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Sevgili Dostlar
Aklý baþýnda, az çok güngörmüþ kiþilerin ülkemizin kritik günler
yaþadýðýný, bir þeyleri deðiþtirmek çabasýyla kývranýrken oraya buraya
çarpýp devirdiðini, haklý haksýz, doðru yanlýþ her þeyi birbirine
karýþtýrdýðýný görmemesine, bunlara üzülmemesine imkân yok. Bu
karýþýk ortamda gönlü temiz, hayrý ve sevmeyi bilen insanlar dahi
doðruyu iþaret etme, haklýnýn yanýnda olma çabasýyla ister istemez kavganýn içine girip tarafgir olmaktan kendilerini alamamaktalar. Böyle
olunca da kendilerini farkýnda olmadan bir tarafý koruyup haklý çýkarmaya çalýþýrken, öbür tarafý kötüler ve ona kin besler halde bulmaktadýrlar. Bizler ise mümkün olduðunca olaylarý olduðu gibi objektif
görmeye çalýþýrken, ne halde olursa, nerede durursa dursun insanýn,
insanlýðýn yanýnda olmayý önemli görüyoruz “Ben gelmedim dava için,
benim iþim sevi için... Gönüller Dost evi için, gönüller yapmaya
geldim” diyen Yunus misali. Bizlere bizzat kötülüðü dokunmuþ kardeþler
için de düþüncemiz yine Yunus Emre’nin düþüncesi gibi: “Yaratýlmýþý
hoþ görürüm, Yaratan’dan ötürü”. Çünkü tozun topraðýn birbirine
karýþtýðý, öfke ve kinin bir sis gibi gönülleri, zihinleri kapladýðý
zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan þey, merhamet, þefkat, anlayýþ
duygularýnýn yeþermesi ve yayýlmasýdýr. Bu duygular insanlarý bölük
bölük ayýran, bu ayrýlýktan bir þekilde menfaat saðlayanlarýn
gönüllerini de yumuþatacak kadar çoðalabilirse o zaman geleceðimiz
hep birlikte güzelleþecektir. Bundan eminsek, baþka yolun düþmanlýklarý
hiçbir zaman yok edemeyeceðine kani isek, bizlere düþen ayýrt
etmeksizin herkese sevgi duymak, herkesi kendi þartýnda
deðerlendirmek, herkese dua edebilmektir. O zaman ortada kötü diyebileceðimiz kimse kalmaz bizler için. En kötü denilen bile isterse bir
gün gönlünde hepimizden daha fazla Yaratan’a yer verebilir çünkü.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Kuran'daki dirilmek tabirinin
halkedilmek yani yoktan
varedilmek kelimesinden
baþka manâda kullanýldýðýný
görüyoruz. Ahirete geçiþ esasen
ölümle olduðuna göre, ahirette
dirilmekten bahsetmek abestir.
Çünkü ölüm demek ruhun
bedenini terketmesi ve ahirette
gözünü açmasý demektir. Eðer
ölümden sonra bir de ahirette
dirilmek var ise ölüm ile
ahirette dirilmek arasýnda
ruhlar ne durumdadýrlar?
Ölü durumdadýrlar
diyemezsiniz. Çünkü ruh için
ölüm diye bir þey yoktur. Ve
Kuran'da dirilmek lâfý her yerde
dünyada dirilme, dünyada
tekrar canlý hale gelme
anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kuran’daki Ayetlerle
Tekrar Dünyaya Gelme

SEVGÝ DÜNYASI

Özden - Geçen
konuþmamýzda
Kuran'da tekrar
dünyaya gelindiðini
gösteren âyetleri incelemeye baþlamýþtýk. Ýlk
olarak Bakara suresinin
28. âyetini ele almýþ ve
bu âyetin tekrar
dünyaya gelindiðini
þüpheye yer býrakmayacak þekilde açýkladýðýný
söylemiþtik.
Erdem - Ben
söylediklerinizi iyice
düþündüm. Yalnýz
dirilmek lâfýný neden
ahirette dirilmek
manâsýna almayýp da
dünyada bedenlenmek
manâsýna aldýðýnýzý pek
iyi kavrayamadým. Bu
dirilmek lâfý pekalâ
ahirette dirilmek
mânâsýna da gelebilir.
Özden - Dostum, bir
kelimeye manâ verirken
iki hususa dikkat etmek
lâzýmdýr. O kelimeyi
kullanan, çeþitli yerlerde ayný kelimeyi bir
tek manâya mý kullanmýþ, yoksa baþka baþka
mânâlarda mý kullanýlmýþtýr? Ýkinci husus da
o kelimenin iþaret ettiði
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olay veya iþ, gerçekte
bugünkü bilgilerimize
göre nasýldýr? Bu iki
yön dikkate alýnarak
Kuran'daki dirilmek
tabirinin halkedilmek
yani yoktan varedilmek
kelimesinden baþka
manâda kullanýldýðýný
görüyoruz. Ahirete
geçiþ esasen ölümle
olduðuna göre, ahirette
dirilmekten bahsetmek
abestir. Çünkü ölüm
demek ruhun bedenini
terketmesi ve ahirette
gözünü açmasý demektir. Eðer ölümden sonra
bir de ahirette dirilmek
var ise ölüm ile ahirette
dirilmek arasýnda ruhlar
ne durumdadýrlar? Ölü
durumdadýrlar diyemezsiniz. Çünkü ruh
için ölüm diye bir þey
yoktur. Ve Kuran'da
dirilmek lâfý her yerde
dünyada dirilme,
dünyada tekrar canlý
hale gelme anlamýnda
kullanýlmýþtýr.
Erdem - Peki bahsettiðiniz diðer âyetler
hangileridir?
Özden - Yine Bakara
suresinin 56, 73, 243,

259, ve 260. âyetlerinde
Allah'ýn öldürdükten
sonra dirilttiðinden bahsetmektedir. Bunlardan
56. âyette: "Ölümünüzden sonra, þükredesiniz
diye sizi diriltmiþtik",
73. âyette:" (Sýðýrýn bir
parçasý ile ona vurun)
dedik. Ýþte böylece Allah ölüleri diriltir, akýllanasýnýz diye âyetleri
gösterir", 243. âyette:
"Binlerce kiþinin ölüm
korkusu ile yurtlarýndan
çýktýðýný görmedin mi?
Allah onlara (ölün)
dedi, sonra da kendilerini diriltti. Allah insanlara bol nimet verir,
ama insanlarýn çoðu
þükretmez."
Þu âyetlerde açýkça
ölümden sonra diriltilmekten, Allah'ýn ölüleri
dirilttiðinden bahsediliyor. Bu iþin de insanlarýn gerçekleri görmesi, Allah'a þükretmesi
için olduðunu ifade
ediyor. Yani tekrar dirilmenin gayesi þükredecek idrak seviyesine
yükselmektir. O halde
tekrar dünyaya gelmek
tekâmülü tamamlamak
için zaruridir. Spiritualistler de ayný þeyi
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söylüyorlar.
Erdem - Baþka
âyetlerde de var mý
böyle iþaretler?
Özden - Ýþte Yunus
sûresinin 31. ve 34.
âyetleri. 31. âyette:
"Diriyi ölüden ve ölüyü
diriden çýkaran kimdir?
Her iþi düzenleyen
kimdir? Onlar "Allah"
diyecekler. O vakit de
ki: "O halde ona karþý
gelmekten sakýnmaz
mýsýnýz?" 34. âyette ise:
"De ki (O'na eþ koþtuklarýnýzýn içinde önce
yaratýp sonra öldüren,
sonra da yeniden dirilten var mý?) De ki:
(Allah her þeyi önce
yaratýr, öldürür, sonra
gene diriltir). Artýk nasýl
oluyor da gerçeði
býrakýp batýla dönüyorsunuz." Bu âyetlerde
açýkça diriyi ölüden
çýkarttýðý, öldürdükten
sonra Allah'ýn tekrar
dirilttiði söyleniyor. Diri
ve ölü kelimeleri sadece
dünyaya ait deðiþmeleri
ifade eder. Çünkü öbür
dünyada bir ölme ve
dirilme yoktur. O halde
dünyada ölüyoruz, ölen

insan dünyada tekrar
diriliyor. Ýþte ölüden
diri, diriden ölü çýkarma
bu demektir.
Erdem - Buradaki
dirilmek lâfý ahirette
uyanmak mânâsýna
geliyor zannediyorum.
Yahut da bir ölünün diriliþi, ölen adamýn tekrar canlanarak kalkmasý
tarzýnda olamaz mý?
Özden - Kuran'da
bahsedilen diriliþ ayný
beden içinde tekrar canlanma mânâsýna deðildir. Böyle olaylarýn bir
olaðanüstü yönü yoktur.
Her zaman olmaktadýr.
Kuran tekrar dirilmenin
hatalarý tamir için, yükselmek için olduðunu
söylüyor. Bu netice de
ancak tekrar dirilenin
yeni bir beden içinde ve
daha uygun þartlarda
gelmesiyle mümkün
olabilir. Biraz önce de
söylediðim gibi
Kuran'ýn âyetlerini toplu
olarak gözönünde
bulundurursak buradaki
dirilmenin dünyaya
tekrar gelmeden baþka
mânâya gelemeyeceðini
anlarýz. Bakara

suresinin 28. âyetinde:
"Siz ölüydünüz" yani
dünyada yaþayýp sonra
ölmüþtünüz, "Ben sizi
dirilttim". Yani tekrar
dünyaya gönderdim.
"Tekrar öleceksiniz"
tekrar ölebilmesi için
tekrar dünyada yaþamasý lâzým. Ahirette
tekrar ölünür mü?
Çünkü ölüm dünyaya
ait bir fiildir.
Yunus suresindeki
âyetleri de ayný düþünceyle tetkik edersek:
"Allah önce yaratýr,
sonra öldürür, sonra
tekrar diriltir" lafýnýn
tekrar dünyaya gönderir,
dünyada tekrar uyandýrýrdan baþka manâya
gelemeyeceðini anlarýz.
Erdem - Buna neye
tekrar dünyaya gelmek
diye açýk açýk söylenmemiþ de tekrar
dirilmek gibi baþka
mânâya da çekilebilen
bir kelime kullanýlmýþ.
Özden - Bundaki
maksat (herkes ihtiyacýna göre manâ versin)
olmak gerekir. Çünkü
tekrar dünyaya gelmeyi
hazmedemeyecek du-
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rumda olanlar da mevcuttur. Þimdi biz âyetlerin tetkikine devam
edelim. O zaman þüphelerinizin tamamen
daðýldýðýný göreceksiniz. Þimdi "Ýsra" suresinin þu 49, 50, 51 ve
52. âyetlerine bakýnýz:
("Biz kemik ve kýrýntý
toprak olduðumuz
zaman yeniden mutlaka
dirilecek miyiz?) derler.
(50) De ki: (Ýster taþ,
ister demir olsun) (51)
(Yahut da kalbinizde
büyüttüðünüz daha sert
bir yaratýk olun, mutlaka dirileceksiniz) (Bizi
tekrar kim hayata (yani
dünyaya) getirecek?)
derler. De ki: (sizi ilk
defa yaratan" Alay ederek baþlarýný sallayacaklar: (Bu iþ ne zaman
olacak?) diyecekler. De
ki: (Umarým ki pek yakýnda) (52) (Allah o gün
sizi çaðýracak, O'na
hamd ederek davetine
uyacaksýnýz ve kabirlerinizde pek az bir süre
kaldýðýnýzý sanacaksýnýz)"
Bilmem gerçekler
bundan daha açýk nasýl
söylenebilir? Burada
açýkça hem de meydan
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okuyarak diyor ki: "Siz
ölüp toprak, kemik, demir olsanýz, hattâ daha
sert bir þey olsanýz,
(biliyorsunuz ki toprak,
kemik ve demir haline
dönüþen bedendir, ruh
deðildir) mutlaka dirileceksiniz, yani bedeniniz
tekrar mutlaka canlanacak diyor. Bunu da sizi
ilk defa yaratan Allah
yapacak. A güzelim,
Allah'ýn ilk defa yarattýðýna inanýyorsun da
tekrar tekrar diriltebileceðine, yani dünyaya
gönderebileceðine
neden inanmýyorsun?
Ayetlerde çok güzel bir
noktaya daha iþaret ediyor: "Allah o gün (yani
sizi dünyaya tekrar göndermek istediði zaman)
çaðýracak, O'na hamd
ederek davetine uyacaksýnýz ve kabirlerinizde
pek az bir süre
kaldýðýnýzý sanacaksýnýz." Bizim ruh âleminden aldýðýmýz bilgilerde de aynen böyle
diyor. Dünyaya gelmek,
tekrar doðmak için ruhlar sabýrsýzlýkla bu daveti beklerler. Bu daveti
alýnca da Allah'a binlerce þükrederek koþar-

lar. O zaman kabirde,
yani Ahirette (spatyomda) geçirdikleri sürenin
pek kýsa olduðunu sanýrlar. Çünkü spatyomda bizim anladýðýmýz
mânâda zaman yoktur.
Zaman geçirilen hadiselerin boyu ile ölçülür.
Görüyorsunuz ki
açýkça tekrar dünyaya
gelmekten ve bunun
ilâhi bir lütûf olduðundan bahsediliyor. Bunun
lütûf oluþu hatalarýmýzý
görmek ve onlarý düzeltmek imkânlarýný
bahþetmesindendir. Bir
öðrenciye sýnýfta kalmak, yani ayný sýnýfta
tekrar okuyup eksiklerini tamamlamak imkânýnýn tanýnmasý bir lütûftur. Böyle bir imkân
tanýnmasa sýnýfta kalan
okuldan kovulsa, ne acý
ve de adaletsiz bir durum olur deðil mi? Ýþte
dünya okulunu bitiremeyen ruhlar da tekrar
tekrar dünyaya gelir,
giderler. Ta... bu okulu
bitirinceye kadar. Kuran'daki âyetlerin tetkikine devam edeceðiz.
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Sýradýþý
Ruhsal Yaþantýlar
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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40 yýl önce söyleþiler
yaparak okuyucularýmýza
tanýttýðým sekiz Türk
spiritualistinden son dördünün
yaþadýklarý ilginç parapsikolojik
deneyimlerini ana hatlarý ile
özetledikten sonra
gelecek sayýlarýmýzda batý
dünyasýndaki idealizm,
materyalizm tartýþmalarýndan
ve son 160 yýllýk ruhsal
araþtýrmalardan elde edilen
sonuçlarýn insanlarýn Tanrý
inançlarýna yaptýðý olumlu
katkýlardan yorumlar
sunacaðým.
YÜKSEK MATEMATÝKÇÝ
VE SPÝRÝTÜALÝST
1948'de Fen Fakültesi Yüksek
Matematik ve Astronomi mezunu olan,
söyleþi yaptýðým dönemde Ankara'da
Vakýflar Bankasýnda müdürlük yapan
Neclâ Tunçok Haným (Ö:2001) bir
fizik medyumla yaptýklarý ilginç deneyi
þöyle anlatmýþtý:
"1945-46 yýllarýnda idi. Üniversitede
öðrenciydim. Beylerbeyi'nde bir aile
toplantýsýna davet ettiler. Gittim. Som
cevizden büyük bir masanýn etrafýna 15
kiþi kadar toplanmýþtýk. Ellerimizi
masanýn üzerine koyduk. Biraz sonra
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aðýr masa kýmýldamaya baþladý.
Toplantýyý idare etmekte olan evin
baldýzý "Tamam, ruh geldi!" diye
baðýrdý. Evin beyi oyun yaptýðýmýzý
zannederek : "Ne ruhu caným. Masayý
bal gibi siz oynatýyorsunuz" diyerek
alay etmeye baþladý. Eniþte beyin bu
iðneli lâflarý, baldýz hanýmý iyice
kýzdýrmýþtý. Gelen ruha, eniþtesini
iþaret ederek ricada bulundu: "Lütfen
bunu inandýrýn. Beni kýzdýrýyor!".
Gelen varlýk masanýn bacak darbeleriyle sehpaya geçilmesini bildirdi.
2-3 kiþi ellerini koyar koymaz sehpa
dört ayaðý üzerinde havalandý, yan
döndü ve havada süzülerek evin beyine
doðru süratle kaydý. Eniþte bey, korkudan ayaklarýný kanepeye toplamýþ,
vücudunu geriye çekerek, kollarýný
yana açmýþ baðýrýyordu: "Ýnandým!..
Ýnandým!.."
Hiçbir müzik âletini çalmasýný
bilmediði halde Diþ Doktoru Ferhan
Erkey'in medyumu olarak bir toplantýda bir besteyi piyanoda seslendiren
Neclâ Haným anlatmaya en baþýndan
baþlamýþtý:
"Toplantýlarýna ilk gittiðim gün bende
yazýcý medyum tezahürleri görülmüþtü.
Ferhan bey bendeki bu durumun farkýna varýnca büyük ilgi duydu. Celseden
sonra bana anlattýklarýna göre ilk
deneyde ünlü bestekâr Beethoven'in
ruhu gelip bitiremediði bir senfonisinden, onu tamamlamak istediðinden
bahsetmiþ. Baþka bir gece piyanosu
bulunan bir evde yapýlan celsede
Beethoven'in ruhu: "Benim müzikle
ilgili söylediklerimi anlayamýyor. Zira
hiç müzik bilmiyor" diye þikâyette
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bulunmuþ. Ruh
doðru söylüyordu.
Gerçekten hiç müzik
bilgim yoktur. Bir
tek müzik âleti çalmasýný bilmem.
Sadece klâsik batý
müziði dinlemekten
çok hoþlanýrým.

