahibesi, atýnýn
gerçek duygularý kendisine anlatýldýðýnda
fikrini deðiþtirmiþ ve onu anlamayý
öðrenmiþti.

Kýrma bir sokak köpeðini yanýna almýþ
olan bir haným ise, köpeðinin kendi
tasavvuruna uymamasýndan yakýnarak
Smith'e müracaat etti. Bu hanýmýn daha
önce Afgan ve Alman Kurdu cinsi
köpekleri vardý ve küçük köpeði, onlarýn
davranýþlarýna kýyasla korkak ve hareketlerinde tutarsýz buluyordu. Smith köpekle
iletiþim kurduðunda, onun ayný fikirde
olmadýðýný gördü. Köpek sahibesini
korumaktan çok memnundu, kendisini
mutlu ve yeterli hissediyordu ve bu
insanýn yanýnda kalabilmek için her þeyi
yapmaya hazýrdý. Bu haným, daha önceki
köpeklerinden fiziksel olarak çok farklý
olduðu ve davrandýðý için, bu küçük kýrmaya, aslýnda onda hiç olmayan prob-
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lemler yakýþtýrmýþtý. Smith'in açýklamalarýndan sonra kendi yanlýþýný gördü
ve köpeðinin korkak deðil çok baðlý ve
sadýk yaratýlýþta olduðunu anladý.
SAHÝPLERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ
BENÝMSEYEN HAYVANLAR
Hayvanlarýn ve sahiplerinin, gerek dýþ
görünüþ gerekse huylar açýsýndan giderek
birbirlerine benzediklerine dair bir efsane
vardýr. Halk dilinde dolaþan birçok inanýþ
gibi, bunun da çok da asýlsýz bir düþünce
olmadýðýný öðreniyoruz Smith'den. Smith
evcil hayvanlarýn, çoðunlukla belli bir
insanýn yanýnda olabilmek, ona yaþam
yolunu kolaylaþtýrabilmek ve ona sevgi
verebilmek için dünyaya enkarne olduklarýný söylüyor. Bu demek oluyor ki,
uzun yýllar beraber yaþadýðýnýz
köpeðiniz, kediniz veya kuþunuz, sýrf
sizin yaþamýnýza katkýda bulunmak, sizi
korumak, sizi güçlendirmek için bu
dünyaya geliyor. Son yýllarda yapýlan
araþtýrmalarda, evcil hayvanlarýn insanlarýn saðlýðý üzerinde olumlu sonuçlar
meydana getirdiðinin, bir kedi veya
köpeði okþamanýn tansiyonu düþürüp,
kalp ve damar hastalýklarý rizikosunu
azalttýðýnýn tespit edilmiþ olmasý da,
boþuna deðil demek ki. Bazý hayvanlar
daha da ileri giderek, birlikte yaþam
esnasýnda, yanýnda olduklarý insan için
çok kuvvetli bir dert ortaklýðý duygusu
geliþtiriyorlar ve bazen, örneðin sahipleri
hasta olduðunda o kadar kuvvetle birlikte
çekiyorlar ki, neticede kendileri de ayný
hastalýða yakalanýyor. Bu bazen hayvanlarýn sürekli birlikte olduklarý insanýn
duygu ve enerji sahasýna konsantre
olmalarýndan da ileri gelebiliyor.
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Melody sahibesine çok baðlý bir at.
Sahibesi tüm hayatý demek ve onunla
ilgili her þey çok önemli. Melody'nin
birçok saðlýk sorunlarý var ve tuhaf olan,
ayný sorunlarýn sahibesinde de bulunmasý. Smith, Melody ile iletiþime
geçtiðinde, onun en büyük ruhsal sýkýntýsýnýn, sahiplerini hayal kýrýklýðýna
uðratmak ve onlara yeterince refakat edememek olduðunu görüyor. Melody daha
önceki sahiplerine karþý çok hatalý
davrandýðýný düþünüyor ve sürekli bu
suçluluk duygusu ile boðuþtuðundan,
þimdiki sahibinin hayatýný gerektiði gibi
paylaþabilmek için onun saðlýk sorunlarýný da taklit etmesi gerektiðine inanýyor. Penelope Smith atýn sahibesine, hayvanýn hastalýk belirtilerinin çok üstüne
düþmek yerine, ona kendi þikâyetleri
konusunda güven ve iyimserlik aþýlayacak bir tutum göstermesini, onu tekrar
doðaya çýkarýp normal bir yaþama alýþtýrmasýný ve hastalýk konusunu mümkünse
gündemden kaldýrmasýný tavsiye ediyor.
Melody'nin tutumu, yukarýda söz edilen
davranýþa çarpýcý bir örnek.
Demek ki, birlikte yaþadýðýmýz hayvan
hastalýk belirtileri gösteriyor ve veteriner
belli bir þey tesbit edemiyorsa, biraz da
kendimizi incelememiz gerek. Belki
kendi hastalýklarýmýzla o kadar meþgulüz
ve onlarý o derecede kesif yaþamaktayýz
ki, hayvanýmýz da kendisini ister istemez
ayný ortamýn içinde buluyor.
HAYVANIN CÝNSÝNE
UYGUN YAÞAM ve
OYUNCU HAYVANLAR
Hayvanlar da can sýkýntýsýný tanýyor ve
þayet türlerine uygun biçimde yaþayamaz
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ve yine türlerine has meþguliyetlerden
mahrum kalýrlarsa, hiç ummadýðýmýz
þekilde depresif oluyor hatta kendilerine
zarar verecek þekilde çýlgýnlaþabiliyorlar.
Kafeslerde beslenen tavuklarýn sürekli
birbirlerini ve kendilerini yolarak yara
bere içinde kalmalarý her ülkede görülen
içler acýsý bir tablodur.
Smith burada, sürekli ahýrda tutulan ve
yapacak baþka bir þeyleri olmadýðý için,
ahýrýn tahtalarýný kemiren atlardan da söz
ediyor. Bu hayvanlara sonradan çayýrlarda dolaþma imkâný tanýnsa bile, edinilmiþ
kötü alýþkanlýklarýndan kurtarmak kolay
olmuyor. Ancak uzun zaman ve sabýr
isteyen bir aþamadan sonra, böyle hayvanlarý, kötü alýþkanlýklarýndan uzaklaþtýrmak mümkün oluyor.
Bu yüzden, birlikte yaþamaya karar
verdiðimiz bir hayvanýn türünü, yaþam
alýþkanlýklarýný, türünün gerektirdiði mutlaka yerine getirilmesi gereken koþullarý
iyice tanýmamýz gerekir. Aksi halde,
sinirli, huysuz, yapmamasýný istediðimiz
þeyleri yapan, hatta fiziksel veya ruhsal
dengesini bile kaybetmiþ bir hayvan
arkadaþýmýz olur ki, bunun ne ona, ne de
bize faydasý dokunur. Sonuçta, birçoklarý
böyle bir hayvaný evlerinden uzaklaþtýrmaktan baþka çare göremezler. Bütün
bunlar, hayvaný, en az bizler kadar yaþama hakkýna sahip, en az bizler kadar özel
bir birey olarak görmemekten, eve bir
hayvan almanýn, baþka bir insan almaktan pek farký bulunmadýðýný kavrayamamaktan doðan sonuçlardýr. Bu acý
sonuçlara katlanmak zorunda kalan ise,
her zaman yine hayvandýr.
Sadece hayvan diyerek geçtiðimiz,
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zekâ, hafýza veya düþünce gibi özellikleri
olduðuna bir türlü inanmak
istemediðimiz hayvanlarýmýzýn, bazen
bizleri istedikleri noktaya getirebilmek
için, bazý oyunlar sahnelediklerini biliyor
muydunuz? Kurnazlýk veya sahtekârlýk
olarak deðil, yaptýklarý deneyimlerle, en
iyi sonuca böyle ulaþtýklarýný farkettikleri, yani yanlýþ bir davranýþa alýþtýklarý
için. Penelope Smith'den öðreniyoruz:
" Seneler önce bir hayvan sýðýnaðýndan
Afgan cinsi bir köpek almýþtým. Popiya
bana geldiðinde, bedensel ve ruhsal
bakýmsýzlýðýn son haddindeydi.
Kendisiyle iletiþim kurduðumda, bana
eski sahibinin bir müzisyen olduðunu
anlattý. Adam aslýnda ona iyi davranmýþtý
ama uyuþturucu kullanýyordu.
Uyuþturucu etkisinde olduðu zamanlar
ise onu dövüyor hatta aklýna estiðinde,
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ona da aldýðý uyuþturucudan veriyordu.
Popiya bu yüzden sýk sýk kriz geçiriyor,
kriz esnasýnda ön ayaklarý tutmuyor,
kývranmaya baþlýyor ve acý acý havlýyordu. Bu krizlerin, müzisyen sahibiyle
yaþadýklarýnýn travmasý olduðu aþikârdý.
Bedenindeki kramplarý çözmek için onu
magnezyum, kalsiyum, vitamin B
karýþýmlarý ve çok iyi bir mama ile uzun
bir zaman besledim. Birlikte çok zaman
geçirerek onunla konuþtum, sürekli
sevgimi hissettirdim. Birkaç ay sonra,
bütün bu belirtiler geçmiþti.
Aldýðýmýz iyi neticeye ve hassas
yapýsýna raðmen Popiya, insanlara istek
ve arzularýný doðrudan ve açýk biçimde
anlatmaya alýþmamýþtý. Eski sahibinin
kýzgýnlýk nöbetlerinden korunabilmek
için, kendisini olduðundan baþka göstermeye ve sahibinin dikkatini baþka tarafa
çekmeye yarayan bir tarza alýþkýndý.
Aylardýr krizleri olmadýðý halde, tam da
kendisinden yapmayý istemediði bir þey
talep ettiðimde, tekrar ayný duruma
düþmeye baþladý. Düþüncesini ve istediðini bana doðrudan anlatmayý veya
belli etmeyi akýl edemiyordu. Yine böyle
bir durumda, Popiya'nýn bakýþlarýnýn
camlaþtýðýný, bedeninin belli bir biçimde
kývrýlmaya baþladýðýný gördüðümde,
krizin içine tam girmeden onu
yakaladým. "Yeter artýk Popiya! Eðer
benden bir þey istersen veya bir þeyi yapmak istemezsen, bunu bana söylemen,
doðrudan belli etmen gerek. Seni cezalandýrmayacaðýmý biliyorsun. Kriz yoluyla benim merhametimi kazanmaya çalýþmaktan vazgeç!"
Onu suç üstünde yakalayarak, oynadýðý
oyuna devam etmesini engellemiþtim.
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Sakinleþmiþ ve tekrar normalleþmiþti.
Daha sonra yaptýðýmýz çeþitli konuþmalardan sonra da, Popiya bu davranýþýný
tamamen býraktý. Böylece iliþkimiz de
çok daha derinleþmiþti. Ama o zamana
kadar, onun bütün düþüncelerini dikkatle
takip ettim ve bu tiyatroyu sahneye koymak için yaptýðý her denemeyi
gözlemleyerek, adeta baþýnda nöbet tuttum. "
Birlikte yaþadýðýmýz hayvanlarýn neden
þöyle veya böyle davrandýklarýný anlayabilmek ve þayet yaþamýmýza uymayan,
bizi zor durumda býrakan davranýþlarý
varsa, bunlarý nasýl giderebileceðimizi
bilmek, hem bizim hem de evimize
aldýðýmýz hayvanlarýn yaþamýnda hayati
önemi olan bir husus. Ýþte bu noktada,
telepatik olarak hayvanlarla iletiþim
kurabilen insanlarýn yaptýðý iþin de
önemi ortaya çýkýyor. Onlar bize, hayvanýmýzýn düþüncelerini ve duygularýný
aktarabiliyorlar.
Her hayvan, kendi türünün özelliklerini
taþýyor ve her hayvan buna raðmen,
kendine has özellikleri olan bir birey, orijinal bir varlýk. Eðer hayvanýmýzý,
küçücükken annesinden alarak, kendimiz
yetiþtirebilmiþsek, onun bize ve
yaþamýmýza intibaký konusunda daha çok
þansýmýz olmuþ demektir. Ama bu da
bizim ne derecede anlayýþlý bir hayvansever olduðumuza baðlýdýr tabii ki. Ama
bir hayvaný, yetiþkinken, baþka birinden
devralmýþsak, onun önceki deneyimlerini
ve bu deneyimlerden edindiði yaþam
felsefesini ve alýþkanlýklarýný da birlikte
almýþýz demektir. O takdirde bize çok
daha fazla iþ düþmektedir. Hayvanýmýzý
gözlemlemek, neleri istediðini, nelerden
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hoþlanmadýðýný anlamak, bizi rahatsýz
eden davranýþlarý varsa, bunlarýn nedenlerini bulmak, çözümler getirmek gibi.
Bir hayvaný evimize almak, onun
önüne bir tabak mama ve bir tas su koymaktan ibaret deðildir.
SUÇ ve CEZA
"Þayet hayvanýnýzýn burnunu, hatta
bütün yüzünü, halýya yapmýþ olduðu
dýþkýsýnýn içine bastýrýr ve beraberinde bu
yaptýðýndan dolayý, onu baðýrýp çaðýrarak
azarlar, hatta ona þiddet kullanýrsanýz; bu
daha baþka anlaþmazlýklara yol açmaktan
ve hayvanýnýzdaki korku ve direnmenin
büyümesinden baþka hiçbir sonuca ulaþmaz."
Bu, birçoklarýmýzýn yaptýðý ve halen de
yapmakta olduðu çok büyük bir hata.
Hatanýn da ötesinde, istenilenin tam
tersini getiren bir davranýþ.
Þayet hayvanýnýz günün birinde, o
zamana kadar hiç olmayan bir þekilde
davranmaya baþlýyorsa, bunun mutlaka
önemli bir sebebi var demektir. Bize
düþen iþ, yaptýðýndan dolayý hayvaný
cezalandýrmak deðil, olayýn gerçek sebebini bulmaya çalýþmak olmalýdýr.
Hayvanýmýz, davranýþýndan memnun
olmadýðýmýzý anlayacak, ama o iþi yapmasýna neden olan þeyi bulup ortadan
kaldýrmadýkça da, ayný davranýþý yapmaya devam edecektir. Buna ilaveten
bizden korkmaya da baþlayacaktýr.
"Hayvanýnýzýn neden böyle
davrandýðýný, kafasýndan neler geçtiðini
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anlamaya çalýþmalýsýnýz. Onun yaþamý ile
ilgili ihmal ettiðiniz bir þey mi var, onun
için çok önemli bir þeyi unuttunuz mu?
Türüne uygun bir meþgalesi mi eksik,
sizden daha fazla sevgi ve ilgi mi bekliyor? Ne düþünüyor, ne hissediyor?"
Söylemesi kolay. Hayvanlarla telepatik
iletiþim kurabiliyorsanýz veya yakýnlarýnýzda böyle birine ulaþmak mümkün
ise, iþiniz daha kolay. Ama bu olanaklardan mahrum iseniz ne yapacaksýnýz?
Penelope Smith bunun da anahtarýnýn
bizde olduðunu söylüyor. Önce
kendimizi gözden geçirmemiz gerek.
Neyi ihmal ediyorum? Kedimin kumunu
kafi derecede sýk temizlemiyor muyum?
Geceleri onu odama almayý red mi ediyorum? Köpeðimle az mý vakit geçiriyorum? Onunla yürüyüþe çýkýyor muyum?
Daha önce yaptýðým ama þimdi yapmamaya baþladýðým ne var? Onun yaþam
koþullarýnda deðiþen ne var? Bu ve
bunun gibi dürüstçe yapýlan sorgulama
ve araþtýrmalar, neticede hayvanýnýzýn
þikâyetini anlamanýza yardýmcý olacaktýr.
Çünkü onun davranýþýnda gösterdiði herhangi bir deðiþiklik, sizin dikkatinizi
çekmek için kullandýðý bir ifade tarzýdýr
yalnýzca. Ceza gerektiren bir suç deðil.
"Bir haným beni, bir zaman önce bir
sýrt rahatsýzlýðý geçirmiþ olan köpeði Bud
yüzünden aradý. Sýrtýndan hasta olduðu
zamanda, sahibesi köpeðini tuvalet ihtiyacýný gidermesi için bahçeye göndermiyor, onun iþini verandaya yapmasýna
müsaade ediyordu. Çünkü verandadan
bahçeye inen yol merdivenliydi ve hayvan merdiven inecek durumda deðildi.
Þimdi rahatsýzlýðý geçmiþ olan köpek,
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buna raðmen eskiden olduðu gibi bahçeye gitmiyor, iþlerini verandada halletmeye devam ediyordu. Bud'un sahibesi,
bahçeye gitmesi için her þeyi yaptýðý
halde, köpeðini eskisi gibi bahçeye inmeye neden teþvik edemediðini öðrenmek
istiyordu." Penelope Smith'in Bud'la
kurduðu iletiþimden sonra mesele
anlaþýldý. Sahibesi Bud'a hasta olduðu
sürece büyük bir sevgi ve ilgi göstermiþti
ve iþlerini verandaya yaptýðý zaman da
onu güzel sözlerle övmüþtü. Ýyileþtikten
sonra bu sevgiden ve övgüden mahrum
kalan Bud, bahçeye inmek için bir neden
göremiyordu. Çünkü bahçede sevgi ve
övgü yoktu, onlarý sadece iþini verandaya
yaptýðý zamanlarda yaþayabilmiþti. Bud
bu davranýþý ile sahibesine. "Beni hasta
olduðum zamandaki gibi sevmeye ve
övmeye devam et" diyordu sadece.
Bud için, sahibesinin duygularýný ve
sebeplerini anlamasý önemliydi. Smith
Bud'un sahibesine, onunla birlikte bahçeye inmesini ve orada Bud'la oyunlar
oynamasýný tavsiye etti. Bahçeye iþini
yaptýðýnda ise onu derhal sevip okþamasýný, övmesini söyledi. Böylece Bud,
bu iþ için bahçeye inmenin zahmete
deðdiðini anlamýþ olacaktý. Bu arada iþini
verandaya da yaparsa, sahibesi bunu
görmezden gelmeliydi ve onunla bahçeye inip oynamaya devam etmeliydi.
Bud tekrardan sadece bahçeye inmeye
alýþýncaya kadar. Ve sonuçta öyle de
oldu.
Penelope Smith, hayvanlarla olan iliþkilerimizde, onlarýn görüþ açýlarýný,
onlarýn gereksinimlerini ve isteklerini
anlamaya çalýþmamýzýn esas olduðunu