Beethoven'in
ruhu ilave ediyor: "Burada
ýstýraplý bir varlýk var. O da müzisyen. Sizinle
konuþmak istiyor…" Onun macerasý da ilginç. Büyük ümitlerle piyanist olarak katýldýðý bir
müzik yarýþmasýnda kazanamayýnca intihar eden birisi bu.
Nitekim benimle baðlantý kurar
kurmaz hayatýmda tek defa
olsun piyanonun tuþuna el
sürmemiþ olan ben, intihar eden
o müzisyenin yarýþmada çaldýðý
parçayý piyanoda baþtan sona
çalýyorum. Uyandýktan sonra
çaldýðým parçayý bana banttan
dinlettiler. Müzik deðerini tatminkâr bulmadým.."
Neclâ haným matematikçi bir kafaya
sahip olduðundan dört baþý mamur
inceleme yapmadan bir karara varmak
istemiyordu. Ama konuþmanýn bu

Ahmet Kayserilioðlu, Necla Tunçok ile söyleþide...

safhasýnda yanýmýzda bulunan Hâzým
Akalýn arkadaþýmýz dayanamamýþtý:
"Ne diyorsunuz Neclâ haným" diye
atýldý. "O celsede bizzat ben de bulundum. Öyle bir müzikten anlamayan bir
kiþinin çalacaðý parça deðildi o. Celsede radyoevinde çalýþan müzisyenlerden bazýlarý da vardý. Çalýnan parçanýn
Beethoven'in bir eseri olduðunu onlar
da heyecanla söylemiþlerdi."
LÝSE EDEBÝYAT ÖÐRETMENÝ
VE RUHSELMAN'IN
MEDYUMU
Bedri Ruhselman'ýn "Mukadderat ve
Ýcabat" ve "Allah" isimli kitaplarýný
okumuþ olanlar kendini MUSTAFA
MOLLA diye tanýtan büyük bir bedensiz varlýktan alýnmýþ bilgi dolu tebliðleri herhalde hatýrlayacaklardýr. Bu
tebliðlerin sað baþýnda hep þu isim yer
alýr: Medyum: MACÝT ARAY.
Ýzmir Karþýyaka Lisesinde edebiyat
öðretmenliði yapmýþ olan Macit Aray,
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manevi inanç konusunda büyük fikir
çilelerinden geçmiþ bir kiþi olarak o
günlerini þöyle anlatmýþtý:
"Aileden alýnan dogmatik inançlar
insaný ancak belli bir yaþa kadar götürebiliyor. Bilgi, görgü ilerledikçe ve
mantýk geliþtikçe artýk manevi meseleler bize öðretildiði þekliyle, bir efsane
gibi gelmeye baþlýyor. Bu þekilde
Allah'a ve öbür dünyaya karþý inancý
adamakýllý sarsýlmýþ delikanlý için iki
þýk kalýyor ortada: Ya böyle konularý
hiç düþünmeyerek vur patlasýn çal
oynasýn gününü gün etmek; ya da, eðer
biraz düþünmeye yatkýn bir kimse ise
yarýný olmayan, gayesiz bir yaþama
isyan etmek. Aslýnda her iki þýkkýn da
mukadder bir tek sonucu var: Bunalým.
"Ne olurdu gençlere bu zor durumlarýnda el uzatabilecek serbest düþünceli,
bilgili din adamlarý ve fikir adamlarý
bulunabilseydi... Yazýklar olsun ki,
çaðýmýzda en çok eksiði duyulan da
bunlar... Asrýn gerçeklerinden habersiz,
statik bir inanca sahip din adamlarýnýn
mitolojik efsaneleri andýran konuþmalarý; fikir adamlarýnýn sadece
maddeyi kabul eden düþünceleri gençlerin içindeki boþluðu doldurmuyor
bilakis artýrýyor…
"Ýþte ben de 1944 yýlýna yani 34 yaþýma kadar dar görüþlü din adamlarýndan
soðumayý, dinlerden soðumaya dek
götürmüþ; kimsenin çözemeyeceðine
inandýðým bir þüphe kördüðümü ile
sýmsýký sarýlmýþtým.
Buna paralel olarak, iç huzursuzluðum gittikçe artýyordu. Eðer tatmin
edici bir fikir sistemi kurabilsem de
Allah'ýn ya kati varlýðýnýn ya da yok-
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luðunun delillerini elime geçirebilsem
sýkýntýlarým tamamen halledilecekti.

"Ýþte o yýllarda methini daha
önce duyduðum Dr. Bedri
Ruhselman'ýn Ýzmir'e geliþi
benim için büyük bir müjde
oldu. Ondan bir feyiz alacaðýmý
az da olsa umuyordum. 4 yýl
aralýksýz birlikte çalýþtýk. Birçok
celseye katýldým. Maalesef bunlar da kâr etmedi. Gerçeði
arama bende bir humma halini
almýþtý. Ruhselman'ýn Ýzmir'den
ayrýlmasýndan iki ay sonra 3-5
kiþilik celse topluluðumuzun
daðýlmasý da araþtýrmalarýmý
engellememiþti.
Medyumluk yolunu bir de kendimde
deneyeyim diye düþündüm, aylarca
uðraþtým. Fakat yukarý âlemden ne ses
geldi ne nefes.
"Bir gün yine ümitsiz, bir bedensiz
dostla temas imkâný ararken kalemin
parmaklarýmýn arasýnda irademin tamamen dýþýnda bir yýlan yavrusu gibi
harekete baþladýðýný görünce dehþetli
bir korkuya kapýlarak kalemi fýrlatýp
attým. Gözlerim aldandý galiba diyerek
kendimi avutuyordum. Yerden kalemi
alarak beklemeye baþladým. Hayret,
olay aynen tekrarlanmýþtý ve bu
böylece altý defa aynen böyle oldu.
Kalemin parmaklarýmýn yönetimine
tabi olmadýðýný, ben saða çekmek ister-

10
ken onun aþaðýya zorladýðýný kesin
surette tespit ettim. Fakat son derece
yavaþ yazýyordum. Yarým saat içinde
ancak 3-5 cümlecik bir mesaj alabilmiþtim.
"Ýþte bu sýrada hiç ummazken kalem
birdenbire akýldýþý bir hýzla harekete
geçti. Sayfalar dolup taþýyordu. Öyle
bir sinir dengesizliðine tutuldum ki,
kendi kendime kahkahalar atýyorken,
elimin altýnda yeni cümleler kuruluyordu. Mesajý veren varlýða yeter diye yalvardým. O kibarca devam müsaadesi
istiyordu. Yazýþ öyle süratli idi ki, nelerden bahsedildiðini bile anlamýyordum. Derken kalem birdenbire durdu.
Garipliðe bakýn ki, bu defa ben devam
arzusu duymuþtum. Buna raðmen bir
tek kelime ilave edemedim. Anladým ki
mesaj sona ermiþti. Kaðýtlarý okudum.
7-8 büyük sayfa üzerine olaðanüstü bir
akýcýlýk ve rahatlýkta yazýlmýþ birçok
büyük fikirleri kapsýyordu. Bir edebiyatçý olarak kolayca hüküm verebilirdim: Aldýðým mesaj, üslûp ve zihniyet bakýmýndan benim kiþiliðimi
aþýyordu..."
Sayýn Macit Aray'ýn kendini Mustafa
Molla olarak tanýtan bedensiz varlýkla
ilk karþýlaþmasý iþte böyle olmuþ. Ve
alýnan mesajlar birbirini kovalamýþ durmuþ ve tabii bu bilgiler Dr. Bedri
Ruhselman'a da gönderilmiþ. Dr. Bedri
Bey, verilen bilgilere o derece hayran
olmuþ ki, sýrf bu celseler için Ýzmir'e
gidip gelmeye baþlamýþ.
Bizzat yaþadýðý bu medyumluk olayýna raðmen kuþkularý tamamen geçmiþ
deðil. "Acaba bilinçaltým mý yoksa bir
öte âlem varlýðý mý bunlarý yazdýrýyor"
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diye düþünmekten kendini alamýyor.
Devamý þöyle anlattý sayýn Aray:
Bir gün yarý uyur halde iken zihnen
Mustafa Molla ile konuþmaya
baþladým. Dedim ki:

"Bana kýzmayýnýz. Çünkü hem
konuþan hem dinleyen ayný
kafanýn içinde nasýl birleþiyor
diye haklý bir duraksama
geçiriyorum. Benimle, benden
ayrý bir varlýk olarak konuþtuðunuzu kanýtlamalýsýnýz."
"Nasýl istiyorsanýz o þekilde
ispata hazýrýz" cevabýný aldým.
"Geleceðe ait hadiselerin önceden aynen haber verilmesi bu
âlemde hiçbir maddi vasýta ile
mümkün deðildir. Bana bir
yakýn, yani 15 gün sonra, bir de
çok uzun zamanda olacaklarý
rüya aracýlýðýyla önceden haber
verirseniz baðýmsýz bir kiþilik
taþýdýðýnýza inanacaðým" dedim.
"Peki bu akþamdan itibaren
bekleyiniz" vaadinde bulundu.
"Bu konuþmanýn olduðu günün gece
yarýsý karýmýn çok heyecanlý, telaþlý
haykýrýþýyla uyandým: "Kalk, kalk
deprem oluyor duymuyor musun?!"
derhal yataktan fýrladým ve "Hayýr ne
zaman? Ben duymadým" diye telaþlandým. Koþup ýþýðý yaktým aaa bir de
ne göreyim: Karým derin bir þekilde
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uyumuyor mu? Elimle omzuna dokundum uyanmadý. Daha ýsrarlý davranýnca
birdenbire gözlerini açtý. Hastalýðý dolayýsýyla uykuya ihtiyacý vardý. Sitemli
bir tavýrla: "Ne güzel uyuyordum, niçin
uyandýrdýn beni" dedi. "Ama sen biraz
önce beni çaðýrmamýþ mýydýn?" "Hayýr,
nasýl olur? Görüyorsun ki uyuyordum"
diye yakýndý.
"Saate baktým 2.30 idi. Depremle
ilgili hiçbir iþaret yoktu. Ertesi gün
radyoyu dinledim, gazetelere baktým.
Hayýr, deprem olmamýþtý. Bu ne biçim
iþ idi anlayamadýðým için konuyu takip
etmez oldum... Aradan tam 15 gün
geçti. Gece yarýsý ayný ses ayný
kelimelerle beni uyandýrdý: "Kalk
deprem oluyor duymuyor musun?!"
Fýrlayýp ýþýðý yaktým. Karýmýn gözleri
büyümüþ rengi sararmýþtý. "Depremi
duymadýn galiba?" dedi. Doðruydu.
Odadaki tavan lambasý sallanýyordu. Ve
saat tam 2.30 idi!.. Mustafa Molla ilk
pazarlýðýmýzda "Zamaný takip etmeyi
ihmal etme" demiþti. Bu bakýmdan
olayýn saati saatine tam 15 gün sonra
olmasý benim için çok mühimdi.
Depremi unutmuþ, bana verilen bu
ispatýn sevinciyle sarhoþ olmuþtum.
Yalnýz anlayamadýðým bir husus vardý.
Hemen celse yapýp bunu varlýða sordum: "Neden bir rüya göstermediniz de
karýmýn sesiyle beni uyandýrarak olayý
önceden bildirmek yolunu tercih
ettiniz?" o son derece aðýrbaþlý varlýk,
zihnimde adetâ kahkahalar atýyordu:
"Sebebini düþünmedin mi? Siz ispatý
rüya yoluyla isterken iþin içine, kendi
kendine telkin ve bilinçaltý gibi bir itirazda bulunabileceðini hesaba kat-
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mamýþtýnýz" Bu cevap benim için büsbütün inandýrýcý bir vesika olmuþtu. O
þaþkýn anda varlýktan çok anlamsýz bir
istekte daha bulundum: "Lütfen depremi bizzat ben de duyabilir miyim?"
Yine gülümsediðini hissettim: "Siz
inanasýnýz diye herkesi telaþa mý
düþürelim? Ama oldu olacak bir daha
tekrarý için dilekte bulunacaðým, artýk
yat..." dedi.
"Sabahýn saat 5 inde büyük bir
sarsýntý ile uyandým tepeme tavandan
topraklar dökülüyordu. Þimþek hýzýyla
þu düþünce geçti kafamdan: "Ey
insanoðlu keþke baþýna topraklar
dökülmeden sarsýlmaz bir inanca sahip
olabilseydin; iþte o zaman mutluluðu
bulabilirdin!.."
ÇOK ÝNANDIRICI BÝR
UZAKTAN GÖRME OLAYI
Ruhselman'ýn kitaplarýný okuyanlarýn
yakýndan tanýdýðý ve çok yararlar
saðladýðý KADRÝ isimli rehber varlýðýn
medyumu Recai Ökten'le Ýzmir'de yaptýðým söyleþide tanýðý olduðu çok net
bir klervoyan (durugörü) olayýný þöyle
nakletmiþti:
"1948-50 yýllarýnda Bodrum'un
Müskebi nahiyesi müdürünün, bir
çocuðu uyutarak maden aramalarý yaptýðýný, bazý baþarýlara ulaþtýðýný öðrenmiþtik. Bu iþin esasýný öðrenmek için
oraya gidip kendileri ile tanýþtým.
Duyduklarýmýzý doðruladýlar.Çocuðun
uyutulduktan sonra, kendisine bildirilen
yerlere ruhi bir seyahat yaptýðýný,
gördüklerini bir bir anlattýðýný ve bunlarýn doðruluðunun sonradan
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taki klervoyan yeteneðini onaylamaktan baþka çarem kalmamýþtý.

Kadri isimli varlýðýn medyumu Recai Ökten

anlaþýldýðýný heyecanla anlattýlar. Ve
derhal benim de bulunduðum bir celse
yapýldý. Müdür bey çocuðu derin bir
uykuya sokmuþtu. Çocuðun benim
Ýzmir'deki evime gitmesini ve yolda
gördüklerini anlatmasýný istedim. Uyku
içindeki süjemiz hemen ruhi gezisine
baþladý. Ýzmir'e kadar yol üzerindeki
bütün yer isimlerini söyleye söyleye
seyahati sürdü. Çocuðun normal hayatýnda Aydýn'dan öteye gitmediðini
öðrendiðimden olayýn bu kadarý bile
bana enteresan gelmiþti. Nihayet
Ýzmir'e vardý. Geçtiði yerleri tarif ede
ede benim eve doðru yollandý. Evvelce
hiç görmediðinden, tramvay hatlarýný,
demiryolu diye anlatýyordu. Sonunda
evime vardý. Dýþardan tarif etti.
Tamamen doðruydu. Eve girdi, odalarý,
eþyalarý bir bir söyledi. Bu anlattýklarý
da kýlý kýlýna doðru olduðundan çocuk-

"Bu heyecanlý deneyden
sonra Nahiye Müdürü tuttuklarý zabýtlardan, önceki
deneyimlerini okuyunca
doðrusu aðzým açýk kaldý.
Bu gördüðümün, çocuðun
benim eve ikinci gidiþi
olduðunu nereden
bilebilirdim? Meðer onlar
bir müddet evvel çocuðu
uyutup Dr. Bedri
Ruhselman'la temasa
geçmek istemiþler. Çocuk, doktoru Ýzmir'de aramýþ aramýþ
bulamamýþ. Nihayet dýþ geziler
yapan bir vapurda Bedri Beyi
yabancý dilden bir kitap okurken
görmüþ ve Bedri Beye ne zaman
celse yapacaklarýný sormuþlar.
Pazartesi akþamý Ýzmir'de cevabýný alýnca, bildirilen gün
çocuðu tekrar uyutup Ýzmir'e
yollamýþlar. O celse Kadri varlýkla ve bizim evde yapýldýðýndan, çocuk doðruca oraya gitmiþ. Bakmýþ evin üstünde bir
ýþýk huzmesi var. Bu sebebten
içeri girememiþ. Fakat mukadderat konusunda bir mesaj
alýndýðýný söylemiþ.
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"Müdürün bu anlattýklarý da olaylara
uygun düþüyordu. Çünkü o yýllarda
Bedri Bey denizaþýrý seyahat yapan bir
vapurda doktor olarak görevli idi ve
söz edilen Pazartesi celsesinde gerçekten mukadderat konusunda bilgiler
alýnmýþtý."
SEVENLERÝ
ÖLÜM BÝLE AYIRAMAZ
Ýzmir'in en eski spiritüalistlerinden
Ruhsar Baþkam Haným ruhi olaylarla
dolu bir yaþam geçirmiþti. 19 yaþýnda
hayatýnýn baharýný yaþamakta olan kýzý,
gözünün önünde adým adým ölüme
doðru sürüklenirken yaþadýðý o
derin acýlarý, isyanlarý ve birinci
ölüm yýldönümünde ondan aldýðý
sevgi mesajlarýný, virgülüne dokunmadan Ruhsar hanýmdan sizlere
tekrar aktarmak istiyorum.
Sevdiklerini kaybetmiþ hepimiz
için bu anlatýlanlar bir ibret ve
teselli kaynaðý olacaktýr kuþkusuz.
Ruhsar hanýmýn ilk eþinden
Sevim isimli bir kýzý olmuþ. O da
týpký annesi gibi etrafýna sadece
neþe ve mutluluk yayan biri.
Yaþamýnýn en güzel döneminde 19
yaþýnda vefat eden Sevim, o kýsa
yaþamýnda o kadar çok ruhsal olay
yaþamýþ ve öyle teslim, öyle olgun
bir kiþiliðe bürünmüþ ki, son
hastalýðý esnasýnda, ölümle yüzyüze
iken bile sevenlerini o teselli etmeye çabalamýþ. O dramatik günleri
annesi Ruhsar hanýmýn aðzýndan
dinleyelim:
"Bir Perþembe akþam üzeri
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Sevim: "Anneciðim kendimi çok rahatsýz hissediyorum" diye sýzlandý.
Uyuttum, sabaha kadar secdede onun
için Allahýmdan dilekte bulundum.
Ertesi sabah gayet iyi idi. Öðleden
sonra evdeki bütün personeli görmek
istediðini söyledi. Evimiz ayný zamanda ikinci eþim Doktor Hasan Yusuf
Baþkam'ýn özel hastanesi olduðundan,
aþçýdan hizmetlilere kadar; ebe,
hemþire hepsi kýzýmýn yanýna girdiler.
Her biri ile teker teker helalleþiyor ve
aðlaþýyorlardý. Olanlardan taþ kesilmiþtim. Herkes gitmiþ nihayet kýzýmla baþ
baþa kalabilmiþtik. Hemen kendimi
yataða attým.

Ruhsar Baþkam
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Uyku ile uyanýklýk arasýnda
kýzýmýn sesini duyuyordum:
"Annemden izin alayým ondan
sonra" diyordu kendi kendine.
Sonra bana seslendi: " Anne
Þeyma isminde bir arkadaþ geldi, acaba onunla gezmeye gidebilir miyim?" Odada ikimizden
baþka kimse yoktu. Kýzýmýn ruhi
bir seyahatten bahsettiði besbelli idi. Kesin bir tavýr takýndým:
-"Hayýr, asla müsaade etmem"
-"Kýrmayalým anne ne olur?"
- "Kimmiþ o?"
- "Hz. Peygamberin süt
kardeþiymiþ"
Tabii yine müsaade etmedim.

Efsanevi balerin Anna Pavlova ve “Kuðunun Ölümü”
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Biraz sonra babasýný çaðýrýp
onunla vedalaþtý. Caným anneciðim diyerek bana da sarýldý,
öptü öptü... Gözlerimin içine
bakarak: "Müsaade etmeye
mecbursun anne. Ben gideceðim" dedi. Ve cevap almadan
anýnda kendinden geçti. Doktor
kocam hemen kalbini, nefesini,
nabzýný dinledi. Maalesef
ölmüþtü.
Bana sarýlarak " Metin ol" dedi. Ýçim
Allah'a isyanla dolmuþtu: "Yapamazsýn,
alamazsýn, onu bana geri vereceksin!.."
diye çýrpýndým durdum. Birden kýzým
silkindi, üç defa aksýrdý ve kesik kesik
konuþtu: "Evet anneciðim beni geri
gönderdiler artýk müsterih olunuz" Bu

SEVGÝ DÜNYASI

mucize karþýsýnda kocamýn da gözlerinden yaþlar boþanmýþtý. Ve bu olaydan sonra kýzým 8 ay kadar daha
yaþadý."
Rehber varlýk Kadri'nin medyumu
Recai Ökten aile dostlarý. 30 Mayýs
1952'de Sevim'in birinci ölüm yýldönümünde birlikte celse yaparlarken, Kadri
varlýðýn izni ile Sevim'in ruhlar âleminden annesine gönderdiði sevgi mesajlarýndan birkaç pasaj aktarýyorum:
".... Ýçim dolu hep sevgiyle.. Sizi, sizleri hep yanýmda buluyorum. Öyle
doluyum ki bu güzellikle, yalnýzlýðým
hiç yok. Duyuyorum sizi, sesinizi,
görüyorum yastýðým olan dizinizi,
güzel yüzünüzü, parlayan bir gül gibi.
"Görüyorum sizi, sanki içinizde
gibiyim. Siz bir deniz, ben bir su, hepiniz gibiyim. Kuþ gibi hafif bir þey.
Ben çok istersem, sizi pek özlersem; o
elini bana veren, fenerimi yakýp derdimi deren (rehberim) beni alýyor, uzun
yollar bir an oluyor. Toplusunuz hep
özlediklerim. Baþýnýzda sesler dolaþýyor, güzel sözler içinizden taþýyor,
etrafa yayýlýyor seven bir gönül gibi...
"Beni gülerek anýnýz. Sevgimden
neþe alýnýz. Islanmayan gözlerle bana
bakýnýz ki, sizi göreyim, ben de size
çiçekler dereyim. Yükselsin bulutlar;
aylar, yýldýzlar parlasýn da duyulsun
güzel ses, essin temiz bir nefes. Bahar
olsun hayatýnýz ki, bana da huzur dolsun, kalbimi nura boðsun, yazým
olmasýn bir güz gibi."
Ve Sevim'den sonra Kadri varlýðýn
söylediklerini sizlere aktarmadan önce;
yeri gelmiþken 8 yýl önce kaybettiðimiz
Hâzým Akalýn kardeþimizin ölümünün
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ikinci haftasýnda, aynen kendi sesiyle
çok sevdiði eþi Serpil hanýma öte âlemden gönderdiði o çok anlamlý sevgi
mesajýný sizlerle paylaþmak istiyorum:
Ne zaman, ne de mekân
alamaz seni benden
Farký yok bu âlemin
bulunduðun âlemden.
Gönlümü sana yakýn tutuyorum
bilebilsen
Gözlerinin içine bakýyorum, görebilsen
Bensizliðin çaresi yine senin içinde
Varlýðým varlýðýnda, sesimi duyabilsen.
Sevim'den sonra Kadri varlýk
dünyaya geliþin ve gidiþin felsefesini
oya gibi iþlenmiþ cümlelerle þöyle dile
getirmiþti:
"Hâlik'a (Allah'a) yaklaþan kullar
bulur nasibini. Arayan kalplerde yerleþen iman, huzur ile kalbi doldurur.
Bir varlýk gittiði yolda er veya geç bir
yere varýr. Ýnanýþ ona yolunu buldurur.
Orada durmak olur mu? Onu yolundan
kim durdurur? Yine gidecek; daha güzel otlar biçecek, bahçelerde neþe bulup yeni aðaçlar dikecek. Bunu bilirsen
mesut olursun. Senden ayrýlan zahiridir. O sana daha yaklaþmýþtýr. Bir mum
çok yakýna ýþýk vermez. Yaklaþtýðýn
için, ayrýldým sanýrsýn, boþuna
bunalýrsýn. Ýçine bak onu bulursun.
"Hayat bir penceredir, manzaralar
bir tablodur; deðiþir...
Hayat bir tecrübedir,
ruh da hadiselerle geliþir,
Hayat bir felsefedir,
bunu tatbik etmektir hüner...
Bir çarkýfelek ayný kudretle
durmadan döner..."

Spiritüalizm, Budizm, "Tibet'in Ölüler Kitabý"
ve Kuantum Fiziði

Ruh var mý? Ölümden sonra hayat var mý?

Bilim Yeni Yollarda
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt
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Ýnsanoðlunun bir türlü kesinlikle
çözemediði ve çaðlar boyunca çeþitli
biçimlerde durmadan uðraþtýðý bilmecelerden biri: Öldükten sonra ne oluyor?
Her þey bitiyor mu, yoksa bir þekilde
yola devam ediyor muyuz?
Bir ruhumuz var mý? Biz ruhu olan bir
beden miyiz, yoksa aslýnda bedene sahip
bedensiz varlýklar mýyýz?
Tabii ki bu sorulara herkesin, her kesimin kendine göre bir cevabý var þimdilik. Dinler kendi içlerindeki inanç kurallarýna göre, ateistler maddeyi esas alarak,
çeþitli baþka dünya görüþleri ve düþünce
sistemleri de yine kendi düþünce
binalarýnýn kuruluþu doðrultusunda
çözümler getiriyorlar. Bu görüþler bazen
birbirlerine benzer, bazen de taban tabana
zýt olabiliyor. Buna göre ölüm ötesini
deðiþik biçimlerde anlatanlardan, ölümden sonrasýnýn bir hiçlik olduðunu, her
þeyin ölümle bittiðini iddia edenlere
kadar geniþ bir düþünce ve inanç yelpazesi, kendisini bu konularý merak edenlerin
beðenisine ve hizmetine sunuyor. Bazen
de bu konularda yapýlan açýklamalar ve
konulan kaideler, yüzyýllar boyu insanlarýn korkulu rüyasý halinde yaþamlarý
boyunca, baþlarý üzerinde asýlý bir
Demokles kýlýcý görevi üstleniyor.
Günümüzün bilimi ise çeþitli açýklama
ve aydýnlatmalarý adeta elinin tersiyle
iterek, ölçüp tartamadýðý her þeyi yok
saymaya devam etti þimdiye kadar.
Evet, bu cümledeki en önemli ifade:
"þimdiye kadar" ifadesi.
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Çünkü günümüzde "Kuantum Fizik"
denilen yeni bir fizik bilimi dalý, birden
yepyeni teoriler ileri sürmeye baþladý ve
bildiðimiz maddi dünyamýzýn, aslýnda hiç
de göründüðü, ölçülüp tartýldýðý gibi
olmadýðýný, maddenin en küçük parçacýklarýnýn "deðiþken" karakter gösterdiðini,
yani madde olma vasýflarýný kaybederek
hatta özde bile farklýlaþtýklarýný ifade eder
hale geldi.
"Ölüler Kitabý"ndan
Modern Fizik Bilimine Giden Yol
Bu keþifle birlikte batýlý bilim adamlarý,
yaþadýðýmýz günlerde ortaya çýkan
yepyeni verilerle, uzak doðu dinlerinin
öðretileri arasýnda büyük paralellikler
olduðunu da farkedip, bu paralellikleri
kýyaslamaya baþladýlar. Bu öðretiler
arasýnda en çarpýcý olaný da hiç þüphesiz
çok eskilerden gelen bir bilgi kaynaðý
olan "Tibet'in Ölüler Kitabý"dýr.
(Tibetisches Totenbuch).
Günümüzün bilim adamlarýna ve
fizikçilerine, Budist öðretileri ile modern
bilimin yeni verileri arasýnda paraleller
kurduran en önemli konular, bilimin son
zamanlarda hararetle üzerine eðildiði
"ölüm ötesi deneyimleri" ile "Ölüler
Kitabý"nýn anlattýklarý arasýndaki benzerlikler ve en yeni beyin araþtýrmalarý ile
Kuantum Fiziði verilerinin, bu bilgilerle
örtüþmesi oluyor.
"Ölüler Kitabý'nda ölüm anýndan
itibaren, yeniden dünyaya geliþe kadar
geçirilen safhalar anlatýlýr ve bunlar, her
birine "Bardo" denen üç safhada açýk-
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"M.S. 8. yüzyýlda, Budist rahip
Padmasambhava Tibet kralýnýn
çaðrýsý üzerine, Hindistan'dan
Tibet'e giderek, spiritüel bilgileri
içeren þifreli yazýlarý, inançsýzlarýn saldýrýlarýndan korumak
üzere, daðlýk Tibet'in çeþitli bölgelerine saklar.
Padmasambhava'nýn kehanetine
göre, bu yazýtlar vakti geldiðinde,
saklý olduklarý yerlerde bulunacaklardýr. Bundan sekiz yüzyýl
sonra, Karma Lingpa bu eski
yazýtlarý bulur. Bunlar arasýnda,
bugün "Tibet Ölüler Kitabý" adýyla bilinen "Bardo Thödol" da
vardýr. Bu bilgiler, ruh ve beden
arasýndaki iliþkiyi açýklamakta,
bilincin ne olduðunu araþtýrmakta
ve ölüm anýnda ve sonrasýnda,
reenkarnasyon çemberini kýrarak
Nirvana denen duruma ulaþabilmek için neler yapýlmasý gerektiðini adým adým anlatmaktadýr.
Bu bilgiler ilk defa 1927'de
Ýngilizce'ye tercüme edilerek batý
dünyasý tarafýndan
keþfedilmiþtir." (Rahip Sogyal
Rinpoche tarafýndan yazýlan ve tüm
dünyada "Tibet'in Ölüm ve Yaþam
Kitabý" olarak bilinen kitap, orijinal
"Ölüler Kitabý"na dayanýlarak
yazýlmýþtýr./Yazarýn Notu)

lanýr. Ölen kiþi ilk Bardo'da, çok kesif
bir ýþýk vizyonu yaþar. Bu safhada kiþinin
bilinci, kendi içinde dinlenir ve "hiçlik"
yaþar. Bu safhayý sonuna kadar götüremeyen ve bir "aydýnlanma" yaþayýp Nirvana'ya gidemeyen, ikinci bir bardo durumuna geçer, burada kiþi çeþitli vizyonlar
yaþar. Bunlar huzurlu veya tam tersine
karakterde olabilir. Ölüler Kitabýna göre
bu vizyonlar, kendi bilincimizin yansýmalarýdýr. Bu safhaya "Uyanma" veya
"Gerçek" deniyor. Eðer ölmüþ olan kiþi
bunu anlayabilirse, bu safhayý aþabilir.
Anlayamazsa üçüncü Bardo'ya geçer. Bu
da "Yeniden Doðma" veya "Olma"
safhasýdýr. Burada ölmüþ olan kiþi tüm
korkularýný gerçekler halinde yaþar.
Bunlarýn kendi bilincinin hayali
olduðunu yine tanýyamazsa, yeniden
doðma arzusuna karþý koyamaz ve yeniden doðmak üzere tekrar bir ana rahmine
kaçar. Böylece her þey yeniden baþlar."
Tünelin Sonundaki Iþýk ve
"Bardo"lar
Ölüm Ötesi Deneyimi araþtýranlar,
Ölüler Kitabý'nda sözü edilen ýþýk vizyonu ile, beyin fonksiyonunun durmasýyla ölüm ötesi deneyim yaþayanlarýn anlattýklarý "tünel ve ýþýk" olayý arasýnda
baðlar görüyorlar. Southampton Üniversitesindeki bilim adamlarý, geçtiðimiz
sonbaharda Amerika ve Ýngiltere'deki 25
hastanede en modern metodlarla, klinik
olarak ölmüþ olduðu deklare edilen 1500
hastanýn beyni üzerinde uzun sürecek bir
inceleme baþlattýlar. Bu deneyim, bugüne kadar ele alýnmýþ en geniþ kapsamlý
ölüm ötesi deneyimleri inceleme projesi
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grafisini çeken gereçlere baðlanýyorlar."
Bu günlerde dünyanýn birçok yerinde
yürütülmekte olan bu araþtýrmalar, gelecek günlerde bir çok heyecan verici
sonuçlara ulaþabilirler.
Dualite'nin Ýflasý ve
Maddeyle Ruhun Aynýlýðý

oluyor. Ayrýca, meditasyon yoluyla, ölüm
anýnda yaþanan "ýþýk" fenomenini yaþamanýn mümkün olduðunu ortaya atanlar
da var.
"Münih'teki Ludwig-Maximilians
Üniversitesi Din Bilimleri Profesörü
Michael von Brück, " Meditasyon
yaparak çeþitli bilinç seviyelerini tanýmýþ
ve bilincini sevketmeyi ve kontrol etmeyi
öðrenmiþ olan biri, ölüm anýnda geçilen
bilinç safhalarýný, ölmeden önce bilinçli
olarak yaþayabilir." diyor. Bu fenomeni
açýklamak amacýyla, birçok araþtýrma
merkezinde, meditasyon halindeki kiþiler,
beyinlerinin manyetik rezonans tomo-

"Batý dünyasýnda þimdiye kadar dualite
(ikilik) düþüncesi hakimdi. Bu düþünceye göre madde ve ruh birbirlerinden
tamamen farklý yapýda olan iki kavramdýrlar ve birinin bittiði yerde diðeri var
olabilir diye düþünülüyordu. Bunun için
de, ölümle fonksiyonlarý biten bedenden
ayrý olarak, bambaþka yapýdaki ruhun var
olmaya devam ettiði düþünülebilir kabul
ediliyordu. Ancak, bilim kendi hesabýna,
giderek bütün ruhsal fenomenlerin, nörobiyoloji ile izah edildiðini savunduðundan ve beden faaliyetlerinin son bulmasý
ile ortada hiçbir þeyin kalmadýðý sonucuna vardýðýndan, dualite düþüncesi çýkmaz
sokakta son buluyordu."
Sonuç ise, " Modern düþüncede ruh
kavramý yoktur, ölümle yaþam biter"
ifadesiydi." Oysa bilim dünyasýna bugün,
Kuantum Fiziðinin açtýðý kapýdan bambaþka bir ýþýk sýzmakta.
"Dualite prensibine dayanmayan Budist
düþünce için, realite bir devamlýlýktýr.
Buna göre ruh ve madde birbirinden
tamamen ayrý þeyler olmayýp, tam tersine
ayný gerçeðin deðiþik halleridir. Bu
durumda, ölümün ötesine geçen þey,
"ben" kiþiliði deðil, bir bilinç þeklidir ki,
bu bilinç þekli karmasýna baðlý olarak,
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hayvan veya insan formunda, deðiþik
biçimlerde tezahür edebilir. Budizm
bunu, bir mum ile bir diðer mumu yakmak benzetmesi ile anlatýr. Yine Budizm,
maddi dünyamýzýn devamlýlýðýný deðil,
her þeyin geçiciliðini, deðiþimini, birbiriyle baðlantýsýný savunur. Bu yüzden
de, geçici olan bu realiteye tutunmak, acý
çekmeyi beraberinde getirir. Dünya realitesine olan bu baðýmlýlýk, ayný zamanda
yeniden dünyaya gelmenin de nedenidir.
Bu çemberi ise, ancak en yüksek derecedeki ruhsal aydýnlanma ortamýnda
gerçeðin asýl yüzünü görebildiðimiz
zaman, yani tenvir (aydýnlanma) haline
ulaþtýðýmýzda, her þeydeki hiçliði kavradýðýmýzda kýrabilir ve "Nirvana" ya girebiliriz. Bizim bu dünyadaki tüm kavramlarýmýz ise, yalnýzca zihinsel yapýlardýr,
týpký sadece bir kaðýt parçasýna, para
olarak bir deðer yüklememiz gibi."