25
söylüyor. Onlarý yeni davranýþ biçimlerine alýþtýrmak istersek, bunun onlarla
birlikte gerçekleþtirilecek bir müþterek
çalýþma olduðunu bilmeliyiz. Bu geçiþ
döneminde sürekli onlarý desteklemeli ve
motive etmeliyiz. Yeni davranýþ biçimi
mutlaka hayvanýn ihtiyaçlarýna uygun
olmalý ve onun kendi yaþam arzularýný ve
hedeflerini gerçekleþtirecek tarzda þekillendirilmelidir.
Hayvanýn kendi arzusu, kendi iradesi
ve katýlýmý olmadan, ona dikte ettirilen
herhangi bir davranýþ biçimi ya onu
köleleþtirecek veya tam aksine tepkilerine sebep olacaktýr. Ya da her iki sonucu
birlikte getirecektir, ki bugünkü
insan.hayvan iliþkilerinde görülen genel
tablo bunun göstergesidir.
Dünyanýn geleceðinde bu tablo
deðiþmelidir ve deðiþmeye de bir ucundan baþlamýþtýr zaten.
Gelecek sayýda:
Hayvanlarýn geçmiþ yaþamlarý
Alýntýlar:
"Gespräche
mit Tieren"
Penelope
Smith

CUMHURÝYETÝN ÝLK YILLARINDA EÐÝTÝM

Atatürk’ün Eðitimle Ýlgili
Düþünceleri

Yalçýn Kaya

"Efendiler!
...Ýnsanlar yalnýz maddi deðil, bu maddi güçlerle kaynaþmýþ
bulunan manevi güçlerin etkisi altýndadýrlar. Uluslar da
böyledir. Manevi güçler ise özellikle bilim ve inan ile en
yüksek ölçüde geliþir. Bunun için hükümetin en verimli ve en
önemli görevi ulusal eðitim iþleridir.
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Atatürk, bir eðitim düþünürü, eðitimle ilgili
makaleler yazan bir eðitim kuramcýsý deðildir.
Eðitim konusundaki düþüncelerini
incelediðimiz zaman göreceðiz ki o, yeni
eðitim sistemleri önermez. Onun eðitimle
ilgisi, toplumsal deðiþmede eðitimin oynayacaðý rol ölçüsünde olur.
Mustafa Kemal, Cumhuriyetin bütün aydýn
kadrosu gibi eðitime büyük ölçüde bel
baðlamýþ, onun toplum deðiþmesindeki önemli öðelerden biri olduðuna inanmýþtýr. Bu
nedenle yeni Türkiye'nin kurulmasýna katkýsý
olacak kuvvetleri ölçüp biçerken eðitimi
görmezden gelmemiþtir. O, karþýt görüþler
taþýyan güçlerce desteklenen bir Ulusal
Mücadeleyi yürütmek, yeni, özgür bir devlet
kurmak gibi zor ve hassas dengeler isteyen
bir iþin içindedir. Söylediði her sözün etkisini,
yankýsýný hesap etmek zorundadýr.
M.Kemal'in eðitimle ilgili düþüncelerinin
geliþmesinde kendi kiþiliðindeki geliþmeler
kadar bu çevre etmenini de hesaba katmak
gerekir.
Mustafa Kemal'in eðitimle ilgili ilk konuþmasýný 1919 yýlýnda yapýlan Sivas Kongresi
sýrasýnda, Amerikalý Gazeteci Mr. Brown'la
yaptýðý bir görüþmede yapar:
"Türk halký iyi bir eðitim görmeli ve iyi bir
hükümete sahip olmalýdýr. Eðitim okul
demektir. Türk köylüsünün pek azý okur
yazardýr. Ama bu köylüler evrime isteklidir,
çocuklarýný iyi bir eðitim almasýný ve
Müslümanlýðýn deðerleri ile donanmasýný
isterler."
Konuþmanýn içeriðine eðilinirse; onun
Ulusal Kurtuluþ Mücadelesini yapabilmek
için dayandýðý en büyük kitlenin köylü oluþunun bilincinde olduðu, bununla birlikte bu
Mücadelede, o günler için ulusun tek
baðlayýcý harcý olan din olgusunu da göz ardý
etmediðini saptamak olanaklý.
Ulusal eðitim düþüncesini Mustafa Kemal,
1923'lere kadar yaptýðý bu tür eðitim konulu
konuþmalarda sýkça savunacak, bununla birlikte, önceki konuþmalarýnda yer alan "gençleri disiplin altýnda yetiþtirmek, bize saldýran
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yabancý öðelerle savaþmak" gibi sözlere yer
verme gereðini artýk duymayacaktýr. Tüm
Ulusal Kurtuluþ Savaþý boyunca ve de savaþ
sonrasýnda Mustafa Kemal, eðitim ve öðretim
konularýyla ilgilenmeye devam etmiþtir:
" TBMM açýlýþ konuþmasýndan,
1 Mart 1922
"Efendiler!
...Ýnsanlar yalnýz maddi deðil, bu maddi
güçlerle kaynaþmýþ bulunan manevi güçlerin
etkisi altýndadýrlar. Uluslar da böyledir.
Manevi güçler ise özellikle bilim ve inan ile
en yüksek ölçüde geliþir. Bunun için
hükümetin en verimli ve en önemli görevi
ulusal eðitim iþleridir.
Efendiler!
Yetiþecek çocuklarýmýza ve gençlerimize,
görecekleri öðrenimin sýnýrý ne olursa olsun,
en önce ve her þeyden önce; Türkiye'nin
baðýmsýzlýðýna, kendi benliðine, ulusal
geleneklerine düþman olan bütün unsurlarla
mücadele etmenin gerekleri öðretilmelidir...
Genel olarak bütün köylüye okumayý, yazmayý ve dört iþlemi öðretmek, yurdunu,
ulusunu, dinini, dünyasýný tanýtacak ölçüde
coðrafya, tarih, din ve töre bilgisi vermek
ulusal eðitim izlencemizin ilk amacýdýr. Bir
yandan bilgisizliði gidermeye çalýþýrken öte
yönden de yurt çocuklarýný toplumsal ve
tutumsal alanlarda etken ve verimli kýlabilmek için gerekli olan ön bilgileri iþ içinde
öðretmek yöntemi, eðitim ve öðretimin ana
kuralý olmalýdýr. Kadýnlarýmýzýn da sözü
geçen öðretim basamaklarýndan geçerek
yetiþtirilmesine önem verilmelidir."
Bu konuþmasýnda, önceki konuþmalarýnda
olduðu gibi ulusal eðitim konusu üzerinde
durmakla birlikte iki önemli konuya da yer
vermektedir. Ýlki bilgisizliðin giderilmesi
konusudur ki, bu sözcüðü sonraki konuþmalarýnda sýkça yineleyecektir, ikincisi ise iþ
içinde eðitim baþlýðý ile verdiði uygulamaya
dönük eðitim olgusudur. Bu konuþmada, daha
önceki konuþmalarýnda olmayan bir konu
daha vardýr: Kadýnlarýn da eðitimden erkekler
kadar pay almasý.
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Mustafa Kemal'in bu dönemdeki düþünüleri, kaynaðýný I. Dünya Savaþý sonrasýnýn
ulusal eðitim ve modern eðitim tartýþmalarýndan alýr. Onun tarihi seciyemize uygun eðitim
düþüncesi Ziya Gökalp'in ulusal eðitim
görüþünün ifadesidir. Yüzyýlýn gereklerine
uygun eðitim düþüncesi ise Sadrettin Celâl ve
Celâl Nuri'nin modern eðitim düþünceleriyle
kolayca baðdaþtýrýlabilir. Bütün yabancý etkilerden uzak eðitim düþüncesi ise Meclisteki
dini-tutucu görüþlere yakýn düþmektedir.
Mustafa Kemal acaba Ulusal Eðitim programý ile Mecliste temsil edilen bütün gruplarý
memnun edecek siyasi bir birleþim mi yapmýþtý? Yoksa bunlar kendi içten kanaatleri
midir? Bunun ölçülüp biçilerek yapýlmýþ bir
siyasi uzlaþtýrma olduðunu kabul etmek
gerekir; çünkü Ulusal Mücadele bittikten
sonra Mustafa Kemal yukardaki
düþüncelerinden bir kýsmýný terkedecek ve bir
daha yinelemeyecek, bir kýsmý üzerinde ise
devamlý olarak duracaktýr. Böyle bir geçiþi
göstermesi bakýmýndan Büyük Zafer'den
sonra 27 Ekim 1922 günü Bursa Þark
Tiyatrosunda toplanan öðretmenlerle yapýlan
sohbette yaptýðý konuþmayý incelemek yeterlidir.
Þimdi bu konuþmayý inceleyelim:
(Büyük Zafer'den sonra, Ýstanbul'dan kalabalýk bir öðretmen grubunun, bu önemli
zaferi kutlamak için Bursa'ya gelmesi üzerine, Þark Tiyatrosu'nda düzenlenen toplantýda
Mustafa Kemal'in yaptýðý bu konuþma, Bursa
Seyahati adlý kitapta yayýnlanmýþtýr.)
"Bayanlar, Baylar!
Ýstanbul'dan geliyorsunuz. Hoþ geldiniz.
Ýstanbul'un ýþýk ocaklarýnýn temsilcileri olan
yüce topluluðunuz karþýsýnda duyduðum
kývanç sonsuzdur. Yüreklerinizdeki duygularý,
kafalarýnýzdaki düþünceleri, doðrudan
doðruya gözlerinizde ve alýnlarýnýzda okumak, benim için olaðanüstü bir mutluluktur.
Bu anda karþýnýzdaki en içten duygumu
izninizle söyleyeyim: Ýsterdim ki çocuk
olayým, genç olayým, sizin ýþýk saçan
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sýnýflarýnýzda bulunayým. Sizin elinizde
geliþeyim. Siz beni yetiþtiresiniz. O zaman
ulusum için daha yararlý olurdum. Ne yazýk ki
elde edilemeyecek bir istek karþýsýnda
bulunuyoruz. Bunun yerine sizden baþka bir
dilekte bulunacaðým: Bugünün çocuklarýný
yetiþtiriniz. Onlarý yurda, ulusa yararlý insanlar yapýnýz. Bunu sizden istiyor ve diliyorum.
Ulusumuzun politik, toplumsal yaþamýnda,
ulusumuzun düþünce eðitiminde önderimiz
bilim ve teknik olacaktýr. Okul yardýmýyla,
okulun saðlayacaðý bilim ve teknik yardýmýyladýr ki Türk ulusu, Türk sanatý, Türk
ekonomisi, Türk þiir ve yazýný bütün incelik
ve güzellikleriyle geliþir... Bir taraftan genel
olan bilgisizliði ortadan kaldýrmaya çalýþmakla birlikte, diðer taraftan toplumsal yaþamda
etkin ve yararlý elemanlar yetiþtirmek gereklidir. Bu da ilk ve orta öðretimin uygulamalý
bir biçimde olmasýyla mümkündür.
Bayanlar, Baylar!
Ordularýmýzýn kazandýðý utku, sizin ve sizin
ordularýnýzýn utkusu için yalnýz ortam hazýrladý. Gerçek utkuyu siz kazanacak, yaþatacaksýnýz, kesinlikle baþarýya ulaþacaksýnýz. Ben
ve bütün arkadaþlarým sarsýlmaz inançla sizi
izleyeceðiz ve sizin karþýlaþacaðýnýz engelleri
kýracaðýz."
Bursa ve Ýstanbul öðretmenlerine söylediði
bu sözlerde gene "ulusal eðitim" görüþünü
yinelenmekle birlikte, eski söylevlerinde
þöyle bir deðindiði bazý öðeleri öyle geniþletir
ve iþler ki konuþma bambaþka bir havaya
bürünür, bu eski devrin boþ inançlarýndan
kurtulmuþ eðitim öðesidir. Mustafa Kemal,
Bursa'da, uluslararasý bir yapýsý olduðuna
deðinmeksizin bilim ve teknolojiye dayanan
bir eðitimin tanýmýný ve savunmasýný yapar.
Okulu; insanlýða saygýyý, ulus ve ülkeye
sevgiyi, baðýmsýzlýðýn onurunu öðreten kutsal
bir yer olarak tanýmlar.
Konuþmanýn içerisinde yer alan:
"Sultanlarýn, padiþahlarýn menkýbelerini, bu
gaspçýlarýn istibdatlarýný Türk Milleti ancak
ve yalnýz tarihte okur" tümcesi ise adeta bir
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gözdaðý gibidir. O, eski devrin deðerlerine,
görüþlerine savaþ açmak üzeredir.
1 Mart 1924 günü, TBMM II. Dönem I.
Toplantý Yýlýný açarken Mustafa Kemal eðitim
ile ilgili olarak Meclis kürsüsünden aþaðýdaki
tümceleri söyler:
"Ülkede eðitim aydýnlýðýnýn yayýlmasýna ve
en derin köþelere kadar nüfuz etmesine bilhassa dikkat ediyoruz. Herþeyden önce vasýtalarýn yararlý ve uygulamalý olmasýna ve asla
israfa uðramamasýna önem veriyoruz."

Bu dönemde gene eðitim konusu üzerinde
Mustafa Kemal'in birçok söylemiyle
karþýlaþýrýz:
"
Öðretmenler Birliði Kurultayý, 25
Aðustos 1924 - Ankara
"Öðretmenler!
Yeni kuþaðý, Cumhuriyetin fedakâr öðretmen ve eðitimcileri, sizler yetiþtireceksiniz.
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Yeni kuþak, sizin eseriniz olacaktýr. Eserin
deðeri, sizin ustalýk ve özverinizin derecesiyle
orantýlý olacaktýr. Cumhuriyet; düþünce, bilgi
ve beden yönünden güçlü ve yüksek seciyeli
koruyucular ister. Yeni kuþaðý bu nitelik ve
yetenekte yetiþtirmek, sizin elinizdedir. Üstün
ödevinizin yerine getirilmesine yüksek
çabalarla kendinizi adayacaðýnýzdan hiç
kuþkum yoktur. Ben; ulusal eðitim ve öðretimimizle ilgili görüþlerimi, çeþitli zamanlarda ve çeþitli olanaklardan yararlanarak
söyledim. Gene
de bu görüþlerimi birkaç
sözcükte toplayarak yeniden
söylemeyi
yararsýz görmüyorum.
Öðretmenler!
Erkek ve kýz
çocuklarýmýzýn
eþit olarak,
bütün öðrenim
basamaklarýndaki eðitim ve
öðrenimlerinin
iþ ilkesine
dayanmasý
önemlidir. Yurt
çocuklarý, her
öðrenim
basamaðýnda,
tutumsal alanda
yapýcý, etkili ve
baþarýlý olacak
biçimde
donatýlmalýdýr. Ulusal törelerimiz, uygarlýk
ilkeleriyle ve özgür düþüncelerle geliþtirilmeli, güçlendirilmelidir. Bu, çok önemlidir;
özellikle dikkatinizi çekerim. Korkuya
dayanan ahlâk, bir erdem olmadýðýndan baþka
güvenilir de deðildir.
Arkadaþlar!
Yeni Türkiye'nin birkaç yýla sýðdýrdýðý
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askerlik, siyaset ve yönetim alanlarýndaki
devrimler sizin; sayýn öðretmenler sizin,
toplumda ve düþünce yaþamýmýzda
yapacaðýnýz devrimlerdeki baþarýnýzla gerçekleþecektir. Hiçbir zaman unutmayýn ki
Cumhuriyet sizden: "Fikri hür, vicdaný hür,
irfaný hür nesiller" ister.
"
Samsun öðretmenlerinin düzenledikleri çayda, 22 Eylül 1924
"Baylar!
Yeryüzündeki her þey için, tinsel iþler için,
özdeksel iþler için, yaþam için, baþarý için en
gerçek kýlavuz bilimdir, tekniktir. Bilim ve
tekniðin dýþýnda kýlavuz aramak çevresinde
olup bitenleri görememektir, doðru yoldan
sapmaktýr. Yalnýz bilim ve tekniðin
yaþadýðýmýz her andaki evrelerinin geliþimlerini kavramak, ilerlemelerini anýnda izlemek
zorunluluðu vardýr. Bin, iki bin yýl önceki
bilim ve teknikle ilgili ilkeleri, kurallarý þunca
bin yýl sonra, olduðu gibi uygulamaya kalkýþmak hiç kuþkusuz bilim ve tekniðin içinde
bulunmak deðildir. Mutluluðum artýyor,
þununla ki dinleyicilerim öðretip eðittikleri
yeni kuþaðý da gerçeðin bütün parlaklýðýyla
doðmasýna yardým edecek ve bunu saðlayacak deðerde yetiþtireceklerine söz vermiþlerdir.
Baylar!
Eðitim sözcüðü tek baþýna kullanýldýðý
zaman herkes bundan kendi anlayýþýna,
amacýna uygun bir anlam çýkarýr. Ayrýntýlarýna
giriþilirse eðitimin amaç ve erekleri deðiþir.
Örneðin dinsel eðitim, ulusal eðitim, uluslararasý eðitim. Bütün bu eðitimlerin amaç ve
erekleri baþka baþkadýr. Ben burada yalnýz
yeni Türkiye Cumhuriyetinin yeni kuþaða
vereceði eðitimin ulusal eðitim olduðunu
kesinlikle belirttikten sonra, ötekilerin
üstünde durmayacaðým. Yalnýz ne demek istediðimi kýsa bir örnekle açýklayacaðým.
Baylar!
Yeryüzünde 300 milyonu aþkýn Müslüman
vardýr. Bunlar ana, baba, hoca eðitimiyle
eðitim ve ahlâk almaktadýrlar. Bununla birlik-
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te üzülerek söylüyorum, iþin gerçeði þudur ki
bütün bu milyonlarca insan yýðýnlarý þunun ya
da bunun kölesi, uþaðý durumundadýrlar.
Aldýklarý dinsel eðitim ve ahlâk onlara bu
kölelik zincirlerini kýrabilecek insanlýk deðerlerini vermemiþtir, vermiyor. Çünkü eðitimlerinin amacý ulusal deðildir. Ulusal eðitim ile
geliþtirilmek ve yükseltilmek istenen genç
beyinleri, bir yönden de paslandýrýcý, uyuþturucu, gerçek dýþý yararsýz þeylerle doldurmaktan da titizlikle kaçýnmak gerekir."
Mustafa Kemal her iki konuþmasýnda da
ulusal eðitim kavramýna deðinmektedir.
Ancak burada kullandýðý ulusal eðitim
kavramý daha önceki konuþmalarýnda
deðindiði ulusal eðitim kavramýndan daha
baþka anlamlar da içermektedir. Ulusal eðitim
kavramýnýn içerisine, ekonomik yaþamý etkileyen eðitimi de sokmuþtur. Görüldüðü gibi
artýk "her türlü yabancý öðeyle savaþ, disiplin,
milli ve fýtri seciyemize uymayan fikirler"
gibi söylemler yerine Tevfik Fikret'ten aldýðý
bir tümceyle düþüncelerini özetlemiþtir:
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdaný hür,
irfaný hür nesiller ister!
Mustafa Kemal bu tarihten sonra yaptýðý
konuþmalarda eðitim konusunda fazla söz
söylemez. Çeþitli tarihlerde yaptýðý Meclis
açýlýþ konuþmalarýnda ve Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn çalýþmalarýný özetlerken eðitime
deðinir, eðitim sorunlarý üzerinde çeþitli yönergeler verir. Bunlar, medreselerin kaldýrýlmasý, karma ve laik eðitim, yeni abecenin
kabulü gibi sorunlara iliþkin yönergelerdir.
Cumhuriyet döneminin eðitimine ýþýk veren
bu düþünceleri uygulamaya koymak için bu
düþünceleri benimsemiþ devrimci eðitimcilere
gereksinim vardýr.
Sevgi Dünyasý dergisinin önümüzdeki
sayýsýnda önce eðitim konusunda önemli bir
atýlýma tevhid-i tedrisat yasalarýna deðinecek,
bir sonraki sayýda da böyle bir eðitim
bakanýný, Mustafa Necati'yi tanýtmaya çalýþacaðýz.
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Prof. Dr.

Kenan
Gürsoy ile
Felsefe Penceresinden Bakýþ
Nihal Gürsoy

Felsefeci, biraz yalnýzlýða itilmiþ bir insandýr.
Felsefeciyi dýþarýdan bakarak deðerlendiren insanlar
onu, anlaþýlmaz bir yalnýz adam olarak ele almýþlar.
Bu yalnýz adam da zaman zaman gelip, onlarý
kavramlarý ve sorularýyla rahatsýz etmiþtir. Oysa,
felsefeci geniþ anlamda betimler, onu daha da ileriye
doðru açmaya çalýþýr. Meselenin, kavganýn temelindeki
ana konuyu, temayý, problematiði görmeye çalýþýr.
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Nihal Gürsoy - Efendim, öncelikle
sizinle bu söyleþiyi yapmaktan dolayý
memnuniyetimi dile getirmek isterim.
Yaklaþýk üç yýldýr C.K.M'de (Caddebostan Kültür Merkezi) "Felsefe Toplantýlarý" düzenliyorsunuz. Ben de son biriki ay içindeki toplantýlarýnýza katýldým
ve bu toplantýlardan kendi adýma çok
istifade ediyorum. Öncelikle bu vesileyle
size ve emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum deðerli hizmetleriniz için.
Nasýl baþladý efendim bu toplantýlar?
Kenan Gürsoy - Memnuniyetiniz beni
de mutlu etti. Doðrusu ben de halen
toplantýlarýmýza katýlan ve þimdi
yürütücü rôl oynayan bir arkadaþýmýzýn
dileði doðrultusunda, þartlarýn da oluþmasýyla baþladýðýmý söyleyebilirim. Bu
faaliyetin öncesinde böyle bir þey yapmayý planlamamýþtým.
Bir gün bu haným arkadaþ yanýma gelerek "Hocam, bizler de felsefe hakkýnda
bilgilenmek, yaþamý ve olaylarý daha
derin bir biçimde anlamlandýrmak ihtiyacý içindeyiz. Bizler için de sohbetler
düzenleyemez miyiz?" diye sorunca
doðrusu önce þaþýrdým. Daha sonraki
günlerde konuyu deðerlendirdim ve
gördüðünüz gibi üç yýldýr devam ediyor
"Felsefe Toplantýlarý". Öncelikle felsefenin temel öðretilerini öðrenmeleri
gerekiyordu. Büyük bir sevgiyle aldýlar
bu öðretileri ve bunun neticesinde yaþayarak öðrendiklerini kavramsallaþtýrdýlar.
Burada da yaþadýklarý deneyimleri paylaþtýlar. Onlar benden bir þeyler
öðrendikleri gibi ben de öðrencilerimden
bir þeyler öðrendim. Böylece güzel bir
ahenkle devam ediyor toplantýlarýmýz.
Nihal Gürsoy - Toplumumuz dil ve
kültür olarak felsefeye ne derece yakýn
duruyor?
Kenan Gürsoy - Bir defa dilimize hiç

SEVGÝ DÜNYASI

KENAN GÜRSOY
KÝMDÝR?
1950 yýlýnda Ankara'da doðan
Prof. Dr. Kenan Gürsoy orta öðrenimini Saint Benoit Fransýz Erkek
Lisesi'nde tamamladýktan sonra
Fransýz Hükümeti'nin vermiþ olduðu
bir bursla yüksek öðrenimini felsefe
alanýnda Fransa'da Rennes ve Paris
Sorbonne Üniversitelerinde gerçekleþtirdi. Yurda dönüþünden hemen
sonra Atatürk Üniversitesi Felsefe
Bölümü'nde asistan oldu. 1979 yýlýnda felsefe doktoru, 1983 yýlýnda
doçent, 1989 yýlýnda profesör unvanlarýný aldý. 1984 yýlýndan itibaren Dil
Tarih Coðrafya Fakültesi'nde görev
yapan Gürsoy, 1997 yýlýndan beri
Galatasaray Üniversitesi Öðretim
Üyesi kadrosunda yer almaktadýr ve
halen bu Üniversitenin Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanýdýr. Çalýþmalarý
daha ziyade Etik (Ahlâk Felsefesi),
Dinler Arasý Etik, Tasavvuf ve
Egzistans Felsefesi gibi alanlardadýr.
Eserleri: Traduction et
Commentaire de Maquamat al Awliya
de Akþemseddin; Jean-Paul Sartre
Ateizminin Doðurduðu Problemler,
Egzistans ve Felsefe Üzerine
Görüþler; Maurice Merleau-Ponty'de
Ýdrak Problemine Giriþ; Bir Felsefe
Geleneðimiz Var mý?; Gönül Gözü
(Tuðrul Ýnançer ile beraber); Bir
Evrensel Projemiz Var mý?; Etik ve
Tasavvuf