"Kuantum fiziðinin söylemine
göre de, madde en küçük
parçalarýnda, birden maddi özelliklerini kaybetmektedir ve bu
noktada artýk bir nesneden deðil,
ancak bir potansiyelden, bir eðilimden, bir alýþ-veriþten veya
sürekli deðiþimden söz edebiliriz.
Birçok Kuantum fizikçisinin
anlayýþýna göre, sonuçta "gerçek"
sadece bir enformasyona, bir bilgiye indirgenmektedir ki, bu da
Budizm'de sözü edilen, ölümden
sonra varýlabilen "hiçlik"
kavramýna çok benzemektedir."
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Bilim Adamlarýnýn
Madde Ötesini Keþfe Baþlamasý
Bu durumda ruh ve maddenin birbirinden kesinlikle ayrýlmasý düþüncesi,
tarihe karýþmaktadýr. Ruh ve madde, ayný
gerçeðin deðiþik ifadeleridir. Hattâ bazý
fizikçilere göre, bilinç de bir Kuantum
fenomenidir. Böyle bir Kuantum
fenomeni, Tibet Ölüler Kitabý'nda sözü
edilen bilinç cereyaný olabilir. Hiç deðilse
teorik olarak, böyle bir bilinç varolabilmek için, ille de maddi bir taþýyýcýya,
yani bir beyine muhtaç deðildir.
"Frankfurt'lu Fizik Profesörü Thomas
Görnitz "Kreatif Evren" adlý kitabýnda,
"Bildiðimiz tabiat kanunlarý böyle düþünmemize engel deðil." diyor.
Hint asýllý fizikçi ve yazar Amit
Goswami, "Ruhun Fiziði" adlý kitabýnda
Ölüler Kitabý'ndaki kavramlarý, Kuantum
Fiziði ve Beyin Araþtýrmalarý diline
çevirmeye çalýþýr ve ruhun, yeniden
maddi olarak görününceye kadar, karakter ve hafýza birikimi halinde saf potansiyel olarak Kuantum ortamýnda var
olduðunu anlatýr.
Hollandalý Kardiyolog ve Ölüm Ötesi
Deneyleri Araþtýrmacýsý Pim van
Lommel, bilincin, Kuantum Fiziðindeki
"flu olmak" (net olmamak) kuralýna
uyduðunu ve hayatta iken "Atom
parçacýklarý" gibi ve ölümden sonra
"Dalga Karakterinde" davrandýðýný
söyler. Böylece "Dalga" olarak, beden
olmaksýzýn da var olmaya devam eder.
Van Lommel'a göre bilinç, Kuantum fi-
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ziðine baðlý bir enformasyon sahasýdýr ki,
bu saha týpký televizyon dalgalarýnýn televizyon aleti tarafýndan alýnmasý gibi,
yaþam süreci içinde beyin tarafýndan alýnmaktadýr. "
Bu düþünce, maddeyi ve ruh kavramýný
birden bambaþka bir ýþýk altýnda görmemizi saðlamaktadýr. Dünya yaþamý
esnasýnda, ruhun maddeyle birleþmesi
veya ruhun maddeye girmesi þeklindeki
tasavvurlar, bu yepyeni düþünce karþýsýnda son derecede hantal kalmaktadýr. Buna
karþýlýk bilincin örneðin bir elektrik veya
radyo dalgasý gibi beyin alýcýsý tarafýndan
alýnmaya baþlamasýyla, dünya yaþamýnýn
oluþuyor olmasý ihtimali, bütün dünya
düþünce sistemlerimizi yeniden düzenlememizi gerektirecek ve belki birçok bilinmeyeni açýklayacak olan, çaðýmýzýn
digital ve elektromanyetik tekniklerine de
uyan yepyeni bir görüþ açýsýdýr.
"Heidelberg Üniversitesi Fizik ve Týp
Tekniði Profesörü Markulf H. Niemz de
ayný tarzda düþünmektedir. Niemz'e göre
ruhun ýþýkla benzerliði vardýr ve her ikisi
de Kuantum fiziði özellikleri gösteren
kitlesiz parçacýklardýr. Böylece birbiriyle
çaprazlama baðlý olan bu parçacýklar,
aradaki mesafelere raðmen birbirlerini
etkileyebilirler. Ve bu þekilde bütün ruhlar birbirleriyle, ilk durumlarý olan ýþýk
halinde baðlantý halindedirler. "
Bütün bunlarý algýlayabildiðimiz
takdirde, dünya üzerindeki tüm yaratýklarýn neden birbirine baðlý olduklarýný,
yerkürenin bir yerindeki bir doða
olayýnýn, nasýl diðer bölgeleri doðrudan
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etkilediðini, belli bir yerde yaþayan bir
toplumun düþünce ve yaþam tarzýnýn
nasýl diðerlerinin kaderinde rol
oynadýðýný, dünyanýn bir köþesindeki
doðaya gösterilen sorumsuz muamelenin, nasýl bütüne kötü sonuçlar
getirdiðini, duanýn ve kolektif düþüncenin
gücünü ve daha birçok þeyi anlayabilmemiz de mümkün olacaktýr.
Görülüyor ki, on üç yüzyýl önce Tibet
daðlarýnda saklanmýþ ve mutlaka o tarihten önce de yüzyýllardýr varolmuþ olan
Budist öðretileriyle, henüz en fazla bir
yüzyýllýk bir ömrü bulunan Kuantum
Fiziðinin esaslarý birbiriyle örtüþmektedir. Ve yine görülüyor ki Kuantum Fiziði
esaslarý çerçevesinde kapýsýndan girilen
yeni bilgi dünyasý, eski materyalist bilgi
binalarýný temelinden çürütecek gibidir.
Bu yeni bilim dünyasýnýn sýnýrlarý
içerisinde, ruhu gerçekten bir bilinç hali
olarak kavrayabilir ve maddi bedenin
ölümünden sonra onun baþka bir halde
varolmaya devam ettiðini bilimsel olarak
da nihayet kabul edebiliriz.
En yeni beyin araþtýrmalarýna göre de,
bu konudaki bilgilerin de eski öðretilere
yakýnlaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Bu çok komplike organ, yani beyin, kendisini giderek
daha çok deðiþken bir að olarak göstermektedir. Beyin kendisini devamlý
yeniden þekillendirmekte ve yeni durumlara göre baðlantýlarýný deðiþtirmektedir.
Düþünce ve deneyimlerimiz de beynimizin deðiþmesine etken olmaktadýr. Bu
deðiþkenlik ve geçicilik kavramýnýn,
þimdiye kadar bilinenlerin aksine,
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Budizm'in düþüncelerine daha yakýn
olduðu da ortaya çýkmaktadýr.
Bu anlayýþa dayanarak, çok eski öðretileri yeniden ve daha doðru bir ýþýk altýnda
deðerlendirebilir ve nihayet onlardan
öðrenmemiz gerekenleri öðrenebiliriz.
Yine bu þekilde, eski öðretileri ve bilimin
yeni bulgularýný birbirine ekleyerek,
sadece maddeden ibaret olmayan yepyeni
bir "insan" kavramýna ve buradan yola
çýkarak yepyeni bir "Dünya Görüþü"
kavramýna ulaþabiliriz.
"Din Bilgini Michael von Brück, dinlerin de, eski yazýlara baðlý öðretiler
olmaktan ziyade, canlý bir fikir alýþ-veriþi
olduðuna ve spiritüel bilgilerin de deðiþebileceðine inanýyor.
Yazar Mathias Schreiber "Bizden
Geriye Kalan" adlý kitabýnda, "Kesin bir
"ben" düþüncesine baðlanmamýþ olan
doðu dinlerinin "ruh" anlayýþý, geleceðin
dünya dinini ortaya çýkarabilir." diyor."
Böyle bir dünya dini, ya da dünya
görüþü , dünyanýn yeni fizik anlayýþý ve
yeni bilimsel görüþü ile birleþtiðinde,
dünya önünde yepyeni ufuklar açýlacaðýnda þüphe yok.
Yeni Bir Dünyaya Doðru
Dünyamýzýn bugünkü durumuna baktýðýmýzda, gördüðümüzün çok da iç açýcý
olmadýðýný farkediyoruz.
Bölgesel çatýþmalar, dinleri baðnazca
bir anlayýþla yorumlamanýn getirdiði din
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ve mezhep kavgalarý, dünya kaynaklarýný
paylaþamamanýn anlaþmazlýklarý, zenginliklerin belli yerlerde toplanmasýndan
doðan eþitsizlik, güç elde tutabilmek ve
sözünü baþka toplumlara geçirebilmek,
lider olmak isteyenlerin yaptýklarý
baskýlar, çeþitli yerlerde insan haklarý
ihlalleri, hayvanlara ve doðaya yapýlan
sorumsuzluk ve vicdansýzlýklar ve daha
birçok olumsuzluk.
Ama bütün bunlara raðmen, araþtýrmayý
ve daha iyiyi bulmayý kendilerine görev
edinmiþ insanlarýn yaptýðý çalýþmalar,
bütün bu olumsuzluklar ortasýnda
insanoðlunun daha iyi bir dünya ortamýnda yaþayabilmesini hedefleyenlerin
yorulmaksýzýn sürdürdükleri araþtýrmalar,
yolundan hiç þaþmadan belli hedeflere
doðru son hýzla yol almadalar.
Bilim dünyasý, görünen ve görünmeyen
dünyalar arasýna yine kendisinin çekmiþ
olduðu sýnýrlarý önümüzdeki zamanlarda
aþmayý baþarabilirse, yerküre üzerinde
bambaþka bir çað baþlayabilir ve bugüne
kadar sýký sýkýya tutunulan birçok
temelden yanlýþ görüþ terkedilerek,
nihayet asýl gerçeklere dayanan yepyeni
bir yaþam tarzý yeþerebilir.
Varoluþu, doðum ve ölümle sýnýrlamayan çok daha bilge bir yaþam tarzý.
Buna da en çok sevinecek olanlar, yüzyýllardýr bir þekilde bunun böyle olduðuna
inanmýþ ve spiritualist düþünceyi benimsemiþ olanlardýr þüphesiz ki.
Alýntýlar: P.M. Bilim Dünyasý
Thomas Vasek
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CUMHURÝYETÝN ÝLK YILLARINDA EÐÝTÝM - XII

Köy Enstitülerinin
Kuruluþ Aþamalarý - 2
Osmanlýnýn "Mektepli Muallim"
yetiþtirme giriþimi 1848'li yýllara kadar
gider. Ýlk kez, 16 Mart 1848'de ortaöðretime öðretmen yetiþtirmek amacýyla
Dârülmuallim-i Rüþdü adýyla bir öðretmen okulu açýlýr. Gene de 1868'e kadar
ilkokullara öðretmen yetiþtirilmesi

Yalçýn Kaya

konusu gündeme gelmez. 1868 yýlýnda
ilkokul öðretmeni yetiþtirmek amacýyla
Dârülmuallim-i Sýbyan, 1870'te ise
Dârülmuallimat (Kýz Öðretmen Okulu),
1891'de Dârülmuallim-i Ali (Yüksek
Öðretmen Okulu), 1913'te ise Ana
Muallim Mektebi açýlýr.
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Açýlan okullar arasýnda yer alan Ýstanbul Dârülmuallim Mektebi, müdürlüðe
Mustafa Satý Bey'in atanmasýyla yeni bir
çehre kazanýr. Satý Bey, öðretmenlik
mesleðinin saygýnlýðýný öne sürerek
öðrencilerin tümünü sýnavdan geçirir ve
öðretmenlik yapmaya uygun olmayan
bilgisiz bir grup öðrenciyi okuldan uzaklaþtýrmak yolunu tutar. Benzer uygulamayý öðretmen kadrosunda da yapar.
Okul içerisinde laboratuar, iþlik, bahçe,
müzik dershanesi gibi eklentiler kurdurur
ve öðrencileri okul yönetiminde söz
sahibi yaparak onlara sorumluluk yükler.
Eðitimci Tonguç'un da bu okulda öðrencilik yaptýðýný anýmsayalým. Öðretmen
adaylarýnýn uygulama yapmalarý için
okul içerisinde uygulama okulu açtýrýr ve
burayý ilköðretimin laboratuarý gibi kullandýrýr. Okulda çocuk þiirleri, çocuk
þarký ve marþlarý bestelenir. Ý.Hakký
Tonguç, Hýfzýrrahman Raþit Öymen, Fuat
Gündüzalp gibi deðerli eðitimciler bu
okuldan yetiþmiþlerdir.
Satý Bey'in siyasi anlaþmazlýk
nedeniyle müdürlük görevini býrakmasýnýn ardýndan, onun yanýnda yetiþen
Ýhsan Sungu, Ýbrahim Alaaddin Gövsa,
Selim Sýrrý Tarcan gibi yöneticilerce
yenilik hareketleri sürdürülmeye devam
edilir. Burada denenen yeni eðitim
anlayýþý 1913 yýlýnda "kesintisiz" ilköðretimin program ve yasasýnýn çýkartýlmasýnda etkili olur. Bir anlamda
Meþrutiyetten Cumhuriyete eðitbilimsel
düþünce, kurum ve model, eðitimci
kadro konularýnda önemli bir birikim,
miras olarak devredilir.
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Tüm bu çalýþmalara raðmen 1923 yýlýna kadar geçen 75 yýlda gerek nitelik
gerek nicelikçe yeterli bir kadro saðlanamaz. 1923 yýlýnda bir kýsmý sözde "açýk"
20 Muallim Mektebi vardýr ve bu
okullarda uygulanan programýn % 80'i
kültür derslerine, % 20'si mesleðe dönüktür. Maarif Vekâleti, giderek artan öðretmen açýðýný kapatmak amacýyla, eðitmenlerden, çavuþ öðretmenlerden,
ehliyetnamesi olan kiþilerden, lise ve
üniversiteleri ara sýnýflarýndan terk edenlerden, akla gelen-gelmeyen her meslekten sýnavlar ve kurslar düzenleyerek
öðretmen kadrosunu güçlendirmeye
çalýþýr.
Öte yandan, Müslüman Türk halkýnýn
hocaya-öðretmene bakýþýnda da büyük
deðiþimler yaþanmýþtýr. Kiþinin kendi
baþýna, kitaplardan bilgi edinmesinin
günah ve sakýncalý olduðuna inanan "eski
alimlerimiz", "Belânýn en büyüðü sayfalarý hoca edinmektir!" hikmetini
"buyurmuþlardýr". Kitabü'þ Þekvâ'da
"Hocasý olmayanýn dini de yoktur, üstadý
olmayanýn rehberi þeytandýr" denilmektedir. Bu yaklaþýmladýr ki atalarýmýz az
okumayý, fakat hoca aðzýna bakmayý
gelenek edinmiþlerdir. Burada amaçlanan
dini konularda halký aydýnlatan(!)
medrese çýkýþlý hocalardýr. Mektepli
öðretmene bakýþ ise, özellikle II.
Meþrutiyet'ten bu yana "dinsiz-imansýz"
yakýþtýrmasý altýnda sürüp gitmektedir.
Mustafa Kemal ve Mustafa Necati'nin
düþledikleri, Cumhuriyet eðitim kadrolarý
için önerdikleri öðretmen tipi, yalnýzca
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okulda ders veren deðil, müsamereler,
konferanslar, oyunlar, kurslar, geziler
düzenleyen, halký Cumhuriyet ülküsüne
ýsýndýracak öðretmenlerdir. 1923 ve
1924'teki Muallim Mektepleri düzenlemesi de bu amaçla yapýlýr.

Hamdullah Suphi Tanrýöver'in,
1925'teki 9 aylýk 2. vekilliðinin
baþladýðý günlerde 13 Mart
1925 tarihinde çýkartýlan 439
sayýlý Orta Tedrisat Muallimleri
Kanunu ile öðretmenlik ayrý bir
meslek sýnýfý durumuna getirtilir. Bu yasanýn birinci maddesi
þöyledir:
"Muallimlik, devletin umumi
hizmetlerinden tâlim ve terbiye
vazifesini üzerine alan müstakil
sýnýf ve derecelere ayrýlan bir
meslektir."
Mustafa Necati'nin bakanlýðý sýrasýnda
toplanan III. Heyet-i Ýlmiye'nin aldýðý
kararlar arasýnda Muallim Mekteplerinin
belli merkezlerde toplanýp güçlendirilmesini içeren bir karar da yer alýr. 19261927 Devlet Salnamesi'ne göre o yýllarda
ülkede 9'u kýz, 15'i erkek olmak üzere 24
öðretmen okulu vardýr. 1925'te açýlan
Musiki Muallim Mektebi ile, 1926'da
açýlan Gazi Eðitim ve Öðretmen Enstitüsü de bu sayýnýn içindedir. Bu arada
1924'te Ankara'da müzik öðretmeni ve
bando elemaný yetiþtirecek bir Musiki
Muallim Mektebi açýldýðýný, bu okulun
1937-1938 öðretim yýlýnda Gazi Eðitim
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Enstitüsüne Müzik Bölümü adýyla baðlandýðýný yerine Ankara Devlet Konservatuarýnýn açýldýðýný da ekleyelim. 19261927 öðretim yýlýnda Ortaokul ve Ýlköðretmen Okullarýna öðretmen, ilköðretim
müfettiþi yetiþtirmek üzere Konya'da
Orta Muallim Mektebi açýlýr ve bu okul
daha sonra Ankara'ya taþýnarak Gazi
Eðitim Enstitüsü (GEE) adýný alýr. 19341935 yýlýnda kýz enstitülerine öðretmen
yetiþtirmek üzere Ankara Ýsmet Paþa Kýz
Enstitüsünde Kýz Teknik Öðretmen
Okulu, 1936 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesine baðlý Pedagoji Enstitüsü, 1939'da
Ankara DTCF'nde Pedagoji Kürsüsü,
1937 yýlýnda ise erkek sanat enstitülerine
öðretmen yetiþtirmek üzere Ankara'da
Erkek Teknik Öðretmen Okulu açýlýr.
Maarif Vekâletinin köy öðretmenleri
konusunda zaman zaman giriþimleri
olmuþtur. Mustafa Necati döneminde
Kayseri-Zincirdere ve Denizli'de açýlan
Köy Muallim Mektepleri, köy ilkokullarýný bitiren çocuklarý 3 yýllýk bir eðitimden geçirerek köy öðretmeni yetiþtirmeyi
amaçlamaktaydý. Bu okullarda haftalýk
ders saat sayýsý 24'te tutulmuþtu. Her gün
öðleden önce 4 saat klasik dersler
yapýlýyor, öðleden sonra ise 2 saat uygulama dersleri görülüyordu. Uygulama
çalýþmalarý arasýnda eliþi, doða gözlemleri, tarým ve gezicilik, aþý pratikleri de
içeren saðlýk uygulamalarý, pansuman
vb. öðretiliyordu. Köy Muallim Mektepleri halka en yararlý eðitim kurumu olma
iþlevini taþýyacak okullar olmalarýna raðmen, 1932 yýlýnda Kayseri'deki 1933
yýlýnda ise Denizli'deki okul kapatýldý.
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Bu okullar, ilerdeki yýllarda Köy
Enstitüleri Sistemi kurulurken örnek
olarak alýnmalarý yönünden büyük yararlar saðlamýþtýr. Maarif Vekili Raþit Galip
döneminde, Tarým ve Saðlýk Bakanlýklarý
uzmanlarýnýn içinde yer aldýðý Köy Ýþleri
Komisyonu'nda köy öðretmeni konusuyla ilgili olarak bazý ilkelerin saptandýðýndan daha öncede söz etmiþtik.
Komisyon, köy öðretmeninden beklentileri þöyle özetliyordu:

"Öyle bir köy öðretmeni tipi
yaratmalýyýz ki o, yalnýz
köylünün inançlarýný iþlemek,
toplumsal kurumlarýný etkilemekle kalmasýn, köyün maddi
yüzünü ve ekonomik yaþamýný
da deðiþtirsin. Bunun için öðretmen devrimcilik, laiklik,
cumhuriyetçilik gibi ilkelerin
köyde önderliðini yapabilmeli,
medeni kanunun köyde uygulamasýný, köyün maddi ve
ekonomik yaþamýna yön verecek
ileri tarým yöntemlerini ve
düzenlenmiþ pazar iliþkilerini
köye sokabilmeli."
Görüldüðü gibi Köy Enstitüleri Sistemi
kurulmadan önce oldukça önemli deneyimler yaþanmýþtýr. Ancak, bunlarýn deðerlendirilmesi, çaðdaþ eðitbilim ve Türk
Devrimlerinin ýþýðýnda yeni bir sentezinin yapýlmasý, bunun inançla ve inatla
yaþama geçirilmesi, Ýsmail Hakký Tonguç
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gibi bir devrimci eðitmeni beklemektedir.
1934 yýlý sayýbilimsel verilerine göre köy
ilkokullarýnda 16.600 öðretmen görevlidir. Bunlardan her yýl 500 kadarý
emeklilik-ölüm-istifa yoluyla eksilmektedir. Oysaki eldeki öðretmen okullarý her
yýl 500-600 kadar mezun vermekteler.
Bu gidiþle öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý
söz konusu deðildir.
Cumhuriyetin eðitim bakanlarý arasýnda köye yeni tip öðretmen yetiþtirme
iþini ilk kez Mustafa Necati öngörür.
Daha önceki Eðitim Bakanlarýndan
Þükrü Saracoðlu'nun köy öðretmeni
konusundaki görüþü Bakanlýðýn bu iþten
ne denli habersiz olduðunun tipik bir
örneðidir. Bir dostunun evinde rastladýðý
bir köylü, Saracoðlu'na diyor ki:
"Efendi! Eðer eðitimi köylere kadar
sokmak istiyorsan kasabalarýn yanýna
birer basit baraka yaptýr, bunlarýn içine
samandan, ottan birer yastýk ve minderler
koydurt. Köylerden arpa, buðday ve fasulye topla, her köyden 5-6 çocuðu
cebren (zorla) getirt. Bunlarý orada eðit
sonra kendi köylerine öðretmen olarak
yolla."
Bakana bu öðüt pek akýlcý gelmiþ, bu
görüþü Mecliste savunmuþtur. Oysa,
Bakanýn iþitip de hayran olduðu bu
düþünce, yýllardýr Türk eðitimcileri ve
aydýnlarý arasýnda tartýþýlmýþ, Bakanýn
kendi memleketi olan Ýzmir'de toplanan
Ýktisat Kongresinde dile getirilerek karar
altýna bile alýnmýþtý. Saracoðlu'nun
hayranlýk duyduðu bu modeli Mustafa
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Necati ve kurmaylarý uygulamaya koymuþlar, daha önce de sözünü ettiðimiz
Zincirdere, Denizli Köy Öðretmen
Okullarýný açmýþlardýr. Bu okullarýn her
ikisi de 3'er yýllýktý, 30 dönümlük bir tarlasý, 5 dönümlük bir baðý, bir sebze
bahçesi, arýlýðý, modern kümesleri vardý.
Bu iki deneme okulu Köy Enstitülerine
giden yolda önemli kilometre taþlarýndan
biri oldular. Mustafa Necati'nin ölümünden sonra her iki okul da kapanmýþ,
ülkenin gerçeklerine uygun öðretmen
yetiþtirme çabasý Köy Eðitmenleri ve
Köy Enstitülerine kadar çözüm yoluna
girememiþtir. Gerçekleþtirilen devrimci
atýlýmlara karþýn, ilk on yýl sonunda
Cumhuriyet eðitiminin ciddi sorunlar
yaþadýðý görülmektedir. Bu yalnýz okumasý gereken gençlerden büyük bir
bölümünün okutulamamasý deðil ayný
zamanda eðitimin, Cumhuriyetin kalkýnmasý için bilgi ile donanmýþ, çevresinden
kopmamýþ bir kuþaðýn yetiþtirilmesi
sorunudur. O kadar ki Cumhuriyetin ilk
yýllarýnda büyük bir hevesle eðitime
sarýlan kitlelerin içinden, sayýlarý az de
olsa bazý kiþiler çýkýp:
"Okulumuzun kapandýðý iyi oldu,
çocuklarýmýzýn ne dünyasýna ne de ahiretine yarayacak bir þey öðretilmiyordu...
Bizim köyde hýrsýzlýk ve cinayet çok
olur, ama bunlarý yapanlar daha çok köy
ilkokulunu bitirenler arasýndan çýkýyor."
diyebiliyorlardý.
13 Mart 1934'de Baþbakan Ýnönü'nün
CHP Parti Grubunda ilköðretim iþleriyle
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ilgili olarak yaptýðý önemli bir konuþmanýn ardýndan toplanan bir komisyon,
11 Ocak 1935'de CHP Grup Baþkanlýðýna
bir rapor sunar. Raporun öðretmen
yetiþtirme iþiyle ilgili bölümünde mevcut
15 öðretmen okuluyla öðretmen açýðýnýn
kapatýlmasýnýn olanaksýz olduðu, yeni
öðretmen okullarýna gereksinim olduðunun altý çizilir.
Raporda ayrýca Köy Okullarý için ayrý
bir öðretmen okulu açýlmasýnýn gereksizliði de öne sürülür. Bu arada Dr. Halil
Fikret Kanad'ýn Yarýnýn Öðretmenleri
Nasýl Yetiþtirilmeli? baþlýklý yazýsý Kurun
gazetesinde 24-27 Mart 1935 günleri
arasýnda art arda 4 gün yayýnlanýr.
Kanad, bu yazýlarýnda yeni tip, uygulama
yapan ve tarým alanlarý olan öðretmen
okullarýnýn özellikle köylerin yakýnýnda
kurulmasýný önerir. Bu okullarda öðrencilere pratik bilgiler verilmeli, iþ eðitimi
ilkeleri öðretilmeli tezini savunur.
Dönemin CHP'li yöneticilerinden daha
ilerici ve doðru olan bu görüþler, Ýsmail
Mahir Efendi ve Ýsmail Hakký
Baltacýoðlu'nun görüþlerinden pek farklý
deðildir. Benzer görüþleri Ethem Nejat
ve Fuat Gündüzalp ta 1920-1921'li yýllarda söylemiþ ve yazmýþlardý. 1933-19341935 yýllarýnda Ýzmirli eðitimci Rahmi
Balaban da Fikirler adlý dergide ayný
görüþleri, üstelik daha da ayrýntýlý olarak
yazmýþtýr. Kanad ve öðrencileri yýllar
sonra Köy Enstitüleri Sistemi uygulamaya konulup da baþarýlý sonuçlar alýnýnca bu sistemin Kanad'ýn düþüncelerinin
uygulanýþý olarak sahiplenmiþler. Oysa
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Rahmi Balaban öðretmen, kendi düþün
ve önerilerinden dolayý övünme gereði
duymayacak, üstelik diðerleri gibi gerçekleri deðiþtirmeye de yeltenmeyecektir.
Tüm bu önerileri getiren eðitimciler,
kuramsal planda kalan bu önerilerin
hangi ekonomik yollarla ve hangi
koþullarla uygulamaya konulacaðý
konusunda susup kalacaklardýr.
Kanad'ýn öðrencilerinden, Köy
Enstitülerinde müdürlük de yapan Emin
Soysal ve Þevket Gedikoðlu'na göre Köy
Enstitüleri Sistemi tümüyle Kanad'ýn bu
görüþlerine dayanmaktadýr. Oysa baþka
araþtýrýcýlar, örneðin Fay Kirby ve Haþim
Kanar, Tonguç'un görüþleriyle Kanad'ýn
görüþleri arasýndaki temel ayrýlýklar
konusuna dikkat edilmesi gerektiðini
söylemekteler.
Ýlköðretim Genel Müdürü Ali Rýza
Özkut tarafýndan hazýrlatýlan eðitim
raporu Bakanlýða sunulur. Raporun
sonunda ilköðretim yatýrýmlarý için 36
milyon lira gibi o dönem için çok büyük
bir ödenek ayrýlmasý gerektiði yazýlýr. Bu
büyüklükteki bir paranýn ilköðretime
ayrýlmasý söz konusu olmadýðý için bu
rapor da eski tozlu dosyalarýn arasýna
konulur.
Türkiye'de öðretmen okulu açarak
devrimci öðretmenler yetiþtirme iþinin
önemli bir özelliði de vardýr. O yýllarda
yoksul halk çocuklarýnýn okuduðu
yetiþtirme yurtlarýna ve öðretmen
okullarýna büyük deðer verilirdi.
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Gerçekten, öðretmen yetiþtiren
kurumlar, bütün dünyada
olduðu gibi, bizde de "yoksullar
okulu" özelliði taþýmýþtýr; bunun
yaný sýra, en yetenekli çocuklarýn toplaþtýðý bir okul olma niteliðini de korumuþtur... Öðretmen
okullarý, bu görünümü ile, bir
tür devþirme geleneðini sürdürerek, devletin üst yönetiminde
yoksul çocuklarýna da yer vermenin kapýlarýný açmýþtýr.
Öðretmen okullarýna, sonraki
yýllarda gösterilen düþmanlýðýn
kaynaklarýndan biri budur. Tüm
olumsuzluklara karþýn öðretmen
okullarý uzun yýllar ilerici ve
demokrat çizgilerini hep
korudular. Ne var ki egemenlerce, öðretmenlerin örgütlenip
etkin bir güç durumuna
gelmeleri hep engellendi.
Köy Enstitülerinin komünistlikle
suçlanýp kapatýlmasý öðretmenlik
mesleðine olan ilgiyi azaltmayýnca daha
baþka yollar da bulundu. Öðretmen okulu
öðrencilerine yönelik "niçin tüm yüksek
öðrenim kurumlarýna gidemiyorsunuz?
Bu mudur sosyal adalet" sloganý ortaya
atýldý. Buradan hareketle, öðretmen
okullarý 1970 yýlýnda liseye
dönüþtürülerek, öðrencileri üniversiteye
özendirilmeye baþlanýldý. 1974 yýlýnda
"ilkokul öðretmenleri de yüksek öðrenim
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görmeli" sloganýyla, Ýlköðretmen
okullarýnýn tümü liseye dönüþtürüldü.
Öðretmen liselerinde ise lise programý
olduðu gibi uygulanarak öðretmen
yetiþtirilmekten vazgeçildi. Mezunlar,
üniversitelere girmeyi deneyecekler,
baþaramayanlar ilkokul öðretmeni
yetiþtiren -iki yýllýk güdük yüksek öðretim kurumlarý olan- Eðitim Enstitülerine
gideceklerdi. Bunlar bir yerde yeterli
sayýyý oluþturamayacaklarý için, onlarýn
yanýna, liseleri bitirip hiçbir yüksek
öðrenim kurumuna giremeyenler de
eklenecekti. Böylece kitlesel baðlarý
oluþmamýþ, yetenekçe fazla bir þey de
ellerinden gelemeyecek olanlar, öðretmenliðe yöneleceklerdi.

ankette, öðretmenlerin % 54'ünün,
çocuðunun öðretmen olmasýný istemediði
belirlendi. 15 ilde 1000 öðretmen arasýnda düzenlenen bu ankette çocuðunun
öðretmen olmasýný isteyenlerin oraný %
29'da kaldý. Ankete yanýt veren öðretmenlerin % 45'i mesleði isteyerek
seçtiðini belirtirken % 37'si olumsuz
yanýt verdi. Ankete katýlanlarýn % 47'si
yeniden öðretmen olmayý seçmeyeceklerini söylerken olumlu yanýt verenler %
29'da kaldý. Öðretmenlerin % 38'i seminer, panel, sempozyum gibi etkinliklere
hiç katýlmýyor, % 15'i sýk sýk, % 48'i
bazan katýlabiliyor. Eðitimle ilgili yayýnlarý izleyebilen öðretmenlerin oraný %
37, hiç izleyemeyenlerin oraný % 14.

Ülkemizin yüz aký olan ilkokul öðretmenliði bu yolla öldürüldükten sonra,
1978 yýlýnda "terör" ve "anarþi" bahane
edilip yüksek öðretmen okullarý da kapatýldý. Tüm bu uzun ve hesaplý geliþmeler, 12 Eylül'ün YÖK sistemi ile noktalandý. 1981 yýlýnda çýkartýlan Yüksek
Öðretim Kanunu ile bütün yüksek öðretim kurumlarý gibi, öðretmen okullarý da
üniversitelere baðlandý; kimine eðitim
fakültesi, kimine eðitim yüksek okulu adý
verildi.

Öðretmenlerin % 33'ü görev yerine
yaya olarak, % 31'i iki-üç araç deðiþtirerek, % 36'sý bir araçla gidip geliyor.
Anket sonuçlarýnda öðretmenlerin %
27'sinin hiç tatile gitmediði, "bazan tatile
gidiyorum" yanýtýný verenlerin ise % 48
olduðu anlaþýldý. Ankette yaz tatillerinde
ek iþler -örneðin seyyar satýcýlýk, büfecilik, bekçilik gibi- yapýp yapmadýklarý
konusunda sorulara yer verilmediði belirtiliyor.

Özetle, uzun yýllar sinsice planlanýp
yürütülen öðretmen düþmanlýðý sonunda
meyvalarýný vermiþ; öðretmenlik
mesleðinin ve öðretmen yetiþtiren
kurumlarýn "çanýna ot týkanmýþtýr".
Eðitim, Bilim ve Kültür Emekçileri
Sendikasý'nýn (Eðitim-Sen) yaptýðý bir

Köy Enstitülerinin kuruluþ aþamalarýný
incelerken zaman zaman günümüz
eðitim sistemindeki yozlaþmalara, öðretmenlik mesleðinin sorunlarýna da deðinmekten kendimizi alamýyoruz.
Dergimizin önümüzdeki sayýlarýnda
Köy Enstitüleri sisteminin kuruluþ aþamalarýný incelemeyi sürdüreceðiz.

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

Kültürümüzün Geliþmesi
Kansere Benziyor
Geçenlerde bunlarý tartýþýrken bir
arkadaþým Gaia teorisinden söz etti. Bu
teoriye göre gezegenimiz canlý bir
organizmadýr ve bizler de bu muazzam
bedenin birer hücresiyiz.

lar. Neticede biz doða deðil miyiz? Bu
çarpýk mantýk Pasifik kýyýsý ve ötesine
doðru açýlmasýnýn ABD'nin kaderi ve
görevi olduðu doktrini için temel teþkil
eden mantýðýn yeni versiyonu.

Pek çok kiþi ise -özellikle de fosil
yakýtlar sanayii dolayýsýyla özür dileme
ihtiyacý duyanlar-bir adým daha ileri gidiyor ve "madem insanlar doðanýn bir
parçasý o halde yaptýðýmýz her þey de
doðal olarak nitelendirilmelidir" diyor-

Bu olaya týbbi bir metafor olarak
bakmayý düþünelim. Bedendeki hücreler sürekli olarak doðar, yaþar ve ölürler. Her gün milyonlarca hücre, kozmik
ýþýnlara, toksik yiyeceklere, kendi
metabolizmalarýnýn yan ürünlerine ve
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binlerce baþka doðal ve doðal olmayan
sürece maruz kalýr, DNA zincirlerine
bazý amino asitler eklenir ya da eksilir.
Böylece hücreler çeþitli þekillerde mutasyona uðrarlar. Mutasyona uðrayan
hücrelerin büyük bir kýsmý kendiliðinden ölür çünkü yeni DNA'larý yaþamlarýný sürdürme özelliðine sahip
deðildir. Ama ara sýra da olsa bir hücre
kendi genetik kodunu o þekilde deðiþtirir ki, üreme sürecini doðal olarak
kontrol eden mekanizma iþlemez hale
gelir,sanki kapalý olan þalter açýlýr ve
bir daha kapatýlamaz.
Hücre bölünmeye -yani üremeyebaþlar, bölünür, bir daha, bir daha
bölünür, katlanarak artan bir hýzla
bölünür ve ortaya bu cins hücrelerden
oluþan ve giderek daha fazla besine
ihtiyaç duyan bir doku çýkar. Bu doku
kan damarlarýný kendine yönlendirir
korkunç bir hýzla büyümek için
yakýnýndaki organlara ait yeri iþgal eder
ve dokularý yer bitirir. Yönetimi ele
alýr. Buna "kanser" denir.
Kuþkusuz kanserin de doðal bir þey
olduðunu söylemek mümkün. Kuþkusuz bazý kanserler yararlý bir biyolojik
süreç sonunda ortaya çýkmýþ olabilirler
ve yine þüphesiz bazý genler insanlarýn
kanser olma olasýlýðýný arttýrabilirler.
Ama kanserlerin çok büyük bir kýsmý
insan yaþamýnýn doðal bir parçasý deðildir. Bedene hücum eden, ona dýþardan saldýrarak zarar veren ve doðal
fonksiyonlarýný bozan bir nedenden,
asla doðal olmayan bir nedenden
dolayý ortaya çýkarlar.
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Bu metaforu insanýn gezegenle iliþkilerini de kapsayacak þekilde geniþletirsek þunu görürüz. Homo türü milyonlarca yýl, homo sapiens ise yüz binlerce
yýl gezegenin diðer bütün bileþenleri ile
yan yana varlýðýný sürdürmüþtür. Varlýðýmýz gözden kaçýrýlacak bir þey deðildi. Ne de olsa bir kýtadan diðerine gittik ve giderken karada yaþayan büyük
boy memelilerden düzinelerce türü silip geçtik ve gittiðimiz her yerde doðanýn görünümünü deðiþtirdik. Ama hiçbir zaman gezegenimizin saðlýðýný ve
üstündeki ince bir dengeye sahip yaþamý tehdit eder bir þey yapmadýk.
Yaptýklarýmýz daima yerel eylemlerdi. Zaten, örneðin MÖ 3000 yýlýnda,
Druid'lerin iþgali altýndaki Londra'da
yaþayan insanlarýn, gezegenin öbür
ucundaki And Daðlarý üzerinde yaþamakta olan canlýlarýn yaþamýný etkileyebilecek bir þey yapmasý olanaksýzdý.
Hattâ doðayý insan yaþamýna biraz
dost hale getirmek üzere yerel olarak
yaptýðýmýz faaliyetler (hayvan beslemek, ürün yetiþtirmek, oturacak yerler
inþa etmek gibi) etrafýnda olumsuz etkiler yapacak þeyler olmaktan uzaktý.
Toprak hâlâ canlýydý. Ormanlar güçlü
ve saðlýklý olarak göðe uzanýyordu.
Hayvanlar, bitkiler balýklar çoktu ve
üremekteydiler.
Kadýn ve erkek yeryüzünde
tüy gibi adýmlarla geziniyorlardý.
Birkaç yýl önce Ýngiltere ve Ýskoçya'da bir dizi konuþma yapmýþtým. Ev
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sahiplerim beni ve ailemi Londra
yakýnlarýndaki Chislehurst'de bulunan
maðaralarý görmeye götürdüler. Bu
maðaralar Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýndaki hava akýnlarý sýrasýnda sýðýnak
olarak kullanýlmýþtý. Maðaralar binlerce
yýl önce Druidler tarafýndan yumuþak
kayalar oyularak yapýlmýþtý. Bunlarýn
bazý bölümlerinin dini merasimler için
kullanýldýðýna inanýlýyordu. Çünkü
duvara açýlmýþ bir sunak vardý ve bu
bölümde akustik o kadar olaðanüstüydü ki dua sesleri güçlenerek aksediyor
ve dünya ötesi denebilecek bir etki
yaratýyorlardý.