SEVGÝ DÜNYASI

kabahat bulmayalým. Eðer, dilimiz yeterince iþlenmemiþse felsefe adýna, iþlemeyen bizlerin kabahati bu. Hem kelime
oluþturulmasý bakýmýndan, hem cümle
yapýsý bakýmýndan, hem içeriðinin çok
zengin olmasý bakýmýndan; felsefeye,
düþünceye çok yatkýn bir dilimiz var.
Ama, sorduðunuz soruya "acaba biz
bunu yeterince deðerlendirdik mi?" þeklinde devam edecek olursak, yeterince
deðerlendirmedik.
"Millet olarak, entelektüel kamuoyu
olarak felsefeye yatkýn mýyýz?" Maalesef
bunun cevabýný olumlu bir biçimde vermek mümkün deðil.
Felsefeci, biraz yalnýzlýða itilmiþ bir
insandýr. Felsefeciyi dýþarýdan bakarak
deðerlendiren insanlar onu, anlaþýlmaz
bir yalnýz adam olarak ele almýþlar. Bu
yalnýz adam da zaman zaman gelip,
onlarý kavramlarý ve sorularýyla rahatsýz
etmiþtir. Oysa, felsefeci geniþ anlamda
betimler, onu daha da ileriye doðru
açmaya çalýþýr. Meselenin, kavganýn
temelindeki ana konuyu, temayý, problematiði görmeye çalýþýr. Burada bizim
toplum olarak fazla aktif olmadýðýmýzý
görüyoruz. Böyle bir yapýmýz var. O
zaman felsefeci, ister istemez dýþlanýyor.
Felsefeci de kendisini dýþlanmýþ görüyor.
Felsefecinin kabahati yok mudur?
Entelektüel kamuoyunda oluþan geniþ bir
kitle ile ilgili olarak bence vardýr.
Felsefeci de, biraz onlarýn dilini konuþmak istemeyen kendini özellikle yabancý
bir dilin içine kapayan adeta o dilin içine
sýðýnan bir entelektüel anlayýþa sahiptir;
konularý, ele aldýðý felsefe ekolleri,
felsefe sistematikleri daha çok bu
kültürün içinden seçilmemiþ, bu kültürün
temel problematikleriyle bütünleþmemiþ
olan bir felsefecidir. Diyelim ki Türk
Edebiyatý'ndan, Türk Musikisi'nden, Türk
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Uygarlýðý'ndan ya da günlük hayatýn
içindeki yaþananlardan alýnmýþ bir
hareketle felsefe yapýlýyor olunsaydý ya
da felsefeci kendisini bunlarýn içinden
oluþuyormuþ gibi konumlandýrmýþ olsa
idi buna daha yakýn durulabileceði
düþünülebilirdi.
Yani, yabancýlaþtýrýlan bir ortamda,
kendisinin yabancýlaþtýðýný hissettiði bir
ortamda felsefeci de kendisine kaçýyor,
kendisine gizleniyor. Ne yapýlabilir?
Siyasi hayattan, eðitim hayatýna, edebiyattan diðer bütün sanatlara kadar birtakým temalarýn, birtakým konularýn,
problemlerin içinde olmak gerekir öncelikle. Bu problemleri, görme alýþkanlýðýmýz var mý? Felsefeciler açýsýndan ve
felsefi anlamda bunlarý temellendirmek
adýna, ortaya koymak adýna bir görme
alýþkanlýðýmýz var mý? Maalesef yok.
Ama felsefe adýna bunlardan bahsediliyor olsa, içinde bulunduðumuz insanlýk
durumunun, insaný insan kýlan yapýsý
dolayýsýyla bu problemleri farkedecek
olsak, sanýyorum insanlarýn felsefeye
olan ilgisi de yavaþ yavaþ artacaktýr.
Nihal Gürsoy - Bir örnekle konuyu
daha da açýklýða kavuþturalým dilerseniz?
Kenan Gürsoy - Tabii. Can yakýcý birtakým olaylardan bahsedelim. Örneðin
Ýsrail-Filistin Savaþý'nda çocuklarýn,
zulme uðrayan o insanlarýn dramlarýný
televizyonlar, gazeteler aracýlýðýyla takip
ediyoruz. Dünya'nýn bambaþka bir
yerinde bize benzemeyen hayatlarý olan
diðer insanlarýn varlýðýný duyuyoruz.
Bambaþka bir kültürün çerçevesinde
yaþayan insanlar. Bunlarýn hiçbirisi
felsefe adýna bir problem alaný oluþturmuyor. Sonuncusundan baþlayalým.
Meselâ, farklý bir kültür gördüðümüzde,
farklý yaþama biçimlerinin bize nazaran
çok ayrý bir þekilde varolduðunu gördü-
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ðümüzde, "hiçbirimiz aslýnda deðer
dediðimiz þey nedir?" diye sormuyoruz.
Eðer bunu soracak olursak kendi deðerlerimiz itibariyle de temel deðer sorularýný sormuþ oluyoruz. Ýlk verdiðim
örneðe dönecek olursam dünyanýn içinde
bulunduðu, yaþanan bu savaþ dolayýsýyla
oluþan meselelerde acaba insanlýk durumu bakýmýndan bizim bir sorumluluðumuz yok mu? Bu sorumluluk sadece
hukuki, sadece siyasi, sadece askeri,
sadece lojistik ihtiyaçlarý giderme sorumluluðu mu? Yoksa, insan olmanýn çok
daha derin sebepleriyle karþýlaþýlýp, insan
olmanýn ne demek olduðunun sorulabileceði, insan olmak için gerekli etik problemlerin üstesinden gelmek için nasýl bir
sorumluluk oluþturulabileceði felsefe
yoluyla sorulabilmeli deðil midir? O
zaman yavaþ yavaþ duyduklarýmýz,
yaþadýklarýmýz, gördüklerimizle insan
olmak bakýmdan bize dokunan sorularý
da ortaya koymuþ olacaðýz. Orta Çað'da
tartýþýlan "töz, ilinek, öz" gibi problemleri deðil de yaþamakta olduðumuz olaylarýn bize sunduðu ya da bize çýkarttýðý
problemleri dinleyeceðiz. Buna ihtiyaç
var mý? Var. Felsefenin gündeme getirebilecek olduðu bu sorunlarý farketmediðimiz sürece, insan olmaklýðýmýz bakýmýndan kendimize yabancýlaþmýþ olacaðýz. Yani sorun, sadece felsefenin hayata
ya da hayatýn felsefeye yabancýlaþmýþ
olmasý deðildir. Bu sorunlarý felsefeci
dile getirmediði takdirde insan olmaklýðýmýza yabancýlaþmýþ olacaðýz. Bir de
modern dünyanýn bize çýkarttýðý birtakým
temel problemlerin üstesinden gelebilmek, geleceðe iliþkin yeni projelerle
oluþabilecek bir insanlýðý yapýlandýrmak
için felsefeye ihtiyaç vardýr.
Nihal Gürsoy - Felsefe, insanýn ken-
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disini geliþtirebilmesi açýsýndan uygulanabilir bir alan mýdýr? Sanýyorum yukarýda yapmýþ olduðunuz açýklamalar
oldukça aydýnlatýcý oldu fakat, uygulamadan söz etmek için biraz daha devam
etmek gerekiyor galiba?
Kenan Gürsoy - Tam cevabý olabilmesi için biraz daha devam etmemiz
gerekiyor. Uygulama dediðimiz zaman,
bir hareketi, bir aksiyonu anlýyoruz.
Öncesinde düþünmeye dayalý bir faaliyet
yoksa eðer, neyi niçin yaptýðýmýzý, farketmiyoruz doðru bir aksiyon gerçekleþtirmiyoruz demektir. Neyi, niçin yapýyorum? Nereden gelip nereye gidiyorum? Bütünlüksel anlamda baktýðýmda
bütün bu olanlarýn mahiyeti nedir? Ben
neyi gerçekleþtirmek için buradayým ve
aksiyona geçiyorum diye sormak
mecburiyetindeyiz.
Nihal Gürsoy - Yani, doðru bir hareketi gerçekleþtirebilmek için öncelikle
düþünsel bir çaba gerekiyor diyorsunuz?
Kenan Gürsoy - Evet, buna geçmeden
önce daha da temel bir soruyu gündeme
getirmek gerekiyor. Felsefenin öncelikle
kendisi bir aksiyondur. Felsefe yapmak,
kendince bir aksiyon problematiðini dile
getirmek ve onu çözümlemek demektir.
Çünkü bilinç, bilincinde olmak, farkýnda
olmak, olaylara onlarý anlayabilmek için
yeterli ve gerekli mesafeyi koymak eðer
felsefeyse, bunu bir iradeyle yapmamýz
gerekir. Kendi içinde böyle bir iradesi
olmak bizatihi bir aksiyondur. Bir felsefe
problemi bizzat bir aksiyon problemi
olarak kendisini ortaya koyuyor zaten.
Bir bilinçlenme, bir farkýndalýk, bilinçlenmede bir tekâmül. Bu tekâmülü,
dünya üzerinde farkýndalýðýnýzýn artmasý,
onun ifade edilmesi, üzerinden yapabilirsiniz ama bu farkýndalýðýnýzý siz
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kendi üzerinizde de oluþturabilirsiniz.
Zira, aksiyon devam ediyor ve bayaðý
uygulamalý bir alanýn içindeki aksiyonla
da bütünleþiyor. Farkýndalýk bilimi
gerektirecektir, farkýndalýk olaylarýn
içinde olmaklýðý gerektirecektir, farkýndalýk olaylarýn içinden o olaylarýn temel
öðesi olan insaný anlamaktan geçecektir.
Þimdi insaný ayrýca, bir de kendimize
dönerek kendi açýmýzdan anlamanýn
zamaný gelmiþtir, o zaman uygulama
kendiliðinden ortaya çýkar. Bunun sonucu olabilir mi? Buradan bir þey çýkabilir
mi? Elbette çýkar. Az önce söylediðim
gibi, doðru bir aksiyon düþünülüp
taþýnýlýp karar verilerek gerçekleþtirilen
bir aksiyondur. Bunun kökleri ve ulaþmak istediði yer, özellikle geniþ çaplý bir
bütünlüðün içinde ifade edilmelidir,
düþünülmelidir. Eðer doðru yaparsanýz,
adým attýðýnýz her yerde çok net bir
çözüm yolu bulamasanýz bile, çözüm
yolu bulmaya yönelik olmanýz, bunu
geniþ çaplý ve bütünlüklü düþünüyor
olmanýz sizin aksiyonunuzu yavaþ yavaþ
tekâmül ettirecektir.
Diyelim ki, felsefe de etik dediðimiz
insanýn ahlâki sorumluluðuyla bütünleþen alanýn içinde bulunuyorsunuz ama
bir de gündelik hayat yaþýyorsunuz. Öyle
olaylarla karþýlaþýyorsunuz ki onu kesin
olarak halledecek bir reçeteniz yok elinizde fakat basmakalýp çözüm yollarýyla
bunun üzerine gitmektense, "acaba burada nasýl hareket etmeliyim?" sorusunu
soruyorsunuz. Bu sizde yeni bir farkýndalýk oluþturacaktýr. Ve o farkýndalýkdan
hareketle de siz, bir þekilde kendisini
ifade eden, beliren bir çözüm yolunu
uzaktan da olsa göreceksiniz. Bu açýk
olmayý gerektirir, kapanmamayý gerektirir, köþeli düþünmemeyi, kategorilerin
esiri olmamayý gerektirir. Kendi deðerler
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sistematiðimizin ulaþamadýðý, ihata
edemediði (algýlayamadýðý) o yerde,
"acaba benim bilmediðim baþka bir
deðer derinliði mi var bu noktalarda?"
diye düþünmeye baþlayacaksýnýz. Felsefi
tavýr burada o kadar önemlidir ki, ünlü
filozof'un da söylediði gibi önemli olan
"felsefi bir bilgiden ziyade felsefi bir
tavýrla hareket etmektir."
Bu nasýl bir tavýrdýr? Bu mesafedeki
bir tavýrdýr. Olaylarýn içinde kaybolmaksýzýn, altýný çizerek söylüyorum onlarýn
üzerinde bütünlüklü bir farkýndalýk elde
etmeye çalýþan bir tavýrdýr. Bu nasýl bir
tavýrdýr? Bu olaylar karþýsýnda mesafede,
her þeye saygý duymak durumunda olan
ve deðerlendirmeye alan bir farkýndalýða
yol veren bir tavýrdýr.
Böyle yapýldýðýnda göreceksiniz ki
içinde yaþadýðýmýz hadiselerin yavaþ
yavaþ felsefeyle, felsefi bilinçle, felsefi
tavýrla, felsefi dille farkýndalýkla bütünleþtiriyorsunuz. Onun farkýna varýyorsunuz. Onun içinden bir yerlere doðru
gitmek istiyorsunuz. Bu, kendi adýnýza
alacaðýnýz bir yol da olabilir. Bu, olaylarý
kendi gayretinizle deðiþtirebilecek
olduðunuz bir çabalama yolu da olabilir.
Nihal Gürsoy - Yani, kendi adýmýza ya
da toplum adýna olaylara felsefi bir tavýrla yaklaþmak suretiyle yeni çözümler
getirebilirsiniz diyorsunuz. Toplumsal
deðiþimlerin de bu yolla gerçekleþebilecek olduðunu söylüyorsunuz.
Kenan Gürsoy - Evet. Burada sadece
kendi açýmýzdan deðil fakat geniþ anlamda bütün açýsýndan düþünüyorsunuz.
Toplum bakýmýndan hattâ çevre problemleri bakýmýndan da düþünüyorsunuz.
Bugün çok sýkýntýsýný çektiðimiz tabiatýn
kendisine yabancýlaþtýrýlmasý demek
olan, beþeri birtakým zaaflarýmýzdan kay-
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naklanan tahakkümü gündeme getiriyorsunuz. Tabiatýn içindeki o ahenge benim
katýlýmým nasýl olabilecektir diye kendi
açýnýzdan sorular soruyorsunuz ve onu
rahatsýz etmeyecek, onu bozmayacak,
onu kendinize ram etmeyecek þekilde
kendiniz ve onun adýna güzel þeyler
çýkartabilmeye baþlýyorsunuz.
O halde felsefenin ve felsefi tavrýn bize
kazandýrdýðý farkýndalýk burada açýklýk
kazanýyor.
Nihal Gürsoy - Yani, giderek bütünle
ahenkli bir uyum içinde olmayý, sadece
zararsýzlýðý deðil; bütüne faydalý olmayý
da kavrayacak sorumlulukta davranmaya
baþlýyorsunuz.
Kenan Gürsoy - Tabii. Yalnýz bütünle
uyum içinde olmaktan da körü körüne,
sual sormadan, içindeki derinliði farketmeden; bir sürü olmak þeklindeki
konformizm'i anlamayalým. Burada konformizm kelimesini uygunculuk anlamýnda kullandým. Hayýr, mesafe alan, sorgulayan, orada derinleþen, kendi sorumluluðunu farkeden, bütün bunlarýn
üzerinden bir ahengi bulmaya çalýþan bir
farkýndalýk.
Nihal Gürsoy - Teknik, bilim, din,
sanat gibi diðer alanlarla felsefenin ilgisi
nedir? Bu alanlara etkileri nelerdir?
Bugün yaþadýðýmýz yüzyýlda bilim ve
teknik o kadar ilerleme kaydetti ki insanlarýn dünyayý algýlama biçiminde farklýlýklar yarattý. Bu durumda felsefe
görevini tam olarak yapabiliyor mu
acaba? Yoksa kendi köþesinden izlemekle mi yetiniyor?
Kenan Gürsoy - Eðer kendi köþesinde
kalýyorsa felsefe kendisinden beklenen
görevi ifa edemiyor demektir. Burada
felsefi bir tavra ve farkýndalýða ihtiy-
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acýmýz var. Bu felsefi tavýr ve felsefi
farkýndalýk bize sorumluluðumuzun ne
olduðunu yeniden kazandýracak. Böyle
düþünüyorum. Bütün dönemlerin, insanlýðýn yaþamýþ olduðu bütün evrelerin,
bildiðimiz ve bilmediðimiz tüm
devrelerin kendisine has, bilincinde olunmasý gerekli olan problemleri var. Ýçinde
yaþadýðýmýz problemlerinin baþýnda da
nesneler dünyasýnda insanýn kendi
kendine yabancýlaþmasý þeklinde bir
problem yaþýyoruz. Ýnsan, insan olmakdan çoðu zaman uzaklaþtýrýlarak, meþgul
olduðu, içinde bulunduðu madde evrenine ya da nesneler dünyasýna indirgenmiþtir. Kendini bilmek açýsýndan kendisini bir nesneymiþ gibi düþünüyor ve kendi
üzerinde bir makineymiþ gibi tedbirler
alýyor. Adeta aþký bile fizyolojik salgýlayýþlardan ibaret görüyor ve bunu bir
rahatsýzlýk, hastalýk, patolojik bir durum
sayarak bir makineyi düzeltircesine tedbirler almaya çalýþýyor.
Ýnsanýn tabiat karþýsýnda, nesneler
karþýsýnda biraz evvel söylediðim
mesafeden dolayý çok farklý bir mahiyeti
var.
Bunu duraðanlýk manâsýnda söylemiyorum. Bu mahiyetin (özün) ele alarak,
iþleyerek inþa edilmesi gerekir diyorum.
Ýnsan, kendisi olmak demek olan bu
cevherin, onu nesneler dünyasýna
indirgemeksizin farkýna varmalýdýr. O
zaman kendi olduðunuz o varlýðýn, bir
tarafýyla hür olduðunu, bir tarafýyla da
özellikle bunlardan dolayý bir inþa varlýðý
olduðunu görüyoruz. Yani kendisini atýl
kýlan bir varlýk deðil, fakat kendisini
aþarak inþa eden bir varlýk. Modernite
dediðimiz alanda insan, bir biçimde kendisine kazandýrýlmak istendi, kendi
aklýnýn o yüksek-özerk tarafýyla bütünleþtirilerek kendisine dýþarýdan empoze
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edilen her türlü deðer alanýna bir mesafe
bir parantez kondu. Ama gelin görün ki,
bu sefer de insan baþka þeylerin esaretinin altýna girdi.
Ne olabilir bunlar? Maddi anlamdaki
hayat, ekonomi, vahþi kapitalizmden
doðan küreselleþme, hattâ özgürleþtirici
bir alan olarak kullanýlmasý gerekirken
bilgi de ne kadar yüksek bir malumat
seviyesine ulaþsa da insanýn zararýna iþlemeye baþladý. Bu, insanýn insan olmak
bakýmýndan kendi üzerindeki farkýndalýðýna ve insanýn insan olmak bakýmýndan kendi üzerindeki bir tekâmül inþasýna ihtiyaç gösterir. Eðer bizi biraz evvel
saydýðýmýz bilgiler ve teknikler bundan
ayýrýyorsa, yine felsefenin ortaya koyduðu þekilde biz bunu farkýna varalým ve
felsefe yoluyla da þimdi eksik
gördüðümüzü, insan olmak bakýmýndan
farkederek tedbirlerini oluþturalým. Bu,
sanýyorum sizin sorduðunuz sorunun tam
cevabý ama bir cevap daha var, uzatmayalým diye kýsaca vermeye çalýþacaðým.
Birbirinden çok farklý bilimler var.
Nesiller deðiþtikçe biz bu bilimleri
parçalayarak, ihtisaslaþarak ele alýyoruz.
Bu bilimlerin kendilerine has metotlarýný
buluyoruz, metodolojik araþtýrmalar
yapýyoruz. Bu bilimlerin, konu alanlarýný
belirliyoruz. Bu konu alanlarýn üzerine
eðilerek daha müspet bir bilgi geliþtirmeye çalýþýyoruz, gittikçe parçalanan bir
bilme sürecimiz var. Birileri, birþeylerle
uðraþýrken diðerleri baþka þeylerle
uðraþýyor. Bu tabiidir, ihtisaslaþma ilim
ve bilgi alanýnda önemlidir. Fakat, bir
baþka nosyona daha ihtiyacýmýz var.
Bütün bu ilimlerden elde edilenleri, insan
adýna deneyebilmek gayretine girmeliyiz.
Yani insan, burada nerede olduðunu
burada ona ne kazandýrýlmakta olduðunu
ya da buradan onun neler almakta oldu-
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ðunu gündeme getirebilmelidir. Ýnsanýn
kendi üzerindeki farkýndalýðý bakýmýndan
bütün bu bilgilerin bütünleþtirilebilmesi
gerekiyor. Elbette bunu tek bir insan
olarak yapamayabilirsiniz ama birileri bu
bilgilerden, ilim alanlarýndan elde edilen
neticeleri insan adýna yeniden düþünmek
durumunda olabilmelidir. Týpký insana
iliþkin sorunlarýn gündeme getirmiþ
olduðu bir noktadan hareket edilebileceði
gibi, þimdi bilgilerden elde ettiðiniz
kazanýmlarýn da, insan açýsýndan bir
farkýndalýk, bir prensip haline getirilmesi
gerekiyor. O zaman insan; yavaþ yavaþ
gündemden düþmeyen, her türlü düþünmenin kendisi adýna ve kendisi için
yapýldýðý bir varlýk olarak ortaya çýkabilecektir. Bunu hangi bilgi alaný yapacaktýr? Bunu yapacak olan felsefedir. Ve
felsefe böyle yaparken, ayrý ayrý bütün
bilgi alanlarýný deðerlendirmektedir. Her
bilgi alanýnýn içinden çýkan bir felsefeci,
yani o bilginin þahidi olan birileri, o bilgi
alanýný insan açýsýndan yeniden düþünmek, deðerlendirmek sorumluluðunu
üzerine almalýdýr.
Bu bilim alanýnýn felsefesinin o insan
tarafýndan yapýlmasýdýr. Ve yavaþ yavaþ
daha bütüncül bir farkýndalýðýn, bilimlerin içinden ama onlarýn hafifçe ötesine
geçerek bize hissettirilmesi söz konusu
olacaktýr.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum
efendim, yorduk sizi, gelecek ay
kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz bu
güzel sohbete sizinle birlikte.
Kenan Gürsoy - Ben de teþekkür ediyorum. Görüþmek üzere diyor, okuyucularýnýza sevgilerimi iletiyorum.
(Yazýmýz, gelecek ay devam edecektir)
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Tanrý’yý Arayan Çocuðun
Masalý
Sülün Akarsu
Bir varmýþ bir yokmuþ, ülkenin birinde
bir bebek doðmuþ. Daha bebekken merakla bakarmýþ etrafýna. Büyüdükçe artmýþ meraký. Konuþmaya baþlayýnca
etrafýna sorular sormuþ, cevaplarý dikkatle dinlemiþ. Büyümüþ, serpilmiþ ve
kendine bakacak bir yaþa gelince ailesin-