Druidler, antik Keltler'in
rahipleri idiler. Kelt dünyasýnda
güçlü varlýklarýyla yalnýzca dini
lider olarak deðil, ayný zamanda
öðretmen, yargýç, danýþman,
kahin, þifacý ve þair olarak görev
yaparlardý. Ruhsal dünya ile
tarihi dünya arasýndaki sýnýrýn
belirsizliðini çözmede liderlik
ettikleri için hem dini hem de
politik gücü ellerinde tutarlardý.
Duridler’in en eski kayýtlarý Ý.Ö.
200 yýlýna kadar gider. Kimi antik
Yunan ve Roma yazarlarý, Kelt
rahiplerinin inançlarýný ve
çalýþmalarýný anlatýrlar ve Galli
þairler de bazý detaylarý verirler.
Yine de Druidler hakkýndaki daha
bütün bilgiler, Romalý general ve
devlet adamý Julius Caesar’ýn
(Ý.Ö. 100 - 44) yazýlarýndan ,
“Galya Savaþlarý” adlý
kitabýndan elde edilir.

Druid sunaðýnýn üstünde günümüzde
büyükçe bir salata tabaðý olarak kullanýlan bir kâse büyüklüðünde bir
çöküntü vardý. Bunun aðzýndan
baþlayan ince bir oluk sunaðýn kenarýna
kadar uzanýyordu... Ýngilizler, Roma
devrinden birkaç yüzyýl öncesine kadar
geçen zamaný bir iþkence, baský cümbüþü ile ve kadýnlarý baský altýnda
tutarak geçiren bir millet olarak çok da
uzak olmayan bir tarihte bu noktanýn
tam üstüne bir resim ilave etmiþlerdi.
Bu resimde tahta bir kafese kapatýlmýþ,
çöküntünün tam üstünde sallandýrýlmýþ
ve yakýlarak öldürülmekte olan birkaç
kadýn gösteriliyordu. Posterde "Ýnsanlarýn kurban edilmesi" yazýyordu.
"Druidler'in dini bir merasimidir" (Jül
Sezar Ýngiltere'yi fethetmek üzere M.Ö
54 yýlýnda yaptýðý teþebbüsten sonra
Druid'lerin, savaþ esirlerini çok büyük
hasýr sepetlere doldurarak kurban
olarak yaktýklarýný yazmýþtýr gerçi. Bu
söylenen doðru olabilir ama bu usûlleri
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Romalýlardan öðrenmiþ de olabilirler.
Belki de Sezar, imparatorluðunu acýmasýzca büyütürken, önüne çýkan bütün
insanlarý -kim olursa olsun, hangi ýrk
ya da milletten olursa olsun- zalimce
katlettiðini haklý göstermek için böyle
bir þeyi uydurmuþtur.)
Druid'lerin bu bölümü gerçekte ne
için kullandýklarýný kimse bilmiyor.
Ama bildiðimiz bir þey var; o da
Druid'lerin Romalýlar, Saxonlar ve þu
anda Ýngiltere nüfusunun büyük bir
bölümünü oluþturan müteakip iþgalciler
tarafýndan yok edildikleri gerçeðidir.
Ev sahibem, sunaða bakarken Druid'ler
hakkýnda bilinen pek az þeyin bile
onlarýn Yerkürenin, diþi ve verici bir
gücü olduðuna, hayat verdiðine
inandýklarýný ve bu özellikleri dolayýsý
ile yerküreye taptýklarýný gösterdiðini
iþaret etti. Kültürel kalýntýlarýn "Dünya
Ana"nýn onlar için kutsal olduðunu ve
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kadýnlara - aynen diðer "ilkel" kültürlerde de olduðu gibi- çok deðer verdiklerini gösterdiðini belirtti. Örneðin,
erkek egemen kültürlerde, o devrelerinde kadýnlar "iþe yaramaz" addedildikleri için, çirkin ve pis bir þey olarak
düþünülen menstrüasyon, Druidlerce
aylýk doðurganlýk devresinin, doðanýn,
yaþamýn bir bölümü, onurlandýrýlmasý
ve kutlanmasý gereken bir devre olarak
görülüyordu. Sunaktaki çöküntüye
bakan evsahibem þöyle dedi: "Bahse
girerim ki kadýnlar burada aylýk kanamalarýný biriktiriyorlar ve bu da hem
dini merasimlerde hem de ürünleri kutsamak için kullanýlýyordu. Belki de
sadece Baþ Rahibeninki, kavmine verebileceði en deðerli armaðan olarak
burada biriktiriliyordu. Bu sebeple
bütün kadýnlar büyük bir saygý görüyorlardý. Ama iþgalci barbarlar bunu
"tapýnma" olarak yorumlamýþ olabilirler."
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Bu çok olasý görünüyor. Riane Eisler
ve diðer araþtýrmacýlar ve
antropologlar, tarihte birçok kadýna
tapan veya kadýnlarýn yönettiði toplumlar ve kültürler bulunduðunu, bunlarýn
bizim Batý Uygarlýðýmýzdan çok daha
uzun süre varlýklarýný sürdürebildiklerini, komþularý ile barýþ içinde yaþadýklarýný belirtiyorlar. Ta ki, Genç
Kültürler bunlarý alaþaðý edene kadar…
Þimdi insan bedenindeki hücrelerle
insan arasýndaki iliþkiyi, insanla bir
parçasý olduðu yerküre arasýndaki iliþki
ile kýyaslamaya dönelim. Tarih boyunca Homo türü doðanýn bir parçasý
olarak çevresini etkilemiþtir. Bunu, herhangi bir yýrtýcý hayvan ya da doðaya
etkisi olabilecek bir canlý-ister kaplan
olsun ister akkarýnca- nasýl eninde
sonunda yapýyorsa, ayný onlar kadar
doðal bir varlýk olan insan da yapmýþtýr.
Genç kültürlerin saldýrýsý
pek fazla seçenek býrakmýyor
Ýþte 7000 yýl önce bir kanser meydana gelmeye baþladý. Bunu uygarlýðýn
bulaþýcý bir türü olarak düþünün.
Günümüzde hâlâ sahnede, çocuk oyunlarýnda bile Genç Kültürümüzün kurallarý ve senaryolarý geçerli.
Altýncý sýnýfta iken Dennis diye bir
arkadaþým vardý. Korkutucu bir tipti,
ona karþý çýkmaya cesaret eden herkesi
kanlar içinde býrakýncaya kadar dövmeye bayýlýrdý. Dennis, oyun alanýnýn,
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parkýn, okula geliþ gidiþ yollarýnýn
tartýþýlmaz kralýydý. Ona rastlama talihsizliðine uðrayan çocuklarýn harçlýklarýný ellerinden alýr, diðerlerini sýrf
gücünü göstermenin zevki için döverdi.
Tipik Genç Kültür Yöneticisinin, bu
alt-kültürdeki bir yansýmasý gibiydi. Bu
davranýþlarý babasýndan öðrenmiþti.
Dennis'in anlattýðýna göre babasý onu
kemerini kullanarak dövüyordu, hem
ceza olarak hem de zevk için...
Dennis'in evine yakýn oturup, okula
gitmek için onun evinin önünden
geçmek zorunda olan -ben de dahilbazý çocuklarýn üç seçeneði vardý;
mümkün olduðunca karþýlaþmaktan
kaçmak, bizi canýmýzý çýkarýncaya
kadar dövmesine izin vermek, silah
taþýmak veya judo dersleri almak… Bu
son seçenek altýncý sýnýfa giden bizler
için geçerli deðildi, bu yüzden çoðumuz olabildiðince ondan kaçmayý
yeðliyorduk. Yine de, birkaç kez
gözümü morarttý, hem de her defasýnda
olabilecek en kalabalýk seyirci kitlesi
önünde yeteneklerini sergileyerek….
Bu seçenekler, þiddet uygulayan,
baskýcý bir kültürle karþý karþýya gelen
aklý baþýnda saðlýklý bir kültürün
seçenekleri ile hemen hemen ayný.
Kuzey Amerika Yerli Halklarý önce,
Avrupa'dan gelen Genç Kültür
"ziyaretçileri" ile karþýlýklý konuþmayý
ve dost olmayý denediler. Bunlarýn,
yerlilerin topraklarýný, hayvanlarýný
çalan, yurttaþlarýný öldüren hýrsýzlar,
katiller ve mütecavizler olduðu ortaya

SEVGÝ DÜNYASI

çýkýnca karþý çýkmaya çalýþtýlar. Ama
bunu yapmak için onlarýn da saldýrganlarýn uyguladýðý usulleri uygulamalarý
gerekiyordu. Bu süreç sýrasýnda bazýlarýna tahakküm, saldýrganlýk ruhsal hastalýklarý "bulaþtý". Onlar da insan avcýlarýna ve göçebe savaþçýlara dönüþtüler.

Eðer iki uygarlýk uzun zamandan beri yan yana yaþýyor ve birbirleriyle alýþveriþ yapýyorsa,
bunlarýn birine Genç Kültür
dünya görüþü bulaþýnca diðerinin
kaçmak, ölmek, esir olmak veya
Genç Kültür usûllerini benimsemekten baþka seçeneði kalmaz.
Bu nedenle Genç Kültür
olaðanüstü bulaþýcýdýr. Bereket
ki, hâlâ kadim bilgeliðin
meþalesini taþýyan Eski Kültürler
var. Gelecek bin yýlda varlýðýmýzý
sürdürebilmemizin yollarýný
gösterecek bilgilerini, bakýþ
açýlarýný ve tarihlerini o zamana
kadar saklayabileceklerini
ummak istiyorum.
Senaryoyu deðiþtirmek
Hâlâ ümit var. Kültürümüzün kendi
kendine anlattýðý öyküleri hâlâ
deðiþtirebiliriz. Tüm "çaðdaþ" toplumlarda, istisnasýz her insanýn içinde duyduðu derin özlem, bu ortak duygu bu
ümidi aksettiriyor.
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Etrafýmýzdaki dünya ile yeniden
baðlantý kurmak arzusu "doðaya
dönüþ" hareketinde, tarýmýn örnek hale
getirilmesi için verilen uðraþlarda, doða
turizminin giderek geliþmesinde, kamp
kurma, yürüyüþler hatta avcýlýk ve
balýkçýlýðýn "sportmence" yapýlmasý
giriþimlerinde bile ortaya çýkýyor. Bu
baðlantý kurma ihtiyacý, doða ile birlikte milyonlarca yýl yaþamýþ atalarýmýzdan beri zihnimize kazýnmýþ bir olgu.
Ýnsanýn kökenlerinin geldiði çevre ile
baðlantý kurma isteði en temel
ihtiyaçlardan biridir. Bu hissimizi,
insanlarýn dünya hakkýnda kendi kendilerine anlattýklarý masallarý deðiþtirmek
için bir manivela gibi kullanabiliriz.
Kültür, mutlak gerçek veya doðrudan
söz etmez. Kültür, bir grup insanýn bir
araya gelerek neye inanacaklarýna karar
vermesidir. Kültür saðlýklý da olabilir,
zehirleyici de, besleyici de olabilir,
öldürücü de. Kültür öykülerden oluþur.
Bu öyküler, gelecek bölümde inceleyeceðimiz gibi, daha olumlu içerik
kazanacak þekilde deðiþtirilebilir.
Kültürümüzün öykülerini deðiþtirebilirsek, kitabýmýzda þimdiye kadar
anlattýðýmýz problemimizi çözmek için
yollar bulabiliriz. ("Kupa ve Kýlýç",
Harper, San Francisco, 1987.)
(Gelecek Ay: "Neyi Hatýrlamaya
Ýhtiyacýmýz Var" baþlýklý konuyla
yazýmýza devam edeceðiz)
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Duygularýmýzý Yönetme Sanatý
Yazar: Charles C. Manz Çeviren: Nelda Bayraktar

Olumlu Düþünmenin
Gücünden Nasýl
Faydalanabiliriz?
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"Hayatýnýzý yaþamanýn sadece
iki yolu vardýr: Birincisi, hiçbir
þeyin mucize olmadýðýný, ikincisi
ise her þeyin bir mucize
olduðunu düþünerek yaþamak."
Albert Einstein
"Erkeklerin bazýlarý, bazý þeyleri olduklarý gibi görürler ve
sonra da "neden?" diye sorarlar. Bense hiçbir þeyi olduðu
gibi görmem ve sonra da
"neden olmasýn?" diye
sorarým."
George Bernard Shaw
Norman Vincent Peale'nin "Olumlu
Düþünmenin Gücü" isimli kitabý 20
milyondan fazla satarak, dünya çapýnda
bir üne eriþmiþtir. Yazar, olumlu düþünmenin gücünü þöyle tarif etmiþti:
"...Ýnanarak beklemeyi bir zihinsel
alýþkanlýk haline getirin. Þüphe etmeyi
deðil, ümit etmeyi öðrenin. Bunu
yaparken, gerçekleþmesi imkânsýz gibi
görünen dileklerin bile maddeleþebileceklerine inanýrsýnýz. En iyinin
olmasýný beklediðinizde, zihninizdeki
manyetik gücü harekete geçirirsiniz ki,
bu, çekim yasasýyla o þeyin size
gelmesini saðlar. En iyiyi ümit ettikçe,
onun, bazý güçleri nasýl harekete
geçirdiðini görür ve þaþýrýrsýnýz."
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Þüphesiz Peale'nin bu kitabý ilk çýktýðýnda herkes tarafýndan ayný þekilde
yorumlanmamýþtý. Çoðunluk kitabýn,
insanýn hayatýný tümüyle deðiþtirebilecek devrimsel bir felsefeye sahip olduðunu düþündüðü halde, daha entelektüel, daha bilimsel ve daha septik
çevreler Peale'nin olumlu düþünme
felsefesini büyük ölçüde gerçekdýþý ve
temeli olmayan bir görüþ diye tanýmlamýþlardý.
Ancak yýllar geçtikçe Peale'nin öne
sürdüðü fikirler, bir çok uzman ve
araþtýrmacý tarafýndan yavaþ yavaþ
desteklenmeye baþladý. Son zamanlarda
"Olumlu Psikoloji" baþlýðý altýnda
yürütülen bir çok araþtýrma, iyimserlik,
olumlu duygular, duygularýn yönetimi
ve ruhsal-bedensel zindelik gibi konulara odaklanmaktadýr. Bu yeni araþtýrma akýmý, aralarýnda Michigan ve
Nebraska Üniversitelerinde çalýþan
deðerli araþtýrmacýlarýn da bulunduðu
çeþitli yazarlarýn bu konu hakkýnda
kitaplar yazmalarýna neden olmuþtur.
Önde gelen araþtýrmacýlardan ve
yazarlardan birisi olan Martin
Seligman'ýn, çaresizlik, kötümserlik,
iyimserlik ve pozitif psikoloji konularýnda yazmýþ olduðu kitaplar, bu alanda yapýlmýþ olan en somut çalýþmalar
diye nitelendirilebilirler. Seligman'ýn:
"Öðrenilmiþ Ýyimserlik" isimli
kitabýnýn kapaðýnda þunlar yazýlýdýr:
"Ýyimserliðin, insanýn her türlü yenilgiden zaferle çýkabilmesi, hayatta ilerleme kaydedebilmesi ve saðlýðýný
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koruyup, geliþtirebilmesi için önemli
ve gerekli olduðuna dair bilimsel kanýtlar mevcuttur." Kitabýn iç sayfalarýnda
ise, Seligman þunlarý söylemektedir:
"Ýyimserlik sizi depresyondan kurtarabilir, baþarý seviyenizi yükseltebilir,
fiziksel yönden sizi daha zinde kýlabilir. Sonuç olarak iyimserlik, insaný
daha da mutlu kýlan bir zihin halidir."
Peale, yaptýðý çalýþmanýn bilimsel
olduðu görüþünü öne sürerek, onu çaðdaþ bilgiyle de baðlamaya çalýþmýþtý.
Örneðin, kitabýnda seçkin psikologlardan birisi olan William James'in kendisiyle ve yaptýðý çalýþmayla ilgili sözlerine de yer vererek, þunlarý yazmýþtý:
"Büyük bir cesaretle göze aldýðýnýz bu
çalýþmanýn baþarýyla sonuçlanacaðýna
inanýyorum."
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maya koyduktan sonra birbirinden
farklý deneyimler yaþamaya baþlamýþlardý. Örneðin, sýkýþýk trafikte arabalarýna park yeri bulabilmiþler, kaybettikleri eþyalarýna kavuþabilmiþler,
geç kalacaklarýna kesin gözüyle baktýklarý toplantýlara zamanýnda yetiþebilmiþler ve bozulan aletleri kendiliklerinden tamir olmuþtu. Ayrýca bu yöntemle, sporda baþarýlý olmuþlar ve iþ
hayatlarýnda büyük paralar kazanýp,
yükselmiþlerdi. Grup, dileklerin tam
anlamýyla gerçekleþtirilebilmesi için
gerekli olan öðelerin þunlar olduðunu
tespit etmiþti:

- Hedeflerinizi yani gerçekleþmesini arzu ettiðiniz dileklerinizi net biçimde ortaya
koyun
- Ýmgeleme tekniðinden fayBenzer bir felsefenin daha ilginç olan
yeni uygulamalarýndan birisi ise,
dalanýn (istediðiniz þeye kavuþinsanýn istediklerini somutlaþtýrabilmetuðunuzu hayal edin) ve arzu
si (elle tutulur bir hale getirebilmesi,
ettiðiniz hedefe ulaþtýðýnýza
maddeleþtirmesi, gerçekleþtirebilmesi)
konusunda yapýlmýþtýr. Fred Fengler ve dair sözel onaylamalar yapýn.
Todd Varnum adýndaki yazarlar, bazý
- Sonra da sonucun ne olainsanlarýn irade ve inanç güçlerini kul- caðýyla ilgili düþünmeyi
lanarak, dileklerini nasýl somutlaþtýrabýrakýn. Sadece, hedefinizle
bildiklerini gerçek vakalar sunarak
ilgili gerçekleþecek þeyin en
anlatmýþlardýr. Yazarlarýn: "Dileðinizi
iyisi olacaðýna güvenin.
Somutlaþtýrýn" isimli kitabý, 20 tane
gönüllüyle yaptýklarý çalýþmaya dayan- Dileðinizin farklý þekillerde
maktadýr. Kendi yaþam deneyimlerini
gerçekleþme olasýlýðýna açýk
asla kontrol edemeyeceklerine dair eski
inançlarýný bir kenara býrakan grup, bir olun.
yýl boyunca toplanarak, yeni deneyimlerini birbirleriyle paylaþmýþlardý. Grup
üyeleri, yeni inanç sistemini uygula-

Ýlk baþlarda biraz þüpheyle yaklaþtýðým bu uygulama daha sonra bana müt-
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hiþ büyüleyici geldiði için, benzer
sonuçlara kavuþabilmek amacýyla bazý
basit deneyler yapmaya karar verdim.
Gerçekten de bir dileðimi gerçekleþmiþ
gibi imgelediðimde ve sonra da sonucun ne olacaðýyla ilgili düþünmeyi
býraktýðýmda ve arzu ettiðim olumlu
sonuçlara ulaþacaðýma inandýðýmda,
tam olarak izah edemeyeceðim bazý
ilginç olaylar yaþadým. Bazý okuyucularýn baþýma gelen bu olaylara þüpheyle
yaklaþabileceklerinin farkýndayým ama
onlara söyleyebileceðim tek þey bunlarý
gerçekten yaþadýðýmdýr. Örneðin, boþ
bir park yeri bulmanýn hayal sayýlabileceði kalabalýk yerlerde arabamý park
edecek yeri daima bulmaya baþladým.
Hiçbir þekilde zamanýnda yetiþemeyeceðim pek çok toplantýya, tam
zamanýnda varabildim. Bunun için,
toplantýya varmak istediðim saati zihnimde imgeledim, oraya tam zamanýnda vardýðýmý düþünerek, kendime
güvendim. En ufak bir hýz yapmama
gerek kalmadan, mucizevi biçimde ve
dakikasý dakikasýna oraya vardým. Bu
deneyi, her seferinde ayný taktikleri
uygulayarak defalarca uyguladým ve
hepsinde de baþarýlý oldum.
Þayet tüm bu anlattýklarým size biraz
fazla gizemli veya yeni çað akýmýna ait
bir þeymiþ gibi geldiyse, olumlu düþünmenin gücünü daha pratik ve daha bilimsel þekilde (beynin mantýksal kabul
edilen sol yarýsýný kullanmak gibi) ortaya koyan uygulamalar da vardýr. Örneðin, arzu edilen sonuçlarýn canlý bir
biçimde imgelenmesiyle ilgili konuya

39
odaklanan "Psiko-Sibernetik" adýndaki
popüler kavram, sporcular, giriþimciler,
yöneticiler, öðrenciler ve hayattaki hedeflerine bir an önce kavuþmayý arzulayan pek çok kiþi tarafýndan oldukça
yaygýn biçimde kullanýlmaktadýr.
Maxwell Maltz tarafýndan yazýlmýþ
olan "Psiko-Sibernetik" isimli kitap, 30
milyondan fazla satmýþ ve yeni versiyonu ise 2002 yýlýnda Dan Kennedy
tarafýndan piyasaya sürülmüþtür.

Esasýnda bir plastik cerrah
olan Maltz, hastalarýnýn
bazýlarýnýn bedenlerindeki þekil
bozucu yaralarý estetik operasyonla ortadan kaldýrsa bile,
hastalarýn kendilerini bu
kusurlar hâlâ varmýþçasýna
çirkin diye hissettiklerini
keþfetmiþti. Maltz, gerçek
yaralarýn, hastalarýn kiþiliklerini de etkileyen psikolojik
yaralar olduðunu anlamýþ ve
esas deðiþtirilmesi gereken
þeyin insanýn kendisiyle ilgili
olan imaj duygusu olduðunu
tespit etmiþti.
Psiko-Sibernetik, bizi geçmiþteki
hatalarýmýzla ilgili filmi zihnimizde
sürekli olarak oynatma alýþkanlýðýndan
vazgeçmeye ve bunun yerine baþarýlý
olduðumuz anlarla ilgili görüntüleri
defalarca seyretmeye ve böylece de öz
imajýmýzý güçlendirmeye davet etmek-
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tedir. Psiko-Sibernetik, olmasýný arzu
ettiðimiz her dileðimizi en ince ayrýntýsýna kadar (bu, yapacaðýmýz bir golf
atýþý, vereceðimiz bir konferans veya
benzemeyi arzu ettiðimiz mutlu bir
insanýn görüntüsü olabilir) hayal
etmemizi istemektedir. Bu yaklaþým,
olumlu imgelemenin canlý bir þekilde
sürekli olarak tekrar edilmesi yoluyla
(her gün bu iþ için biraz zaman ayýrmak gerekir, elbet ki), yaþamlarýmýzýn,
kendimizin ve dünyamýzýn da olumlu
bir dönüþüme uðrayacaðýný savunmaktadýr. Milyonlarca kiþinin dileklerini
somutlaþtýrmasýna hizmet eden PsikoSibernetik, daha olumlu düþünmeyle
ilgili (özellikle geçmiþle ve þimdiyle
ilgili zihinsel imajlar vasýtasýyla) bize
bir seçim sunan pratik bir yaklaþýmdýr.
Olumlu Düþünme yöntemiyle en
somut sonuçlar elde edilen alan, insan
iliþkileridir. Hem bir yazar hem de psikiyatr olan Howard Cutler bir
keresinde Dalai Lama'ya: "Kendinizi
hiç yalnýz hissettiðiniz oldu mu?" diye
sorduðunda, Lama çok açýk ve basit bir
cevap vermiþti: "Hayýr". Cutler, inanmaz bir þekilde: "Hayýr mý?" diye sorduðunda, Dalai Lama yeniden: "Hayýr"
diye cevap vermiþti.
Dalai Lama, sonra da insanlarýn hep
iyi yönlerini görmeye çalýþmasýnýn,
onlarla bað kurmasýna yardýmcý
olduðunu anlatmýþ, insanlarýn kendisini
olumsuz þekilde yargýlamalarýndan çok
az korktuðunu bunun da karþýlýklý iliþkilerinde bir nevi þeffaflýk yarattýðýný
eklemiþti. Dalai Lama, þefkat ve mer-
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hamet duygusunun insanlara karþý olan
tutumumuzu otomatikman deðiþtirdiðini vurgulamaktadýr. Lama'nýn bu sözlerinden yola çýkarak, þefkat ve merhamet duygusunun korkuyu azalttýðýný,
insanlar arasýnda sýcak bir ortam oluþturduðunu ve böylelikle de olumlu ve
sevgi dolu tepkiler alma þansýmýzý
artýrdýðýný söyleyebiliriz.
Bu temel yaklaþýmý yýllar içinde ben
de diðer insanlar üzerinde uyguladýðýmda inanýlmaz güçlü sonuçlar elde
ettim. Ýnsanlarýn iyi yönlerini bilinçli
bir þekilde görmeye çalýþtýðýmda ve
onlara saygýyla, sevgiyle, þefkatle ve
dürüstlükle yaklaþtýðýmda, ortaya çýkan
olumlu sonuçlardan çok memnun kaldým. Yýllar önce bu tarz bir yaklaþýmla
sohbet ettiðim ve sonra tümüyle unuttuðum kiþilerden yýllar sonra sýcak bir
tepki aldýðýmda inanýn çok þaþýrýyorum.
Dalai Lama bizlere gerçekten de
pratik bir tavsiye sunmaktadýr. Ýnsanlara olumlu ve sevgi dolu biçimde yaklaþtýðýmýzda, aslýnda kendimiz için
daha olumlu bir dünya yaratmýþ oluruz.
Olumlu düþünme tekniðine uygun
davrandýðýmýzda ortaya çýkan enerjiyle,
tatmin edici ve doyurucu iliþkilerin
temelini atabilir ve yalnýzlýðýmýza son
verebiliriz. Ýþte bu, duygusal disiplinin
belki de en güçlü sýrlarýndan birisidir.
Diðer bir deyiþle, dünyaya daha
iyimser ve daha olumlu gözlerle bakmayý seçersek, gerçekleþmesini
gönülden arzu ettiðimiz dileklerimizin
somutlaþmasýný saðlayan gücü de
serbest býrakmýþ oluruz.

Ýçkin ve Aþkýn
Akýl aczini idrak etmekle haddini bilir
Daha öteye gidemem der ve sýnýrda durur.
Aþkýn olana aþkla gidilebilir ancak
Ama O, hem ayný hem gayrý olarak yaþanacak.
Sen bile ne isen o deðilsin aslýnda
Gelecek baþka senleri taþýyor baðrýnda
Dinle, nasýl hasrete dönüþüyor Rabia'da
"Ben tâ senin yanýnda bile hasretim sana"
Allah "bir" de, orda dur
En yüce gerçek iþte budur.
Aç gözünü de iyi bak
Tüm yeryüzü bir tapýnak
Ne çok ne de az
Tüm varoluþ bir vaaz
Yiðitlikle onur bayraðý dikilir
Cesaret giderse esaret gelir
Sakýn ola ki, aþký küçümseme sen
Aþk, evrenin etrafýnda döndüðü eksen
Öyle mutlak bir varlýksýn ki sen
Yoku vareder, sadece bir kez "Ol" demen.
Psikolog, Güngör Özyiðit
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Canlý KRYON Celsesi
Medyum: Lee Carroll
7 Kasým 2009 Washington DC
Çeviren: Saffet Güler

“Büyük Bilimsel Eðilim:
Ön Yargý”
Selamlar sevgililer, ben Manyetik
Hizmetten Kryon'um.
Bugün sizinle konuþmak istediðim
þeyi tanýmlamak zordur. Partnerimin bu
kanallýk için bir baþlýk koymasýna izin
verdim, çünkü insanlar bundan
hoþlanýyor. "Beklentilerin bölümlere
ayrýlmasýný" kavramak istiyorlar.
Yaptýklarý her þeyde bir tür kimlik
iþlemine sahip olmayý diliyorlar,
böylece bunu yapmasýna izin veriyorum. Çünkü sözünü edeceðim þey daha
önce hiç anlatmadýðým þekilde boyut-

sallýðýn algýsýdýr. Bunun ve biraz da
nasýl çalýþtýðýnýn bazý mekaniklerini
vermeyi diliyorum ve ayrýca partnerimin joker kartýn yaratýlmasý dediði þeyden bahsedeceðim… ummadýðýnýz
veya inanmadýðýnýz o þeylerden. Bir
örnekle baþlamalýyým.
Size Henry ve Mary'i takdim edeyim,
onlar çizgi film karakterileridir, bir
parça kaðýda yapýþtýrýlmýþ figürlerdir.
Onlar iki boyutludur. Elbette zekiler,
çünkü bu bir mesel. [Kryon gülümser]
Yaþamlarý karmaþýk deðil ve basit
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yapýþmýþ figürlerdir. Düþüneceðiniz her
þeye sahipler. Hatta sevgileri bile var.
Yaþamlarýnýn iki boyutluluðu bildikleri
her þeydir ve bundan hoþnutlar.
Üzerinde olduklarý kaðýt parçasýnýn
parametrelerini biliyorlar ve bunlarla
birlikte olmaktan mutlular. Sahip
olduklarý her þey bunlar. Ne yapabileceklerini ve ne yapamayacaklarýný
biliyorlar. Henry ve Mary
realitelerinden hoþnutlar ve tatminler.
Oraya biraz daha farklý çizilen özgür
düþünen biri gelir. Bu garip karakter
ikisine de üçüncü bir boyutun potansiyelinden bahsetmeye baþlar…
"yukarýsý ve aþaðýsý" fikri. Onlarýn þu
anda keyfini çýkardýklarý 2B yerine
3B'den bahseder. Bu hiç görmedikleri
bir tür realite kavramýnýn baþlangýcýdýr
ve ona katýldýklarýný hissetmedikleri ne
de gerçekte anlamadýklarý bir realitedir.
Henry ve Mary'nin bu bilgiyle ne
yaptýklarýna bakalým. Öncelikle, bunu
kavramazlar. Bu onlar için biraz yüksek düþüncedir. Ýkincisi kendi
realitelerinin dýþýndadýr, bu nedenle
gerçekten ilgilenmezler. Onu kullanmak zorunda deðildirler, onlara göre bu
varsayýmdýr ve onun gerçekten önemli
olduðuna veya var olduðuna inanmazlar. Bir bilim fantezisi olur, her þeyden
önce bir parça kaðýttaki 2B çizimleri
olan Henry ve Mary ile ilgili deðildir.
Bu 2B kaðýt parçasýný okuyan ve benzer olan bir çok insan vardýr. 3B realitenizin dýþýndaki herhangi bir þey sizi
ilgilendirmez. Tercihen deðil, her
zaman var olmuþ olan paradigmanýn
parçasý olduðunuz için… tüm hayatýnýzý yaþadýðýnýz 3B'deki bir paradig-
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ma. Bu ötesini düþünmenin zor olduðu
bir realitedir ve birçok insan aslýnda
onu incelemeye aldýrýþ etmez. Her þeyden önce, içinde olduklarý realitenin
nesi var? O iþliyor.
Önünüzde bulunan yeni geçiþ, kuantumluluk geçiþidir. Ýnsan Varlýðýnýn
etrafýnda olup bitenleri, onlara görünmeyen ama çok gerçek olan þeyleri
anlamasýný gerektirecek. 3B düþüncesinde her þeyin görünebilir ve anlaþýlabilir olmadýðý ve gerçekte dünyalarýnýn
parçasý olan çok fazla þey bulunduðu,
ama onlarý kavramak için alýþýk olduklarýnýn ötesindeki bir mantýðýn gerektiðini anlamalý ve inanmalýlar.
Ayrýlan zamanda bu incelemeye
baþlayabilmemin en iyi yolu, sizi bir
yolculuða çýkarmak ve bazý bilgiler
vermektir. Bu mesajda bilimi sevenler
için ilginç olan bazý þeyler olacak.
Bilimle ilgilenmeyen diðerleri için
ilgili olmayabilir, ama yine de verdiðim
benzetmeye katýlabilir ve dersi anlayabilirler.
Sizi gerçek bir yere götürmek istiyorum, ama bugünlük, bu sadece sizin
yaratýcý zihninizde olmalý. Yer gerçektir, ancak þu anda oraya gidemezsiniz… henüz deðil. Ýlginç olan þey
her birinizin sizi götürdüðüm yerde siz
Dünya'da olmadýðýnýz zaman gerçekten
bulunmuþ olduðunuzdur. Bu siz Ýnsan
olmadan önceydi ve biz burada zaman
geçirdik. Ýnanýlmaz güzel bir yer.
Görünüþün doðaüstü (dünyaya ait
olmayan) olduðunu söylemeliyiz. Sizi
kendi galaksinizin biraz üzerine ve
dýþýna götürmek istiyorum, spirale
yukarýdan bakacaksýnýz. Bir an için
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benimle gelin. Bir an için uzayýn
basýncýnýn ve sýcaklýklarýn Ýnsan
bedeninde etkisi olmadýðýný varsayýn.
Bunlarýn hiçbiri önemli deðil, çünkü
siz ruhsal benliðiniz olan korunan bir
baloncuðun içindesiniz. Hep beraber
gideceðiz ve bu görkemli manzarayý
seyredeceðiz.
Bir Ýnsan Varlýðý olarak, her bir
yýldýzýn þarký söylediði gerçeðini anlamayarak uzayýn sessizliðiyle çarpýlýyorsunuz. Ben onlarýn hepsini iþitiyorum. Sizin için sessizlik olan þey benim
için bir senfoni. Çünkü yýldýzlardan
yayýlan ýþýðýn titreþim hýzlarýnýn hepsi
birleþip koro haline geliyor, güzel olan
titreþimsel sesliliðin manipülasyonu.
Evren bana þarký söylüyor, çünkü ben
kuantumum. Sizin kuantum olan
parçalarýnýz, üç boyutlu parçalarý delip
geçiyor. Bu birleþim, bu birlikte akma
gezegendeki baþkalarýndan farklý olan
düþünce paradigmalarý yaratacak.
Çünkü gezegende, rahat realitenizin
kutusunun dýþýnda düþünmenizin ve
doðal eðiliminizin duvarýnýn ötesine
geçmenizin istendiði buna benzer bir
zaman olmadý. Bir an benimle
galaksinize bakýn. Onun güzel spirali
tek olarak birlikte yavaþça hareket
ediyor… ýþýk levhalarý gibi yavaþça
dönüyor. Hepsini görün.
Bugün size bilim veriyorum. Bugün,
sadece geleceðinizde gelecek ve
bilinecek olan bilgiyi veriyorum. Ve
bugün alýnan aktarýmlar nedeniyle, bu
özel mesajý gösterip "Kryon haklýydý"
diyeceðiniz bir zaman gelecek. Ve
bunu yaptýðýnýzda, bilim size bugün
anlattýklarýmý onayladýðýnda, tüm