den izin istemiþ. "Ben" demiþ "Tanrýyý
bulmak istiyorum. Benim sevdiðim her
þeyi ve beni madem ki o yaratmýþ, ben
de O'nu görmek, tanýmak istiyorum."
Ýzin vermiþ ailesi ve onu yolcu etmiþler.
"Hayýrla git yavrum, bulursan bize de
haber ver" demiþler.
Resim: Ralph Papa, “Düþler Tarlasý”
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Çocuk yola çýkmýþ, hayli uzun olacaða
benzeyen bir yola. Yolun, yaþamýn önüne
çýkardýklarýný yaþamýþ, insanlar tanýmýþ,
birbirinden farklý birbiriyle ayný. Kâh
aðlamýþ, kâh gülmüþ, yol zormuþ. Ama
insan ne istediðini bilince ve bir gayesi
olunca zorluklar yeniliyormuþ. Sora sora
ilerlemiþ, rastladýðý bilge kiþilere.
Hepsinin de söylediði þuymuþ: "Evet bir
Tanrý var. Sevgi ülkesinde yaþayan. O
ülke yüksek bir tepededir ve o ülkeye
varmak için yolun mutlaka diðer dört
ülkeden geçecek." "Ya!" demiþ delikanlý.
"Hangi ülkeler onlar?" Bilgeler cevap
vermiþler: "Onlar: ÝYÝLÝK,
DOÐRULUK, ÇALIÞMAK ve BÝLGÝ
ülkeleridir. Yolun açýk olsun. Sevgi ülkesine vardýðýnda bizi de haberdar et"
demiþler. "Ederim" demiþ delikanlý. Ve
yola koyulmuþ...
Az gitmiþ, uz gitmiþ. ÝYÝLÝK ülkesi
uzaktan görünmüþ. Delikanlý heyecanlý
ve umutlu. Þehrin kapýsýna gelmiþ ve
kendini tanýtmýþ. "Ben" demiþ, "Sevgi
ülkesine giden bir yolcuyum. Bana, sizin
memleketinizden geçmek zorunda
olduðum söylendi. Ýzin verir misiniz
geçebilir miyim?" diye sormuþ kapýdaki
görevlilere. Görevliler güler yüzle onu
selamlamýþlar ve içeriye almýþlar.
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Onu bir eve götürmüþler, yatacak bir
yer vermiþler ve böylece yeni bir hayata
baþlamýþ, kendi gibi oradan yola devam
edecek olanlarla...
Kýsa bir süre orada kalýp sonra yola
devam edeceðini zanneden genç, yýllarýn
nasýl geçtiðini anlamamýþ bile. Kendini
öylesine iyilik derslerine vermiþ ki. O
zamana kadar iyiliðin bu kadar ince ve
derin bir kavram olduðunu bilmezmiþ,
oysa ne çok öðrenecek þey varmýþ.
Halinden çok memnunmuþ, yolcu
olduðunu bile unutmuþ. Ama bir gün,
iyilik ülkesinin bilge kiþileri onu
karþýlarýna almýþlar ve: "Evlat artýk sana
yol göründü, burada epey kaldýn ve iyiliði öðrendin yolun açýk olsun" demiþler.
Kendi gibi bir iki arkadaþýyla birlikte
kentten ayrýlmýþ ve kýsa bir yolculuktan
sonra DOÐRULUK ülkesine gelmiþler.
Þehrin kapýsýndakiler onlarý güler yüzle
karþýlayýp: "Hoþ geldiniz sizi bekliyorduk" demiþler. Orada da uzun bir süre

"Hoþ geldin kardeþimiz. Burasý zaten
senin gibi SEVGÝ ülkesine gidenlerin
zorunlu uðrak yeridir. Gel sen de bize
katýl. Biz burada hep birlikte yaþayarak
ÝYÝLÝÐÝ öðreniriz. Buraya girmek için
buna niyet etmek yeterlidir" demiþler.
Delikanlý içeriye girmiþ, etrafa bakmýþ,
sokaklar tenhaymýþ ama tertemiz, yeþil
ve insanlar hep güleryüzlüymüþ.
Resim: Cecil Irving, “Cupid”
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kalmýþ, yaþamýþ delikanlý ve çok þey
öðrenmiþ doðruluk hakkýnda. Ýyilikle
doðruluðun birlikte uygulanýþýný görmüþ.
Ondaki deðiþimi ise baþkalarý... Ve
nihayet kentin bilgeleri, onun oradan
ayrýlýp bir sonraki ülkeye gitme vaktinin
geldiðini söyleyip, onu yolcu etmiþler.
Üçüncü ülkeye yani ÇALIÞMA ülkesine gelen delikanlý, artýk burada iyilik
ve doðruluk hakkýndaki kazanýmlarýyla
zamanýný çok iyi kullanarak çalýþmaya
baþlamýþ. Her baþladýðý iþi, en hayýrlý
þekilde bitiriyormuþ. Yýllar geçmiþ,
bizim delikanlý artýk olgun bir yaþa
gelmiþ, bilinci yükselmiþ. Ve bu sefer
kararý kendisi vermiþ artýk BÝLGÝ ülkesine gitme vaktim geldi diyerek oradaki
dostlarýyla vedalaþmýþ.
Bilgi ülkesi, þaþýrtýcý biçimde sessiz,
sakin ve tenhaymýþ. Ýnsanlar huzurlu ve
dingin sanki zaman durmuþ gibiymiþ.
Ýnsanlarýn yüzleri sakin ve parlak,
hareketleri çok zarif, konuþmaktan çok
düþünmeyi tercih ederlermiþ.
Zamanlarýný bilgilerini artýrmak için harcarlarmýþ. Bazen de toplanýp düþüncelerini, bilgilerini paylaþýrlarmýþ.
Artýk kendi de deðiþtiðini fark etmeye
baþlayan delikanlýmýz içine yönelmiþ.
Ýçinden gelen sese, aklýna geliveren fikirlere, içindeki mutluluk ve sevinç kývýlcýmlarýna ve karþý konulmaz coþkuya
kaptýrmýþ kendini ve göz açýp kapayýncaya kadar geçen bir zamanda ona açýlan
SEVGÝ ülkesinin kapýsýndan girivermiþ.
Her taraf pýrýl pýrýl ýþýk içinde gül kokularý her yerde. Kendini cennette zannetmiþ. Hayranlýkla etrafýna bakýnýrken
"Hoþ geldin" diyen bir sesle kendine
gelmiþ. Sesin sahibini ararken ses:
"Buradayým sen beni aramýyor muydun?
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Ýþte buradayým" demiþ. Fakat o ne? Ses
adamýn içinden geliyormuþ. Adam þaþkýn
ve mahcup. "Tanrým sesini duyuyorum
ama seni göremiyorum" demiþ. "Beni
görmek istersen önce aynaya bak. Sonra
da baktýðýn her yerde beni göreceksin
deðiþik þekillerde, formlarda" diye cevap
gelmiþ. Adamýn gönlü sýmsýcak sevgi ve
coþku içinde ve yüzü pýrýl pýrýlmýþ.
"Buralara gelmek, beni bulmak için çok
yol kat ettin ama ben taa en baþýndan
beri seninleydim. Hatýrla! Her Tanrým
deyiþinde içine dolan sýcacýk sevgiyi
hatýrla. Ben sevgi olarak hissedilirim.
Bu yollar senin beni fark etmen içindi.
Ýþte artýk beraberiz. Burasý sevgi ülkesi.
Bundan sonraki bilinç yolculuðunda hep
seninle olacaðým, sonsuza kadar..."

Resim: Cecil Irving, “Yer Perisi”
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Anne ve Babalar,
Bulmacanýn Geri Kalan
Parçalarýný
Tamamlýyorlar...
Nicola'nýn vakasý
sürecin tümünün spontan
ve doðal olmasý nedeniyle
çok özeldi. Hiç kimsenin
dýþarýdan müdahale etmesine gerek kalmadan,
kendi zamanýnda ve kendi
hýzýnda geliþmiþti. Bu tarz
bir iyileþme sürecine Dr.
Stevenson'ýn araþtýrmalarýnda rastlamamýþtým.
Harrisonlar da vakalar

üzerinde yorum yapmamýþlardý. Bu nedenle
Nicola'nýn vakasýný olaðan
bir geçmiþ yaþam hikâyesi
olarak nakletmiþlerdi.
Peki ama neden? Chase ve
Sarah'ýn yaþadýðý regresyon deneyimlerinden
sonra onlarla ilgili bulmacanýn parçalarýný bir
araya getirmeye çalýþýyordum. Nicola'nýn vakasý bu

nedenle bana yardýmcý
oldu çünkü spontan
anýlarýn doðal olarak
iyileþtirme etkisinin
bulunduðunu keþfettiðim
anda bulmacanýn son
parçasýný da tamamladýðýma inandým. Tüm parçalar
mantýklý bir þekilde bir
araya gelmiþti. Sonra bir
adým geriye çekilerek
manzaranýn tümünü
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inceledim. Manzara
þuydu:
Bir çocuk, dünyanýn
neresinde yaþarsa yaþasýn,
anne ve babasýnýn baðlý
olduðu kültürel ve dinsel
inançlara baðlý olmayan
bir geçmiþ yaþam anýsýna
sahip olabilmektedir. Bu
anýlarýn çoðu sorun yaratmamakta, tam tersine çocuðun yeteneklerini, duygusal yapýsýný ve davranýþ
kalýplarýný açýklamada
yardýmcý olmaktadýr.
Harrisonlarýn da ortaya
koyduklarý gibi, bu anýlar,
anne ve babalarýn ölüm ve
yaþam hakkýndaki kökten
inançlarýný sonsuza dek
deðiþtirebilme gücüne
sahiptirler. Geçmiþ yaþam
anýlarýný bizlerle paylaþan
çocuklar, biz yetiþkinlere,
unutmuþ olduðumuz bir
þeyi yani ölümden sonra
devam eden yaþamý öðretmektedirler.
Bazen çocuklarýn
geçmiþ yaþamlarýndan
getirdikleri korkularý veya
fiziksel rahatsýzlýklarý
problem yaratabilmektedir. Bu çocuklarýn geçmiþ
yaþamlarýný þimdiki
yaþamlarýndan ayýrmaya
ihtiyaçlarý vardýr. Yani
onlara geçmiþ yaþamýn
çok eskilerde kaldýðý
anlatýlmalýdýr. Çocuk,
geçmiþ hayatýndan yarým
kalmýþ bir hesapla bu hayata enkarne olmuþ ise,

bunu iyice anlayýp
çözmelerine yardýmcý
olmak gerekir. Bu çocuklarýn ölüm anýndaki
duygularýný ve
düþüncelerini incelemelerine yardýmcý olunmalý ve
onlara Dr. Woolger'ýn
uyguladýðý bir teknikle
rehberlik yapýlmalýdýr.
Nicola'nýn vakasýnda
olduðu gibi, çocuklarýn
anýlarýna serbestçe anlatmalarýna izin vermeli ve
anne ve babalar çocuðun
anlattýðý hikâyeyi doðruluðuna inanarak ve karþý
çýkmaya çalýþmadan dinlemelidirler.
Bu anýlar, zararsýz veya
sorunlu olsalar bile, anne
ve babalara çocuklarýna
yardým etme fýrsatý sunmaktadýrlar. Ama anne ve
babalar çocuklarýnýn
anlattýklarýndan dolayý
donup kalýrlarsa çocuðun
cesareti kýrýlabilir ve bu
aný bir daha da yüzeye
çýkamayabilir. Ne yazýk
ki, kültürümüz anne ve
babalarý bu konuda hazýrlýksýz yakalanmalarýna
neden olmaktadýr. Geçmiþ
yaþamlarýn mümkün
olmadýðý inancýyla
yetiþtirilen anne babalar
bu anýlarýn neye benzediklerini veya ne yapýlmasý
gerektiðiyle ilgili rehberliðe ihtiyaç duymaktadýrlar.

O halde ne yapýlabilir?
Belki de çocuklara
yardýmcý olmanýn bir yolu
anne-babalarý eðitmekten
geçmektedir. Bu konuda
eðitilmiþ bir anne baba
çocuðun anlattýðý
hikayenin bir fantezi mi
yoksa gerçekten geçmiþ
yaþamýndan getirmiþ
olduðu bir aný mý
olduðunu ayýrt edebilecektir. Anne babalar
geçmiþ yaþamlarýn
dinamiðini yani eski
yaþamdan bu yaþama
getirilmiþ olan bitirilmemiþ iþleri veya rahatsýzlýklarý anladýklarýnda
çocuklarýný, onlara doðru
sorular sorarak yönlendirecek ve sorunu çözmelerine yardýmcý olabileceklerdir.
Çocuklarýn Geçmiþ
Yaþamlarýný Çözmenin
Pratik Rehberi
Ýnsanlarla çocuklarýn
geçmiþ yaþam anýlarýný
konuþtuðumda bana sorduklarý ilk soru: "Geçmiþ
yaþam anýlarýný fantezilerden nasýl ayýrabiliyorsunuz?" olur.
Baþlangýçta onlara:
"Anne ve babalar bunu
zaten anlayabilirler" diye
cevap veriyordum ama
bunun tatmin edici bir
cevap olmadýðýnýn da
farkýndaydým. Ancak, bu
konudaki çeþitli vakalarý
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inceledikten sonra anne ve
babalara dört tane iþarete
dikkat etmelerini söylemeye baþladým.
Konuþtuðum anne ve
babalarýn sayýlarý arttýkça
bu dört iþaretin ne kadar
iþe yaradýðýný da anladým.
Öncelikle söylemem
gerekirse, geçmiþ yaþam
anýlarý farklý bir kaynaktan çýktýklarý için fantezilerden birçok yönüyle
ayýrt edilebilmektedir.
Fanteziler aklýn
oyunudurlar ama geçmiþ
yaþam anýlarý gerçek
yaþanmýþ olaylardýr.
Dikkatli ve hassas bir
gözlemci aradaki farký
hemen kavrayabilir.
Geçmiþ yaþam
anýlarýnýn belki de bir
düzineden fazla olabilecek
iþaretini keþfettim. Ama
anne ve babalar açýsýndan
daha kolay olsun diye
bunlarý dört ana iþarette
topladým:
1. Hakikat Tonu
2. Zaman içindeki tutarlýlýðý
3. Yaþýnýn ve
tecrübesinin üstünde
olmasý
4. Paralel davranýþ kalýplarý ve özellikleri
Ancak, her geçmiþ
yaþam anýsýnda bu dört
iþaret bulunmayabileceðini de söylemek isterim.
Çünkü anýlar sonsuz bir
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çeþitlilik içinde gelirler ve
farklý çocuklarda, farklý
derecelerde olurlar ve
farklý yönlere giderler.
Görebildiðim kadarýyla bu
iþaretler daima bir kombinasyonla ortaya çýkmaktadýr. Örneðin bazý
vakalarda bu iþaretlerin
ikisine rastlayabilirken,
diðerlerinde dördüne birden de rastlayabilirsiniz.
Kombinasyon hangisi
olursa olsun, yani vaka ne
kadar zengin veya ne
kadar basit olursa olsun,

bu iþaretler geçmiþ
yaþamýn özetini ortaya
çýkarmaktadýrlar. Bunlarýn
nasýl birlikte çalýþtýklarýný
öðrenebilmek için bu
kitapta yer alan vakalarý
incelemeniz yeterli olacaktýr.
Bu iþaretler çocuklarýnýn
ses tonlarýndaki ve
davranýþlarýndaki en ufak
bir deðiþikliði bile fark
eden, onlarýn zaman içindeki deðiþimlerine tanýk
olan, bu nedenle
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olaðandýþý davranýþlarýný
tespit edebilen anne
babalar için iyi bir rehber
olabilir.
Bu dört iþaretin reenkarnasyonun veya geçmiþ
yaþamlarýn bilimsel kanýtlarýyla bir alâkasý bulunmamaktadýr. Bunlar,
insanlara sunulan kanýtlar
deðil, anne ve babalarýn
kullanmalarý için hazýrlanmýþ olan rehber niteliðindeki iþaretlerdir. Çocuklarýnýz geçmiþ yaþam
anýlarýný size anlatmaya
baþladýklarýnda, soracaðýnýz sorular ve dinleyeceðiniz ip uçlarý, çocuðunuzu
hiç tanýmayan kiþilere
sunabileceðiniz kanýtlar
olamazlar. Aslýnda çevrenizdekilere kanýt sunma
telaþý, algýlamanýzý etkileyebilir ve çocuðun
geçmiþ yaþam anýlarýný
anlatmasýnýn önüne set
çekebilir. Bu nedenle
kanýt esas nokta deðildir.
Esas nokta: Çocuðun þifa
bulmasý ve geliþmesidir.
Bu dört iþareti Dr.
Stevenson'un araþtýrma
metodlarýyla da karýþtýrmamanýz gerekir. Bu çok
önemlidir. Çünkü Dr.
Stevenson'un metodlarý
çocuklara yabancý olan
kiþilerin bu vak'alarý
doðrulamasýna göre tasarlanmýþtý. Üstelik bunlar,
tipik olmayan, ekstrem
(uç) vak'alardý.

Elbet ki çocuklarýnýn
aðzýndan çýkan hikâyeleri
dinleyen anne babalarýn
ilk tepkileri: "Bunu nereden öðrendi?" olur. Size
tavsiyem, çocuðunuzun
anlattýklarýna bu tarz tepkiler vermemenizdir.
Belki de siz o an, gerçekten bir geçmiþ yaþam
anýsýný dinliyor olabilirsiniz. Ama bunun tam
tersi de olabilir. Çocuklarýn zihinleri öylesine
serbestçe ve canlý çalýþýr
ki, sürekli olarak sizi
þaþýrtýcý cümleler sarf edebilirler. Hayaller ve
tahayyüller genç zihinlerin
doðal meþguliyetleridir.
Ama bazen de tüm
örtüler kalkar ve çocuk
geçmiþ yaþam anýsýný
anlatmaya baþlar. Ýþaretleri bilirseniz bu mucizevi
aný yakalar ve neler olupbittiðini anlayabilirsiniz.
Ne yazýk ki böyle zamanlarda hazýrlýksýz yakalanan
anne babalarýn kafalarý
karýþýr. Geçmiþ yaþamlar
bazý anne ve babalarýn
rasyonel düþünce tarzlarýna uymadýðýndan dolayý,
yaþadýklarýna mantýksal
cevaplar bulmaya çalýþýrlar. Ama ayný zamanda
kalpleri çocuklarýnýn
içtenliðine inanýr.
Sezgileri, çok özel bir þeyi
yaþadýklarýný onlara
söyler.