mesaja bakmanýzý istiyorum. Çünkü o
zaman inanç faktörünüz de sizin Ruh
ile, içinizdeki yaratýcý ile iliþkiniz
hakkýnda konuþtuðumda, gerçeði
konuþtuðumu bilecek. Önünüzde ve
geleceðinizde olan þeyler hakkýnda
konuþtuðum zaman doðruyum ve size
þimdi bilimi vermemin tek nedeni
lineerliðinizin ve eðiliminizin bunlarý
gelecekte birleþtirecek olmasýdýr.
Galaksiye Bakmak
Burada yuva Galaksinizin üzerinde
havada dururken galaksi güzel, öyle
deðil mi? Bu anýn sessizliðinde, çok
yavaþ hareket eden, tek olarak birlikte
spirallenen galaksiye bakýnca, inanýlmaz, doðaüstü, sözlerin ötesinde
olaðanüstü. Þimdi sizi galaksinin içine
götürüyorum ve biliminiz için gizem
olan gerçekleþmekte olan þeyin birazýný
anlatýyorum. Burada dünyasal paradigmalara veya kurallara uymayan garip
þeyler var. Bunlar sizin fiziðinize
uymuyor.
Henry ve Mary, sayfadaki iki
yapýþmýþ figürün de bilim adamlarý var.
Onlar fizik için 2B yasalarýna sahipler
ve tüm gereksinim duyduklarý bunlardýr. Onlar sayfanýn üzerinde kaldýklarý sürece her þey iyi çalýþýyor. Sizin
fiziðinizin dört yasasý var, çünkü siz
teknik olarak 4B'desiniz ve bu yasalar
iyi iþliyor. Bu yasalar kendilerini tekrar
tekrar kanýtladýlar ve siz 4B'de (siz
buna 3B diyorsunuz) kaldýðýnýz sürece,
her zaman iþleyecekler.
Ýþte sizin için ezoterik bir soru.
Yapýþýk fügürler Henry ve Mary'e
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bakýn. 2B karakterler için gerçekte kaç
tane fizik yasasý vardýr? Çok boyutlu
realiteyi kucaklayan bütün bir set mi
vardýr, yoksa sadece 2B'yi tatmin edecek kadar mý? Yanýt açýk olmalýdýr.
Fizik onu nasýl algýlarsanýz algýlayýn
tamdýr, eksiksizdir. Bundan dolayý
Henry ve Mary sadece 2B'nin farkýndalar, 2B'ye inanýyorlar ve 2B'yi kullanýyorlar, ama tüm yasalar hala
oradadýr… keþfedilmeye hazýrlar. 3B
yapýþýk figürlerin anladýðý bir þey
olmayabilir, ama yine de orda hazýr
oturuyor. Öyleyse bu düþünceyi
geniþletin ve size þunu sormama izin
verin üç - boyutlu yaratýklar: Eðer size
görmediðiniz bir boyutsallýðý kapsayan
fiziðin altý yasasý olduðunu anlatsaydým, kaç tanesi orada sizin için olurdu?
Yanýt Henry ve Mary için olan yanýtýn
aynýsýdýr. Sadece sahip olduðunuz dört
yasanýn farkýnda olsanýz ve aktif olarak
kullansanýz bile, bildiðinizden fazlasý
vardýr.
Görüyor musunuz? Sahip olduðunuz
dört yasa iyi çalýþýyor. Onlarda yanlýþ
olan bir þey yok, ancak fazlasý var ve
bu nedenle hepsini size göstermek ve
astronomlarýn da görebileceði bir þeyi
sunmak için sizi galaksinin üzerine
götürüyoruz. Bakýn: galaksinin hareket
etme þeklinde olaðandýþý olan bir þey
var. Fark ettiniz mi?
Size daha önce fiziðin iki ilave
yasasýný verdik ve bunlarý tekrar açýklamanýn zamaný deðil. Ama boyutlararasý
aleme girdiðiniz zaman, þu andaki fiziðinizden daha fazla bilgi içermek
zorunda olan çokboyutlu enerjilere
bakýyorsunuz. Þimdi dört adet yasanýz
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var. Dilerseniz bunlara Newton,
Euclidian (Öklid), Einstein diyebilirsiniz. Bunlar sizi bugün bulunduðunuz yere getiren yasalar. Ama
þimdi bir an benimle birlikte spiral
galaksiye göz atýn ve hareket etmesini
izleyin. Sizin güneþ sisteminiz gibi
hareket etmiyor.
Hareket halindeki nesneler ile ilgili
yasalar kendileriyle birlikte tutarlýlýðýn
üç boyutlu eðilimini taþýr. Biliminiz
deneysel/gözlemsel yasalar bulmaya
çalýþýr ve her þey için geçerli olduðuna
inandýklarý þeyi bulurlar. Ancak kavramadýklarý þey, uygulanan bir
eðilimin/ön yargýnýn olmasýdýr. Bu
sadece tek bir yönde iþler… 3B'de.
Eðer kurallarý sadece zamanýn tek
oynanan alanýnda uygularsanýz, matematiði uygulayabilirsiniz ve bundan
gereksinim duyduðunuz þeyi
hesaplarsýnýz. Bunlarýn hepsi düz bir
çizgidedir, hepsi ileri doðrudur, asla
deðiþmez, her zaman aynýdýr.
Biliminizin basit tutarlýlýkta önyargýlý
olduðunu söyleyebilirsiniz!
"Kryon, bunda yanlýþ olan þey nedir?
Bana iyi görünüyor!" Burada þunlarý
söyleyen özgür düþünceli geliyor:
"Boyutlararasý olaylar 3B mantýðýna
veya eðilimine uygulanmaz.
Boyutlararasý zayýf ve güçlü kuvvetlerin yasalarý 3B anlayýþýnýn
ötesindedir ve hatta kaotik ve tutarsýz
olduðu görülebilir."
Size daha fazla açýklama sunayým.
Güneþ sisteminiz sizin beklediðiniz
gibi çalýþýr. Uzayda hareket eden nesnelere uyguladýðýnýz fizik türünde,
daha hýzlý hareket eden güneþe daha
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yakýn nesneler var, örneðin Merkür.
Güneþten daha uzak olup daha yavaþ
hareket eden nesneler var (dýþ gezegenler). Yörünge mekaniklerinin yasalarý
iþ baþýndadýr. Güneþten uzaklýk
yerçekimi, kütle, mesafe ve hýz için
keþfettiðiniz kurallara dayanan yörünge
mekaniklerinin 3B yasalarýna geliþiyor.
Ve kurallar doðrudur… 3B için. Tekrar,
bu sizin gezegenlere uzay araçlarý göndermenizi saðlar, daha kesin olursak
gezegenlerin yörüngesinde dönüp resimler almanýzý ve onlarý analiz etmenizi saðlar.
Ama tam þimdi bir an için benimle
bakýn… galaksiniz bu þekilde hareket
etmiyor. Galaksiniz ters kare yasasýna
(enerjinin kaynaktan uzaklaþtýðýnda
nasýl daðýldýðýný tanýmlayan yasa) karþý
gelen zarif bir hareket içindedir. Bu
yerçekimi ve kuvvetin temel yasalarýný
tanýmlar. Nesnelerin uzayda hareket
etme þeklinin basit, eðilimli (önyargýlý),
tekil niteliklerini tanýmlar. Benimle birlikte galaksinize bakýn. Dönüþünü
izleyin. Neredeyse düz bir levhanýn
üzerindeymiþ gibi. Her þey birlikte
hareket ediyor. Her þey! Her þey merkeze göreli olarak ayný hýzda dönüyor… hepsi birbirine baðlý dev bir tekerlek gibi… Bu dev levha, tüm yýldýzlar çakýl taþlarýymýþ ve her nedense
hepsi bir arada hareket ederek uzayýn
dokusuna yapýþmýþlar gibi davranýr.
Bu nasýl olabilir? Ne görüyorsunuz?
Size bir tiyo ve ipucu vereyim: Fiziðin
keþfedilmemiþ beþinci ve altýncý
yasalarý olan zayýf ve güçlü boyutlararasý kuvvetlerden bahsettik.
Galaksinizin hareket etme þekli

SEVGÝ DÜNYASI

galaksinin merkezinde bulunan ve bu
kuvvetleri sergileyen þeyle ilgilidir. Siz
bunun bir kara delik olduðunu
düþünüyorsunuz, ama deðildir. Sizin
hayal edebileceðinizin ötesi vardýr.
Fizikte her zaman kutupluluk olduðunu
fark ettiniz mi? En küçük atomik yapýdan en büyük yapýya kadar, her zaman
kutupluluk vardýr. Bunu manyetiklerde
de görüyorsunuz. Bu ayrýca yerçekiminde de saklanýyor. Bu her yerdeki
enerjinin esasýdýr. Her zaman iki türlü
enerji vardýr ve bunlar boyutsal
realiteyi yaratmak için birbirine karþý
ve birbirleriyle çalýþýrlar. Maddenin
kendisi realitenin bir kutbudur, antimadde diðer kutbudur. Her zaman itme
ve çekmeye bakýn, çünkü bu fiziðin en
kafa karýþtýrýcý konularýnýn yanýtlarýna
yol gösterir.
Her galaksinin merkezinde "ikizler"
vardýr. Samanyolu'nun merkezinde de
ikizler vardýr. Ýki enerjiye sahipsiniz:
Biri iter, diðeri çeker. Ancak, siz bunu
algýnýzda dev bir Kara Delik olarak
görüyorsunuz. Kara Deliðin yerçekiminin her nasýlsa o spirali kavradýðýný
ve Newton'un tüm yasalarýný çiðneyen
olaðandýþý bir tarzda birlikte dönmesini
saðladýðýný varsayýyorsunuz. Bu þekilde
deðildir. Galaksinizin merkezinde
gerçekleþen þey güzeldir. O yerçekimi
olmayan, tüm galaksinizin tüm bölgesine yayýlan zarif boyutlararasý bir
kuvvettir, açýklamak için yasalarýnýzýn
olmadýðý bir þekilde bir araya
yapýþtýran bir kuvvet. Ek olarak, bilimin ancak þimdi boðuþmaya baþladýðý
saklanan bir þey vardýr.
Tüm bu açýklama, çok büyük bir
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konuyu açmak için mantýk yerine varmanýz içindir. Basitçe þu þekilde ifade
edildi: Boyutlararasý fiziðe adým
attýðýnýz zaman ve bu sizin spiritüellik
dediðinizin enerjilerini kapsar,
ummadýðýnýz bir þey bulursunuz:
Bilinç… bir tutumu olan fizik. Galaktik
merkezinizin boyutlararasýlýðýnýn bilinci vardýr. Olmak zorundadýr. Boyutsal
olan herhangi bir þey yaradýlýþ ile hizalýdýr. Anlamadýðýnýz þeylerden sözediyorum. Bunlar daha önce bu þekilde
öne sürülmemiþ, bazen inanýlmaz niteliklerdir. Lineer fiziðinizde beklediðiniz þeyden lineer mantýk duvarýný
yýktýðýnýz zaman, eðiliminiz için anlam
ifade etmeyen þeylere hýzla ilerleyeceksiniz. Anlam ifade etmeyecekler…
bunlar kuantum halde olduklarý için
deðil, "tutarlý 3B biliminin" kabul
etmek istemediði baþka bir þeyi
içerdiði - fizikteki zeka - için anlam
ifade etmeyecekler.
Biliminiz Big Bang Teorisinden çok
gururlanýyor. Her þeyi çözdüler,
hesapladýlar ve bunun için bir zaman
çizgisine sahipler. Bu bizim için
gerçekten komik! Kuantum bir olay
için bir zaman çizgisine nasýl sahip olabilirsiniz? Kuantum halde zaman yoktur, yine de onlar her þeyi çözdüler.
Hatta, haklý olduklarýný kanýtlayan
ölçebildikleri kalýntý olduðunu bile
anladýlar. Ne kadar akýllýlar!
Size bir þey sorayým, mutfakta piþen
ekmeðin harika kalýntý aromasýný koklarsanýz, bu size ne anlatýr? "Burada
dört milyar önce ekmek piþti" mi der
yoksa "ekmek þimdi piþiriliyor" mu
der?
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Bu ekmeði koklayan ve ne kadar süre
önce piþirildiðini hesaplayan tekil
zaman boyutunda düz çizgi düþünme
eðilimidir! "Big Bang" kuantum
olayýnýn hala gerçekleþmekte olduðunun anlayýþý yok. Bu Evrensel geniþlemenin enerjisini açýklar. Hatta
"göremediðiniz þeyin enerjisini" açýklamaya baþlar. Onlarýn ölçtüðü "kalýntý",
siz onu 3B'de görürken hala ilerlemede
olan bir olayýn realitesinin kanýtýdýr,
ancak kuantum halde, yaradýlýþýn
realitesi olan bir olay.
3B'nin þu andaki teori ile uyuþmadýðý
þeye bakýn: Her þey hiçbir þeyden nasýl
ortaya çýkabilir, sonra nano - anda
evrenin þu andaki kütlesini yaratmak
için þu andaki fiziðin tüm yasalarýný
çiðneyerek ýþýk hýzýndan daha büyük
hýzda anýnda nasýl geniþleyebilir? Buna
raðmen tekil lineer düþüncenin eðilimi
bunlarýn hepsinin bir anýn zaman
çizgisinde gerçekleþmesine izin verir…
ve onlar hepsini hesapladýlar. Bunlarýn
hepsini Henry ve Mary ile birlikte kutlamalýlar! [Kryon espri yapýyor].
Size daha önce asla anlatmadýðým,
hiç tanýmlamadýðým bir þey anlatayým.
Galaksinizin merkezi siz olan maddeden dýþarý tükürüldü. Galaksinizin
merkezindeki ikizler, tüm diðer galaksilerin merkezindeki ikizlere yönelir.
Onlarýn milyonlarcasý, onlarýn milyarlarcasý. Hepsi bilince sahip olan
dostlar arasýndaki baðlar gibi, uzayýn
dýþýnda, zamanýn dýþýnda anlayamayacaðýnýz bir þekilde birbirine baðlýdýrlar.
Beyninizde gördüðünüz gibi bir zeka
ve bilinç türü deðil, hayýr. O evreni
sevgi içinde tutan hayýrsever, zeki bir
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zamktýr. Tüm bunlarý anlamayacaðýnýzý
söyledim. Bu yüksek düþüncedir ve
çoðu insan henüz buna hazýr deðildir.
Gaia Etkisi
Baþka bir þeye geçelim. Gezegendeki
hayat ve onun yaratýlma þekli tartýþmalý
hale geldi, çünkü bilimde bunun hepsini lineerleþtirmek zorunda olanlar var.
Darwin size tekamül eden bir hayat sisteminin olasýlýklarýný verdi. Bunun,
milyarlarca yýl boyunca sizin þu anda
sahip olduðunuz þeyi yaratarak tekrar
tekrar biyolojinin geliþigüzel seçiminde
nasýl iþleyebileceðini gösterdi. Ama
sonra, Gaia Etkisi gelir.
Bilim adamlarý dünya tarihine bakýyor ve diðer bilim adamlarý için çok
can sýkýcý olan bir þeyi görmeye baþlýyorlar: yaþamý yaratmýþ olan bir bilinç
olabilir. Doðal olarak, gerçek bilim bu
þekilde düþünmek istemez, çünkü þu
andaki biliminizin 3B düz çizgi düþüncesi tam tutarlýlýk kutusunun dýþýndaki
kurallara izin vermez. Buradaki gerçek
ironi, tekil tutarlýlýk eðiliminin yaratýcý
eðilime izin vermemesidir. Evren yaþama doðru eðilimli olabilir mi? Bu
ironide, Ýnsan sýnýrlý boyutsal düþünceden dolayý eðilimli, ön yargýlýdýr ve
Evren sevgiye eðilimlidir.
Tartýþma þöyle devam eder: Dünya
tarihi gezegende dört milyar yýldýr
yaþamýn yaratýlmaya ve yok edilmeye
devam ettiðini gösteriyor. Yaþam baþladý ve durdu ve kendisini tekrar tekrar
yarattý ve yok etti. Bir zamanlar yaþama gezegenin "her þeye raðmen" özelliði olarak bakýlýrken ve Evrende baþka
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yerde bulunmadýðý düþünülürken, þimdi
tekrar tekrar yaratýldýðý görünüyor!
Bazýlarý "Peki, bu geliþigüzel gerçekleþen bir olay" der. Gerçekten mi?
Yaþam kendisini yok ettikten sonra,
tekrar gelip çatan o inanýlmaz
geliþigüzelliðin olasýlýðý nedir?
Tekamül için bu nasýl mümkündür? Bir
þey iþlemiyor… geri dönüyor! Bunun
hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bilim
adamlarý her nasýlsa bir yerden gelen,
hayatý yaratmaya eðilimi olan bir bilinç
olarak Gaia Etkisini göz önüne almaya
baþlýyor. Bu sizin þans dediðiniz þeyin
kapsamýnýn dýþýndadýr. Gezegen onu
doðru yapana kadar tekrar tekrar
gerçekleþti. Fotosentez yanýttýr, çünkü
o dengeyi yarattý… yaþamýn yan
ürününü tüketen bitkiler ve aðaçlar.
Böylece sonunda, denge baþladý.
Bunun gerçekleþmesi uzun sürdü,
ama "sistem" onu doðru yapana kadar
hayat her zaman tekrar yaratýldý.
Sistem hayatý söndürdüðü zaman bile,
o tekrar döndü! Dünya iþe yaramadýðý
için yaþamdan yoksun olduðunda bile,
beþ kereye kadar hayat tekrar yaratýldý.
Bilim bunu görmeye baþlýyor ve
dünyanýn yaþamý yaratmaya nasýl eðilimli olduðunu merak ediyor. Bazýlarý
bir bilinç olduðunu söylüyor; bazýlarý
bunun doðru olmadýðýný söylüyor…
olamaz, sadece olamaz. Ancak sevgililer, her þeyi bir arada tutan bilinç vardýr
ve bu boyutlararasý bilinçtir. Çünkü siz
boyutlarasý bir hale girdiðiniz zaman,
Tanrý'nýn yüzüne, evrenin yaratýcý enerjisine dokunmaya baþlýyorsunuz ve bu
aslýnda sevgiye eðilimlidir.
(Devamý Gelecek Sayýda)
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