Birinci Ýþaret:
Hakikat Tonu
Çocuklar arabada
giderken veya mutfakta
oynarken birdenbire: "Ýþte
burasý tam da benim
öldüðüm yer" veya "Diðer
annem de böyle yapardý"
tarzýnda size saçma
gelebilecek sözler sarf
edebilirler. Dikkatli bir
anne veya baba çocuðunun bu sözleri sarf
ederken kullandýðý ses
tonunu ayýrt edebilir.
Anne ve babalara
çocuklarýnýn geçmiþ
yaþam deneyimlerini nasýl
anlattýklarýný sorduðumda,
çocuklarýnýn farklý bir ses
tonu kullandýklarýný
söylediler. Çocuklar,
konuyu anlatma biçimleri
ve kullandýklarý ses tonuyla gerçek bir olay anlattýklarýný belli ediyorlardý.
Halbuki uydurma bir
hikâye anlatan bir
çocuðun ses tonunda
sürekli olarak iniþ çýkýþlar
oluyor, çocuk bu hikâyeyi
arada bir söylediði
þarkýlarla süsleyebiliyordu. Böylece dýþarýdan
bakýldýðýnda bunun bir
fantezi olduðu anlaþýlabiliyordu.
Gelecek AY: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
edeceðiz.
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Depodakiler Bize
Daha Ne Kadar Yetecek?
Ýnsanlar, bu yüzyýla girerken daha
fazla petrol tüketmeye yani diðer bir
deyiþle depolanmýþ güneþ ýþýnlarýndan
daha fazla miktarda kullanmaya
baþladýlar.
Petrolden, naylon, rayon ve polyester
tarzýndaki sentetik kumaþlar, ev yapýmýnda kullanýlan reçineler ve plastikler

üretilebilmektedir. Petrolden kumaþ bile
yapabildiðimiz için, koyunlarýn otladýðý
ve pamuk yetiþtirilen arazilere daha az
ihtiyaç duyar olduk.
Ýç Savaþ'ýn hemen ardýndan baþlayan
gýda tedarikindeki kitlesel artýþ, gezegenimizin nüfusunun iki milyara çýkmasýna
neden oldu.
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1930 yýlý geldiðinde petrolden elde
edilen yakýt tarým makinelerinde geniþ
bir þekilde kullanýlmaya baþlandýðýnda
gýda üretiminde büyük bir patlama
yaþandý. Böylece 1960 yýlýna
gelindiðinde (Yani sadece 30 yýl içinde)
dünya nüfusu 3 milyara çýktý.

cek yeterince gýda olmayacaðýndan
dolayý, nüfusun bu hýzla artmasýný beklememektedir. Bu artýþý belki bir kýtlýk, bir
salgýn hastalýk, doðal afetler veya doðum
kontrolüyle ilgili yapýlabilecek bilimsel
geliþmeler (ki biz buna "hayýrlý bilim"
diyoruz) durdurabilir.

Ancak nüfus artýþý burada durmadý.
Ýnsan, yeryüzünün altýna depolanmýþ
olan bu eski gün ýþýðýný daha verimli bir
þekilde kullanmanýn, onu damýtmanýn ve
buna uygun makineler üretmenin ve
böylece gýda üretimini artýrmanýn baþka
yollarýný buldu.

Ýnsanoðlu bu duruma, depolanmýþ
güneþ ýþýðýný sýnýrsýzca kullanarak geldi.
21. y.y.la girerken insanoðlu tehlikeli
bir ölüm-kalým noktasýna gelmiþ bulunmaktadýr. Tümüyle baðýmlý olduðumuz
depolanmýþ gün ýþýðý kaynaklarý artýk bitmektedir.

Böylece 1974 yýlýna gelindiðinde (14
yýl içinde) dünya nüfusu 4 milyar, 1987
yýlýna gelindiðinde (sadece 13 yýl içinde)
5 milyar, 1999 yýlýna gelindiðinde ise
(sadece 12 yýl içinde) 6 milyar oldu.

Titusville'deki ilk petrol kuyusunun
keþfinden beri insanlar yeryüzünden 742
milyon varil petrol çekmiþlerdir.
Dünyanýn mevcut petrol rezervi ise 1000
milyon varil olarak hesaplanmýþtýr ki bu
en olumlu tahminlerle bize 45 yýl daha
yetebilecektir.

Ýþte bu nüfus, gezegenin temiz su kaynaklarýnýn %50'den fazlasýný tüketmektedir. Bu ise
geride kalan çok
az kaynak için,
her bitki ve hayvan türünün birbiriyle rekabete
girmesi anlamýna
gelmektedir. Bu
gidiþle dünya
nüfusu 2030
yýlýnda 10 milyar,
2070 yýlýnda 20
milyar ve 2150
yýlýnda ise 80 milyar olacaktýr.
Ancak hiç
kimse,üretilebile-
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Çocuklarý ve torunlarý için iyi bir gelecek bekleyen kiþiler için bu rakam
ürkütücüdür.
10 milyar insanýn yaþadýðý bir dünyada
3 milyar insana yetecek kadar petrolün
mevcut olduðunu hayal etmeye çalýþýn.
Bu, 7 milyar insanýn kýtlýðýn sýnýrýna
gelmesi anlamýna gelir. Buna bir de Çin,
Hindistan ve Meksika gibi endüstrileþen
Üçüncü Dünya ülkelerinin açtýðý fabrikalarý, ürettiði arabalarý, inþa ettikleri
otoyollarý ve petrolle çalýþan üretim
tesislerini eklediðinizde, petrol kaynaklarýnýn belki de 45 yýl bile dayanamayacaðýný anlarýz.
Gittikçe artan nüfusun eski gün ýþýðý
kaynaklarýný hýzla tüketmesi felaketi
çaðýrabilir. Dev petrol yataklarý aniden
keþfedilse (çünkü petrol endüstrisindeki
bazý kiþiler bunun böyle olacaðýný savunmaktadýrlar) veya soðuk füzyon veya
hidrojen hücreleri gibi yeni ve alternatif
enerji kaynaklarý yaygýn bir þekilde
herkesin kullanýmýna sunulsa bile, gezegenimiz üzerinde yaþayan milyonlarca
insanla birlikte mahvolmaktan kurtulamayacaktýr. Diðer yanda ilerleyen
bölümlerde söz edeceðimiz gibi, bazý
çözümler de vardýr ancak bunlar teknolojik çözümlerden ziyade kültürümüzle
ilgili olan çözümlerdir.
Peki her þey buraya nasýl vardý? Tarih
neler yapýlabileceðiyle ilgili bize neler
anlatmaktadýr?
Bu konularý ve sorularý ayrýntýlarýyla
önümüzdeki bölümlerde konuþacaðýz.
Ancak önce, bir dakikalýðýna geriye çe-
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kilelim ve þu önemli soruya bakalým:
"Böylesine bir felakete doðru sürükleniyorsak, bu neden herkes tarafýndan da
apaçýk bir þekilde görülmemektedir?"
Her Þey Bu Kadar Kötü Ýken Nasýl
Oluyor da Güzel Görünüyor?
Medeniyet dediðiniz bir komplo
düzenidir.... Modern yaþam, rahat mevkilerde oturan kiþilerin kendilerini hep
böyle yaþýyormuþ gibi göstermek için
yaptýklarý gizli bir anlaþmadýr. John
Buchan (1875-1940)
Medeniyetin tümü felakete doðru
sürüklense bile bazý þeyleri iyi göstermenin iki yolu vardýr: 1. Bedelini ödeyerek
deðil, baþlangýçtaki sermayeden yiyerek
yaþamaya devam et.
1980'li yýllarýn baþýnda iþ hayatýna yeni
atýlan bir yazýlým þirketinde pazarlama
danýþmaný olarak iþe alýnmýþtým. Dört
genç giriþimci biriktirmiþ ve eskiden
kazanmýþ olduklarý paralarý birleþtirerek
170.000 dolar sermaye yaratmýþlardý.
Planlarý yeni bir kelime iþlemci programý
geliþtirmek ve pazarlamaktý. Bu genç
adamlarýn en büyük hayali bir gün zengin olmaktý.
170.000 dolarla bir binanýn ikinci
katýnda kendilerine bir ofis kiraladýlar.
Burada kendilerine ait olan beþ tane özel
ofis, bir adet konferans salonu ve
sekreterin çalýþacaðý ortak bir alan vardý.
Bir tasarým firmasýyla anlaþarak kendilerine bir logo yaratmýþlar ve kapýnýn giriþine büyükçe bir levha asmýþlardý. Þirket
arabasý olarak dört tane Saab almýþlardý.
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Ayrýca meþe masalar ve deriden yapýlmýþ
yönetici koltuklarý satýn almýþlardý.
Ofislerine konulacak çiçekler ve bunlarýn
sonraki bakýmlarý için bir çiçekçiyle ve
içinde tuzlu su bulunan bir akvaryumu
kurmasý ve sonraki bakýmý için de bir
hayvan maðazasýyla anlaþmýþlardý.
Kendilerine her yýl 30.000 dolar maaþ
(ayrý ayrý) baðlamýþlardý. Beni de arada
bir gelip onlara danýþmanlýk yapmam
amacýyla yüksek bir fiyata tutmuþlardý.

leri yaratmaya ve pazarlamaya vereceklerdi. Yeni programlarýný piyasaya
sürmek için de kendilerine 12 aylýk bir
süre tanýmýþlardý.

Bu genç giriþimciler çok zeki ve parlak
programcýlardý ve bilgisayarla ilgili
bilmedikleri en ufak bir þey yoktu. Bu
nedenle onlarýn kullanýcý dostu olan ve
büyük kitlelere ulaþabilen bir kelime
iþlemci programý yaratamamalarý için hiç
neden olmayacaðýný düþünüyordum.
Ofislerinde ilk iþe baþladýðýmda çok etkilenmiþtim. Kendileri ve ofisleri baþarý
ve bolluk içinde yüzdüklerini gösteren
bir görünüm içindeydiler. Ön ofiste oturan genç sekreter haným oldukça þýk giyimli ve etkin görünüþlüydü. Þirketin
dört ortaðý da tasarýmcýlara has biçimde
gayet güzel giyinmiþler ve kravat takmýþlardý. Ofiste bulunan fotokopi makinesi, kaðýt öðütücüsü, posta makinesi ve
diðer bilgisayarlar oranýn birinci sýnýf bir
yer olduðunu apaçýk gösteriyordu.

Altý ay sonra, benden ricacý olduklarý
için onlarý yeniden ziyaret ettim. Artýk
ofislerinde yirmi kiþi çalýþýyordu.
Piyasaya sürecekleri ürün henüz hazýrlýk
aþamasýndaydý ve bununla ilgili broþürleri halihazýrda basýp daðýtmýþlardý. Ofis
arabalarýnýn sayýsý bu arada altýya çýkmýþ
ve bankadaki paralarý çeyrek milyon
dolara yaklaþmýþtý. Ancak ortaya henüz
bir ürün çýkmamýþ ve her hangi bir þey
satmamýþlardý. Kendilerine göre hayat
harika gidiyordu ve her þey muhteþemdi.

Meþeden yapýlmýþ bir konferans
masasýnýn çevresinde, rahat deri koltuklarýn üzerinde otururken, gelecekte nasýl
mültimilyoner olacaklarýný büyük bir
güvenle anlatýyorlardý. Ayný þeyi, onlarýn
þirketiyle iþ yapan herkes de söyleyebilirdi. Planlarý dikkatlerinin yarýsýný
yatýrýmcýlardan elde ettikleri parayý
çoðaltmaya, diðer yarýsýný ise yeni ürün-

Onlarla daha ileri gidemeyeceðimi tahmin edince bir süre sonra kendiliðimden
ayrýlmýþtým. Çünkü bu talihsiz filmi daha
önce de seyretmiþtim ve bunun nereye
doðru gideceðinden kesin olarak
emindim.

Altý ay sonra ikinci ziyaretimi yaptýðýmda, operasyonun devam edemeyeceði söylendi bana. Çünkü ürün daha
piyasaya çýkmadan, dört ortak maaþlarýný
dört katýna çýkarmýþlar ve þirket kaçýnýlmaz biçimde nakit krizine girmiþti.
Çalýþanlara, ayrýlmalarý için son 24 saatlerinin kaldýðý söylendiðinde, þirket ve
ofisler yine harika ve parlak görünümlerini sürdürmekteydiler. Yatýrýmcýlar
ortaya koyduklarý her þeyi kaybettiler
çünkü ayaða kalkacak fýrsatý bulamadan
sermayeleri hiç olmuþtu.
Gelecek Ay: "Ponzi Düzeni" baþlýklý
konuyla devam edeceðiz.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul adresine mektupla
veya Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu’na (0212) 252 85 85 no’lu telefonla, (0212)
249 18 28 no’lu faxla abone adresinizi bildirmenizi rica ederiz.
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý
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